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Verklaaring over het Nieuwe Testament van cx.n. HEUMANN,
in deszeljs leeven Hoogleeraar der Godgeleerdheid, Wye-geerte en geleerde Gefchiedkunde op de Hooge School te
Gottingen. Tweede Deel. Uit het .Hoogduitsch vertaald.
Te Leeuwarden en te Franeker, by H. A. de Chalmot
en D. Komar 1777. Behalven de Voorreden 435 bladz. in
gr. octavo.

Nsgezegde tot aenpryzinge van dit Uitlegkundige
O
Werk van 'den Hoogleeraer Neumann, by gelegenheid der afgifte van 't eerfle Deel(*), zal de Lezer, by 't
doorbladeren van dit tweede Deel, nog nader bevestigd
vinden; daer 't zelve, gaende over de Euangelien van.
Marcus en Lucas, verfcheiden, zo zaeklyke als letterkundige, aenmerkingen behelst, die de overweging van
hun, welken zich op de beoefening der Bybelbladert
toeleggen, waerdig zyn. 't Lust ons, tot een voorbeeld hicr van,Itaen te blyven, op 's Mans voorgeitelde
gedachten, wegens de benoeming der zeventig Discipelen , Luc. X. I; waeromtrent by zich genoodzaekt vied,
van het gcwoone gevoelen of te zien.
Men heeft, naemlyk, vry algemeen, als ene zekere
waerheid aengenomen, , dat Christus toen, by het gezelfehap der twaelf Apostelen, een nk:uw genootfchap,
tut

(*) Zie Heden. Vad. Letter-Oef, Vi. D. bl, 49.
VII, DKE.L.11. WIT. No.
A
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uit zeventig Jongcren beflaende, gevoegd hceft,
welk, zo wel als het eerfte, een biyvend genootfchap
zvn mocst. Dit genootichap hebben zommigen aengezien als ondergefchikt aen de AposteLm, of althans min,
der dan dat der Apostelen; terwyl enderen echter bcwercn, dat ze den Apostelen g ,zenszins oncierworpcii
waren. Zvn Hoogeerwaerdo dczc verfchii:cncic denkbeeldon , die nogtans dacrin overeenornen, dat de. zevcntig Discipcls een blyvend genootfchap uitwaekten,
voorgedragen hebbende, ftclt dezclven onder bet getal
der doolingen, en last zich voorts deswegens aides cit.
„ LUKAS zelfs baant ons den weg, om overtuigd to
worden, dat dit gevoelen cone dooling is, door de wyze, op welke by dit verhaal begint. m57. zw:Ta zegt hy,
(bier op) is het gebeurd, bet geen ik thans voor heb te
verhaalen. Hy wyst ens daar mede na het voorgaande
Hoofdfluk to rugge. Daar wil hy, dat wy de rede zullen
zoeken, dewelke onzen Heiland bewoog, om deeze zeventig uit te zenden, en hen van het vermoogen, om
wonderdaadige geneezingen te doen, te voorzien. Wy
vinden daar, dac CHRISTUS weinig tyds te vooren zyne
twaalf Jongeren hadt uitgezonden, om Wet alleen het
Euangelic to verkondigcn, maar ook do Kranken, en
die door den Duivel bezceten waren, gezond te maaken.
Teen deeze dit gedaan hadden, en van benne heilige reize waren wedergekeerd, vervocgden zich veclen van die
geenen, die zoo yverig in JESUS geleofden, dat zy hem
cp zyne reizen geduurig vergezelden, (zie HAND. I. 21.)
tot hem en verzochten hem, dat hy hen ook als zyne Jongeren wilde aanneemen, co met bet vcrmoogen, ow wondcrwerken te doen, uitzenden. Zy hadden, geduurende
de afweezendheid der twaalf Apostclen, gelogenheid gohad om JEsus te dienen, en des, om met hem p eter bekend te warden. Dit maakte hen vrypostig genocg, em
dit verzoek te doen. LUKAS fpreekt allecn van drie van
wegens het geen 'er met hun bvzonder voorviel , Kap.
1X. 57. enz. CFIRISTUS flondt bun verzoek toe, en benoemde 'er zeventig van, om bet zelfde to doen, het
geen de twaalf A p oscelen gedaan hadden. Decze haft
eHR1STUS, zonder eenig voorafgaand verzoek, en uit cige verkiezing,' tot deezen post geroepen, gclyk LUKAS
hiet alleen, Kap. TX. maar ook MATTHEUS, Kap. X.
1. en MARKUS, Kap. VI. 7. melden. Maar aan deeze zeventig gaf by dit bevel op 1411 verges*, Daum zegt
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LUKAS thans piet,
riep hen tot cL'ich ;

gelvk by Kap. IX. i. gedaan bath: icy
maar Iry benoenzde (xvicl'i*) hen tot deeZen post, (lien zy van hem verzocht hadden.
„Waarom CIIRISTIIS bun dit verzoek toeftond, kunnen
gernaklyk nagaan. Hy hadt door dit middel gelegenheid,
om de geeven, die aan hem geloofden, in hun geloof
te verfterken, en veele ongeloovigcn tot hem over te haalen , wanneer by hun toonde, dat hy eene Godlyke
kracht bezat, em niet alleen zyne gewoone Jongeren,
maar ook vccle anderen, met het vermogen, om wondcrwerken te doer,it te rusten. Daarenboven, by konde
door (fat middel to kunnen geeven, dat hy, naar zyn vertrek van deeze aarde, niet alleen zyne twaalf Apostelen,
maar nog veele anderen, tot bekeering van Jooden en
Heidenen zou uitzenden. Hy gaf dit zelf duidelyk genoeg
te ,Ilerflaan wen by, vas 2. tot deeze zeventig'jongeren zeide, 'dat 'er een groote oogst voor hem voor banden was, tot welke hy eene menigte van Arbeideren noodig hatit.
„ fly zoncit dan nu deeze zeventig nit, nnehtens mec
bevel, am gelyk te voorcn de twaalf, binnen korten tyd
weder tot hem te komen. Dat zy dusdanig een bevel-van
hem ontfangen hebben, kunnen wy daaruit opmaaken,
dat zy alien, en wel alien op eentrral, weder by hem
kwamen, en hem van het geen zy verricht hadden, verflag deeden. En toen hadt hunne
bedieninbcr een cinde.
CIIRisTUS gebruikte hunnen dienst niet verder; zy keen;
Glen nu weelerom tot denzelfden rang, waarin alien, die
aan j pstis geloofden, zich bevonden; en 'er was tusfehen
hen en de Apostelen nu voortaan wederom het zelfde
onderfeheid, bet geen 'er te vooren geweest was.
„lien wy nit dit ens niet dat onze Zaligmaaker op lien tyd geen nieuw gezelfchap van Apostelea
hecft aangclield; en dat dit flechts een wcrk van kortea
tvd geweest is, het geen eerlang wederom een einde
Moest neemen; bygevolg, dat men grootlyks dwaalt, za
men 'er anders over denkt, en zich verbeeldt, dat 'er
een tweeerlei genootIchap van Apostelen heeft plaats hehad? Naa dit clan genoeg beweezen te hebben, zullea
myne Leezeren my te eer hunne toeftemming geeven, indien ik hun twee, meer dan gemeen bedreeven, Godgeleerden voorflelle, die voor my reeds dit gevoelen omhelsd, en de gemeene dwaaling verworpen hebben. De
cerite is DIAACUS 4NTO1`TIUS DE DOKIIYIS I &Welke in.
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zyn boek, de republica Ecclefiastica, lib. IL cap. 8. § 4 E.,,1

6. oordeelt, dat CHRISTUS tocn geen beftenclig genoot.
fchap van zeventig Jongeren heeft ingefteld; en de twee,
de FRANCISCUs BURMAN, de oude, dewelke in zvne Exercitationes Acczdenticco, p. 96, 99 en mt. fchrvft, dat di
geene geduurzaame bediening was, maar alleenlyk voor
eenen tyd fang ingefleld; en dat dezelve, zo ras zv
CHRISTUS wederkeerden, een einde nam.
„ Nochans kunnen wy 'er hierby dit hefluit uit °pimaken, dat CHRISTUS, door deeze uitzending van de' zeventig, te kennen gegeeven heat, dat zy,naa zyne Hemelvaart, onder den naam van Evangelisten, door zyn:.
Apostels, als Medehelpers zouden aangenomen worden,
en met dezelve, aan de bekeering van Jooden en Beidenen , met alle naarftigheid arbeiden. Dat MATTHIAS onder
dit getal geweest is, dewelke naderhand , in plaatze yaw den
Verraader JUDAS , als Apostel werdt aangenomen , gelyk ook
JOSEPH BARSABAS, kan men niet in twyfel trekken, indien
men zich te binnen brengt , het geen men IIAND. 21,
22, 23. geleezen heeft. Ook heb ik in myn Twistfchrift
nopens dit onderwerp, in 't Jaar 174r uitgegeeven, nicer
dan waariehynlyk gemaakt, dat BARNA BAS SOSTHENES,
en nog
no n' eenige anderen, welke naamen ons uit de gewyde
Schriften bekend zyn, ja onze LUKAS zelf, merle onder
dit getal der zeventig behoord hebben".
Deze uitlegging pryst zich, zynes oordeels, te rneer
aen, om dat dezelve ene oplosfing acn de hand geeft,
hoe 't bykome, dat niet alleen de andere Euangelisten
van deze zending geen gewag maken, en juist Lukas,
maer dat men ook in 't vervolg gene de minfie melding
van die zeventig vind, zelfs niet in zodanige omflandig.
heden, daer men ze anders, met en nevens de Apostelen,
ratuurlyk zou verwachten. Zulks is en blyft, 'in 't gewoone gevoelcn, een onoplosbaer raedzel. Maer zo dra
men bezcft, dat deze benoeming dier zeventig Jongeren
flechts voor een korten tyd was, en dat zy, na verloop
van dien tyd, als geen byzonder genootfchap van de overige Leerlingen van Jezus onderfcheiden waren, vervallen
alle bedenkingen van dien aert. Voor 't overige is 't min•
der zeldzaem, dat Lukas dit geval byzonder aengetekend
heeft, daer de andere Euangelisten 'er niet van gewagen,
(hoedanig iets meermaels placts heeft;) indien 't waer zy
dat Lukas zelf ooh eta yai dcze zeveutig Jongeren ge-

weest is.

Over.
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Overeengeniming .der Godlyke Eigenfchappen in het beraa?nen en daarftellen van 's Menfchen Verlosfing, door den
Beere JESUS cfnusTus : betoogd door W. BATES , Dr.
der H. Godgel. .Naar den vierden druk, nit het Engelsch
vertaald , door E. NOTEP,O0M. Met ene Voorreden van
3. H. SCHACHT , Dr. en Pr. der H. Godgel. viz. op
's Lands hooge Schole te Harderwyk. Te Utrecht by A. v.
Padclenburg , .en te Anfterdam by J. Wesfing Willemsz.
1777. I3ehalven het Voorwerk en den Bladwyzer 715
bladz. in gr. octavo.

IN dit werk ontvouwt de Eerwaerde Bates, die met het
1 afloopen van de voorige Eeuw in 't nabuurig Engeland
in cne algemene hoogachting deelde , de Leer van
's Menfchen Verlosfing , op ene foortgelyke wyze , als
ems dezelve in de Schrifcen van Hervey, Booth en dergelyken voorgedragen word; des zy, die deze denkwyze
toegedaen zyn, dit Gefchrift met een voikomen genoegen zillion doorbladeren. Het behelst in dien fmaek ene
oordeelkundige ontvouwing van het Werk der Verlosfing,
voorgefteld in pradicale Redenvocringen, gefchikt om de
aenleidende oorzaek , den aenvang , voortgang en v &trekking van het zelve voor te dragen; met aentooning
hoe Gods voortreffelyke Eigenfchappen daer in op ene
luisterryke wyze doorftralen; hoe groote voorrechten het
Menschdom, door de verkondiging der Euangeiielcere,
tc beurt gevallen zyn; en hoe de Christenen, van alle zyden befchouwd , onder de fterkfte verplichtingen liggen , orn
hun geloof to vercieren met enen heiligen wandel, en.
ryk te worden in goede wcrken. — De Eerwaerde Bates
is dus niet minder een ernflig Voorflander van de Leer der
Deug,d, dan van de Leer der Genade; en beftryd in zyne
leerwyze bier en Baer, de leiding van andere, die in oprechten gemoede oordeelen, dat zy de Leer der Genade
in hare zuiverheid handhaven, fchoon hunne denkwyze
niet in alles eenftemmig met de zyne gevonden worde;
dezelve beftryd vooral niet minder fterk het misbruik,dat
mondbelydcrs onder de Christencn macr al te dikwerf van
Gods Genade maken. — Meermaels gaet by de zulken,
die denkbeelden van Gods Genade in Jefus Christus voeden , ten nadeele van de Godzaligheid , ten fterkfte te
keer. I.Dzonderheid is bier toe by uititek gefchikt het negea•
A3
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gentiende Hoofdfluk van clic Werk; als war in by zich
veriedigt , em te toonen : Dat de volkomenheid onzer
Verlosfinge bier in beftaet, dat Christi's ons bevryd, zo
Wel van de beerfchappy, als van de fchuld der zonden:
Dat de zaligmakende Genade in haer eigen aert op generleie wyze dient om het plegen der zonde aen te moedigen; en dat derzelver misbruik onteert, en den mensch
in 't uiterfle gevaer brengt: Dat de voortreflykheid van
den Christelyken Godsdienst boven alle andere GodsdienRen zich bier in openbaert, dat dezelve de heiligheid des
levens bedoeldt, bevordert en ook daedlyk re wege bragt,
in bun die van liarte gelooven. Het voorftcllcn van dit
alles geeft hem aenleiding, tot cue ernflige vermaning,
om naer de reinigheid van het Euangclie televen; en om
die vermaning te meerder kracht by te zetten, hecht by
'er aen een bondig voorftcl, nopens .de groote verplichtingen , order welken onze Zaligmaker ens gebragt heeft.
De nadruk van dit voorftel /weft ons bei,vogen, hetzelve
over te neemen: bet /uidt aldus.
„ Het zal, om ons op te wekken, van belang zyn,
dat wy de groote verpligtingen, welke het Euangeli den
Christenen oplegt , om heilig te worden , overweegen.
Door dat verbond behaagt het de Heilige God, bun in
de betrekking van zyne kinderen aan to neemcn (*); en
gelyk in dien naam de natuur der heiligmaaking vervat
IS, zoo zyn ook daarin de beweegredenen van dezelve begreepen. Want zulk eene nauwe verwandtfchap verpligt
bun tot eene getrouwe onderhouding van zyne geboden ,
en om Hem met de grootfte zorge naa te volgen, op dat
de ader van zynen Geest en de kenmerken van zyn bloed
in alle hunne daaden gezien moogen worden. Ten ieder,,
die uit God gebooren is, doet de zonde niet (f). Zig toe to
geeven in het bedryven van dezelve is met het karakter
van eenen Zoon van God onbeftaanbaar en ftrydig teegen de heerlykheid van zyne Godlyke geboorte. Ja
bet naalaaten van het goede zoo wel, als het pleegen
van het kwaade, kan met die betrekking niet beftaan.
Het is daarom, dat de heiligheid een zoo uitneemend
karakter van een waar Christen is, dat een Ch; isten, en
een Ileilig, in de Schriften der Apostelen, een en dezelf.
de perfoon zy. Die eerwaardige naam verpl:gt Hem,
COt

(*) I ph,

IL J; (t) 1 Ph.
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betrachting van dcugd, dan de Heidenen zig ooit vcrbeeld hebben. Hy is verre beneecien.

tot eene vetheevener

hun, indien Hy hen p ier overtreft; en indien Hy door
bun word overtroffen , zal Hy met fchancie ovcrdekt
worden. &halven dat, gelvk onze Verlosfer, die door
zoo vecle titels rccht op ons heeft, door zyne Godlyke
-en menschlyke natuur, door zyn leeven en dood, door
zync hcerlykhcid en lydens, ons ilriktlyk gebied heilig
te zyn; zoo heeft Hy ook by zyn -geboci ecn voorbeeld.
gcvoegd: Igy moeten waedelen gelyk Hy gewandeld heeft,
en in de 1;•eereld Z:;11 gelyk By geweest is. De Apoilel
.Paulus, em de Discipelen van Christus van alle zonden
te rug to houden, en om hun tot eene algemeenc
te overreeden, bedient zig van deeze aanmerking.
Naa dat Hy de ongereegeldheeden der Beidenen gemcici
hadde , om de Efezers van dezelvc of te fchrikken,
zegt Hy him (*): Maar gy hebt Christus alzoo niet geleerd ;
dat is, zyn voorfchrift en wandel leerde hun anders. En
wanneer Hy de Romeinen beveelt: Als in den dageerlyk te
vandelen ; niet in brasferyen .en dronkenichappen, niet
flaapkaanzeren en ontuchtigheeden, niet in twist en in nydigheid ; flelt Hy tegen alle deeze deugden het voorbeeld,
dat Christus ons liceft voorgefield : Haar doet aan den
Heere efus Christus (t). De uitdrukking geeft de pligt

te kennen , dat wy, gelyk het klced cevenreedig naar
bet lighaam is, zoo ook Hem in alle de deelen van zynen
heiligen wandel mocten naavolgen.
„ Het is niet te verwonderen, dat de Heidenen hunne
neigingen tot wcllust, of gramfchap, den losfen taiga
vierden, wannecr hunne Goden bun vertoond wicrdcn,
els te werken, op zoodaanig eene wyze, welk aan hunne ondeugden gezag byzettede: Senzina gene onznium fcelerum, et Diis fuis peccantium turba collegit ; geivk yulius
Firmicus hun te recht verwyt. Daar was gcenfchelinftuk,
hoc tastbaar ook, of het haddc eene Godheid tot zyn befchermer. Zy vonden in,den hemel eene billyking van
alle hunne misdaaden, en wierden ondeugend door naavolging (§). Want bet past den menfchen naa te volgcn,
den geenen, Bien zy volmaakt fchatten, en aan wien zy
zigzelven verantwoordclyk achten. indien zy aan hunnen
hoog(*) Efef. IV: 20.
(t) Rom. XIII: i3, 14.
(§‘ Deorum cultores boni csfe non posfint; ab ipfis culla pHs

er4 .unt4; ad injustitiain, Soft.
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hoogften God, den Rechter der weereld, de ondeugclen
als deugden toefchryven, wat deugden zulken 'er in de
rnenfchen dan beloond, of wat ondeugdcn geflraft, worden ? Maar den genen, die den naam van Christus noemt ,
en in de zonde blyft , gedraagd zig het alieronbetaamelykfte
in de weereld. Want zulken leeven volftrekt itrvdig
teegen hunne belydenis. Een onheilig Christen is weezenlvk een afvallige van Christus, om dat hy de opdragt,
van ' hem in zynen doop gedaan, door zyne Godloosheid herroept. Offchoon hy onze Zaligmaaker niet met
zyne woorden afzwcert, nochthans verloochent hy Hem
'net zyne werken. De hoogmoedige verloochent zyne
needrigheid, de wraakzugtige zyne barmhertigheid, de
laauwe zynen lever, de onreine zyne reinigheid, de gierige zyne goedheid en meedelyden, en de geveinsde
zyne oprechtheid. Kan 'er wel ecne zoo onbetaamclyke
en ongerymde zaak zyn, dan zig voor Discipelen van
zulk eenen Heiligen Meester uit te geeven, en nochthans door ongehoorzaamheid Hem te verloochenen ?
Wanneer de bloedige Schouwfpeelen van de Zwaardvechzers (Gladiatores) te Athenen voor de eerflemaal ingevoerd
wierden, riep een wys man tot den meester der pryzen;
dat zv het fiandbeeld en den altaar van de baranhartigheid
uit de Stad moesten wechneemen, om dat 'er tusfchen
de Godin, welke zy voorwendeden te dienen, en dat
wreede offer, welk zy tot vermaak des yolks opofferden,
Beene de minfle overeenkomst was. Het zoude de zulken, die zig niet ontzien deallerheiligfte wetten te fchenden, en het voorbeeld van Christus tegen te fpreeken ,
beeter pasfen, dat zy hunne belydenis verlieten, en eene andere, die zig meer naar hunne begeerlykheeden
fchikt, aannaamen. Het is niet de naam van Christen,
die de genen, die dezelve befmetten en onteercn, heiligt. Het livry van Christus te draagen, kan de genen,
die hetzelve met hunne onreinigheeden bezoedelen, tot
Beene eere, maar het zal tot verzwaaring van hunne fcluld
verftrekken. Het is eene onbegrypelyke hoon , die onZen Zaligmaaker aangedaan word, en die de lasteringen
der oude .Heidenen doet herleeven, als of het Euangeli
eene fchuilplaats voor misdaadigers ware; )1 ,annecr de geTien die Hem Heere noenzen, niet doer het gene Hy hzin ge.
1,iedt. lk weet , zegt Christus, de lastering der genen, die
zeggen: (la xy yoden zyn, en [zy] zyn het niet, maar zyn
eene
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eene Synagoge des Satans (*). Zy, die belydenis doen

van den Christelyken Godsdienst, en een onchristelyk
leeven leiden, zyn gedoopte Heidenen ; ja waarlyk, zy
lasteren onzen gezeegenden Verlosfer, als of Hy eene
ftraffelooze vryheid voor zondaars hadde uitgeroepen.
Zulke zondaars moogen zigzelven, met het voorgeeven
en de uiterlyke vertooning, dat zy in Christus gelooven
en op Hem vertrouwen, bedriegen; doch dit voorgeeven en die vertooning zullen zoo onvoordeelig zyn, als
icdel. Christus zegt uitdrukkelyk: Niet een leder,, die tot

ryny zegt, Reeve, Heere , zal ingaan in het Koningryk der
hemelen it). De bloote naam van een Christen kan hun

voor den worn van God niet befchermen. Tertullianus (5)
vaart zeer heevig uit teegen zommigen zyner tydgenooten, die in hunnen handel en wandel geene blyken gayen van de voortreffelykheid en heiligheid van den Christelyken Godsdienst, van welken zy belydenis deeden, en
die zigzelven inbeeldeden, dat zy God in hunne herten
dienen konden, zonder dat zy Hem met hunne daaden gegehoorzaam waren. Dat zy : Salvo metu et fide peccare,
zondigen konden zonder hunne vreeze Gods en hun geloof te verliezen. Om deeze groote teegenwoordigheid
te weederleggen, ftelt Hy dezelve in een overtuigend
voorbeeld voor: Hoc eft falva caftitate matrimonium violare, falva pietate parenti venenumtemperare ; dit is zoo veel
als de huwelyk's trouw te verbreeken, zonder de kuischheid te wonden; of een vader met vergif om het leeven
te brengen, zonder in zyne pligt als een kind te feilen.
En om zyne verontwaardiging te kennen te gecven, zegt
Hy hun : Sic ergo ipfi falva venia in Gehennanz detrudunter,, dam falvo metu peccant ; laat hun hoopen, dat God
hun in de hel zal ftraffen, zonder hunne vergeeving te
benaadeelen, gelyk zy voorwenden, te zondigen, zonder
de achting, die zy Hem toedraagen, te kort tc doen.
,, Tot befluit. Gelyk 7efus Christus , door zyne leere
en leeven, onzen pligt klaarlyk geopenbaard heeft, zoo
biedt Hy ons de hulp van zynen Geest, tot onzen byftand
aan, door welken de onderhouding van de geboden van
het Euangelie, nict alicen moogelyk, maar ook gemak.
lyk, is. En om ons tot gehoorzaamheidi te verbinden,
heeft
(*) Openb. II: g.
Lib. de pan.

(t) Matth.

(§)

AS

VII: 21.
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heeft by de afvalligen zulk eene verfchriklyke wraftke gedreigd, en de genen, die het Euangeli gehoorzaamen , zulk eenen heerlyken loon beloofcl, dat het, indica
wy zulks oprechtlyk gelooven, onmoogelyk is, dat wy
daar door niet op de gevoeligne wyze getrofFen zouden
worden; ja Hy heeft zulke bewyzen van derzelver waarheid gegeeven, dat het onmoogelyk is, dat wy dezelve
Met gelooven zouden ; ten waare de God deezer eetov onze
zinnen verblind hadde. Het is dicrhalven eene zaak van
rechtmaatige verwondering, dat de Christenen de kracht
van bet Euangeli in hunne daaden niet betoonen zouden.
Hoe kan een redelyk fchepz,1 gelooven, dat de- ftraf der
zonde , de eeuwige verdoernenis zyn zal , en eevenwel
leeven in het moedwillig pleegcn van dezelve? Zeeker
Schryvcr, van de Karnpernoeljes, die zomtvds voor gheele huisgezinnen doodlyk zyn geweest, fpreekende, vraagt
met verwondcring: (*) \Vat vermaak konde hun bekooten, om eene zoo gevaarlyke fpyze te eenen? NeeLthans
kan men ze zoo wel toebereiden, dat ze met de mintle
fchroom gegeeten konnen worderi. Maar terwyl het zeeker is, dat de vermaaklykheden der zonde doodlyk zyn,
kan dan iemand zig door zulke bekoorlykiwden laaten verleiden, om dat gene te onderneemen, flat ongetwyfeld
voor zyne ziel den dood zal te weege brengen? Laat
het gevoel zelve oordeeien , en de vergelyking maaken
tusfchen alles, wat maar het tegenwoordig leeven tot vermaak in de zonde kan opleeveren, en wat de toekoornende dood zaI ten weege brengen, om hetzeIve te pvnigen.
Laat het vleesch Bens zien, in wat fmerten deszelfs
genoegens zullen veranderd worden, en in welk vuur, geheel verfchillende van dat der onreine begeerlyklieden,
het voor eeuwig branden zal.
„ Daar beneeven worden wy tot onzen pligt aangemoedigd met de vaste toezegging van eene zoo uitneemende zaligheid, dat niet alien de genieting daar van in de
toekoomende weereld, moor de gegronde hoope van dezelve in dit leeven, ons waarlyk gelukkig maakt. Indien
de loon klein, of de beloften onzeeker waren, zoude 'er
eenig voorwendzel konnen zyn, waarom wy in het naakoomen van de voorwaarden, op welke clezelve verkreegen
word,

(*) Familias nupur interemere, et
L'ailta taw aacipitis Cibi, Alin,

tot

Convivia, qua voluptz
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word, nnalaatig waren. Maar dewyl de eerfle oneindig
greet is, en de andere zoo waarachtig is, als de Gcd der
waarheid, kan 'er dan wel eene krachcigere beweegreden
nitgeclagt worden, em ens heilig to 'waken ? Het is de
uitgeleczene drangreeden van den Apestel: Dat wy incei;en
vandelen waardiglyk den genen, die ens tot zyn Koningryk en
heerlykheid geroepen heeft. De Heidenen waren in eene
groote maate vreenidelingen, met de verborgenheden van
eene andere weereld. Zy hadden maar eene fchaaduw van
waarichynelvkheicl. Wy hebben het licht der waarheid,
clat ons uit den heemel is gebragt , door den Zoon van
God, die ens eene zaligheid openbaart, Welke waardig is
em van ons met de lieetelykfte geneegenheeden en opred-idle dankbaarheid aangenoomen te worden. Maar indien de menfchen doer tie natuurlyke reede, of het Godlyk geloof, niet werkzaam gemaakt worden: indien nog
de fcbrik des Heeren, nog de zalige hoope, hun beweegen
kan, om van de zonden tot heiligheid over te gaan, is
hunne flaat onherftelbaar. Hier in flemmen over een de
natuurlyke en geestelyke reegelen van gezondmaaking(*).
Daar geen bytende , of verzagtende , middelen , vrucht
dcen, meet het mes gcbruikt worden. Indien het onnutte licit word afgefneeden, meet het deel waar van het ge,
fcheiden is , gefehreeid worden. Indien het vuur geen
vrucht doet, is het gezwel ongeneezelyk. Indien de bedreiging van het helfehe vuur, door ongeloof en zorgloosheid, niet gevrcesd word, en van geene vrucht is, out
de zondaars te veranderen en te verbeeteren, wat is dit
anders dan een voorteeken van den eeuwigen dood, die bun
onvermydelyk en haastlyk zal overkoomen? En indien eene zoo klaare ontdekking van de heemelfche heerlykheid
in de menfchen niet te weege brengt een leevendig geloof, dat door de liefde werkzaam is, en eene leevendige
hoope, die het harte en den wandel reinigt, wat kan men
daar nit anders befluiten, dan dat zy geheel en al aardschgezind en ongevoelig zyn, en veer eeuwig van die zaligheid, welke zy nu verachten en verwaarloozen, zullent

beroofd worden"?

(*) ilipprocrat. lea. 7 4pbcr. nit.
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Leerredenen over het boek van JONA, uitgefproken door J. C.
LAVATER, Predikant te Zurich. Uit het lloogduitsch overcezet onder tie Zinfpreuk : Altisfimo annuente viribus
meis. Te drecht by H. de Haas 1777. Behalven de
Voorrede 256 biadz. in gr. octavo.
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Et merkwaerdig geval van den Prophect yon
yona vcrleent
den Zurichichen Leeraer, eene ruime ftoffe, tot het
voordragen van gewigtige bedenkingen, die van alle zyden ter bevorderinge van ongeveinsde Godzaligheid ftrekken. Zyn Eerwaerde ontvouwt dezelve in een acntal van
veertien Leerredenen, in welken by de geheele gefchiedenis van dien Propheet nagaet, en ons onder 't oog
breng,t, tot welke leerzarne opmerkingen ieder gedeelte
van dezelve ons moet opleiden. Bovenal het laetfie bedoelende, is hy beknopt in 't behandelen van 'tgefchiedkundige; echter 7,0 dat hy aen het algemeene beloop een
voldoenend licht byzette. Macr 't geen deze Leerredenen inzonderheid aenpryst, is de bondige, ernftige en
nadruklyke voorftelling van zulke Godsdienftigc waerheden, die gefchikt zyn om het gemoed met liefde tot en
eerbied voor God te vervullen ;en een ieder te beweegen,
om, in de erkentenis van Gods Vaderlyke Voorzienigheid, zich te benaerftigen tot een Gode welbehagelyken
wandel. — Het voorgeftelde Jona I. 1-16. geeft den
Eerwaerden Lavater aenleiding, ter overweginge van de
algemeenheid der Godlyke Voorzienigheid: tcr bcfchouwinge, van het berisplyke als van het gocde, in het
charader en 't gedrag van Jona; mitsgaders ter nalpooringe van het merkwaerdige in 't charader en 't gedrag der
Scheepsgenooten van den Propheet. — De verdere befchryving van Jona in en buiten den Visch, Jona I. 17.
II. r—io, doet hem na ene voorafgaende aenmerking
over het wonderbaere of de waerheid dezer gebeurtenisfe, ftaroogen op Gods krachtdadige veriosfing uit tegenheden, en den vasten grond van vertrouwen op God.
Het herhaeld bevel van God aen Jona, Jona III. 1-3
noopt hem, om de aendagt te vestigen op het onveranderlyke van Gods,Goedheid. — De prediking van dien,
Propheet, met derzelver gevolg, Jona III. 4—io,geefti
hem ene gepaste ftoffe aen de hand, tot ene Voorbereidings-Predikatie voor dcJa piddagl benevens tot ene LeerIg-
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reden op en na den Biddag, tusfchen welken nog gevoegd
is, ene Leerreden over Jona III. S. raekende bet geloof in
God, gedaen op het vieren van 't Heilig Avondmael,
voor 't houden van den Biddag. — Op deze in 't geloof
veriterkende en ter werkdadigc boetvaerdigheid aenmoedigende Leerredenen, volgt naer aenleiding van 't gefchiedverhael, Jona IV. i —1 ecne overdenking, rakende
de onmenschlyke en eergierige misnoegdheid van Jona,
op Gods Voorzienighcid en Goedheid; met ene ontvouwing van 't haetlyke der misnoegd- en gemelykheid in 't
elgemeen, en aenpryzing van 't enige zekere behoedmiddel tegen dit gebrek; te weeten, het geloof in de allesregeerende Voorzienigheid van God. Dit noopt hem
verder tot eene overweging van 't verdriet in 't leven;
waer in by onderfcheidenlyk handelt over de waerde van
'P t menschlyk leven; voorts over de geoorlofde, edele
en grootmoedige minachting en verachting des levens;
en eindelyk over 't dwaes, zondig en onverantwoordelyk
verdriet in 't leven. Ten laetfte fluit de Leeraer deze
zyne befchouwing der gefchiedenisfe van Jona, met ene
opweklyke voordragt van Gods onuitfpreeklyke Goedheid
en Barmhartigheid aen ons, zo als ze zich aen alle zyden
vertoont; ten opzichte van onze lichaemlyke behoeften
en tydlyke zaken; ten aenzien van onze geestlyke nooden, en de belangen onzer Ziele; vooral omtrent veritokte en zorglooze zondaren; nog meet jegens berouwhebbende en boetvaerdigen , en by uititek jegens hen,
die hem lief hebben, en zich aen hem, door het geloof
in Jezus Christus, met ene eenvoudige kinderlyke liefde, in handelen en lyden, onderwerpen en naer Hem
'chikken.
in de uitvoering der gewigtige waerheden, welken deze Leerredenen inboczemcn, heerscht enc aendoenlyke
manier van voorftellen, die niet wel kan misfen van de
gcmoederen, op de minfte nadenking, in te nemen. Ze
zyn alien, de ene Redenvoering in ene minder, de andere in ene meerder mate, naer den aert van 't onderwerp,
opgetteld, met die vurige aendoening van geest, welke
den Eerwaerden Lavater byzonder eigen is. Indien zyn
Eerwaerde zodanige Leerredenen, vooral de fterkften
onder dezelven, met de gepaste kracht, ten cinde toe,
kan uitfpreken, (gelyk men ons bericht dat door hem
gefchied,) dan kan men niet wel twyfelen, of de harten
xyugr Todioorciexca lumen, older ke‘ ggitcacji zyner
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voorftellingen, ten flerkfte aeneedacn warden ; zo,
de gewoonte van op zodanig can wyze to hooren predi
ken, gelyk dit in nicer gevailen p!,,ets hecft, de ander3
natuurlyke uitwerking verzwakkc. Deze Leerredenen zyn
web, zelfs afgefeheiden van de levendige Item, die zckerIvk dat flach van Leerredenen geen geringe kracht byzct, van dien aert; dat her nacuwlvks to wachten zy, dat
iemand dezelven met enigc opiettenheid zulle lezen ,
zonder opwekkende aendoeningen to gevoelen, die hem ,
op dat oogenblik, zyne ve..-plichting ten levendigite voor
den geest brengen. — Jdnamer is bet maer, tin men te
dikwils ondcrvind , hoe velen 'er zyn , die Predicatien,
op zodanig ene wyze uitgevocrd, kunnen aenhooren of lezen, zonder dat die aendoeningen, welken zy ap dat ongenblik gevoelen, den rechten invloed op hunnen wandel
hebben. Het gact bier mede als met andere predikwyzen,
en de reden dacrvan is niet ver te zoeken; het gebrek
van invloe'd van een bezadigder of hartstochtlyker prcdik&ant, dat vermoedelyk gelyker flaet , dan zommigen zich
verbeelden, is grootlyks toe te fchryven aen de verkeerde gemeedsgefteldheid der mcnfchen. Zy, die Gods wil
willen doen, vinden den encn en anderen prediktrant nuttig, en maken 'er een goed gebruik van; maer, die Met
Codgezind is, may, terwyl by ene bczadigder Leerreden
als te droog wraekt, op con hartstochtlyker voorliel gevoeliger aengedaen warden ; doch 't blyft, by manL;e1 van
nadenken, om dat by niet gezind is 'er zvnc gedachten op
gevcstigd te houden , niet zelden by die oogenbliklyke
tendoening zonder verder vruchtgevolg; by is meet gcroerd dan overtuigd. 't Gaet met de zodanigen maer al
te dikwils, gelyk met de Toehoorders van Ezechia waervan de 1-1FERE, F,zeC;i. XXXIII. 31, 32. zegt: Zy izo;;2e7z
tot a, gelyk het yolk pleegt le komen, en zittcn veer L'It% aengezigt als myn yolk; zy hooren tore irourden, nicer :- )7 doen
ze niet; want zy maken liefkoozingen met !mine mond , mace
het hart wandelt Jianrie gierigheid rim. Zict , gy zyt lien als
een lied der minne , als een die Ichonn von Item is en Ira
fpeelt: daerom Norm zy awe woordeil , maer zy doen ze
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Brief (Ian N. N. betrekkel yk de Nabetragtinge van den
Dank-Vast-en Bededag. Atom te bekomen. In groot octavo
14 bladz.

Et het opftellen en gemeenmakcn van dozen Brief,
bedoelt de Autheur inzondcrheid het tegcngaen van
een misbruik, ten opzichte van onze plegtige Verbodsdagen , dat maer al te veel pints heeft. 't Is niet vreemd menfchen te vinden, die zeer veel wcrks maken van 't geen
men Voorbereidingen tot zodanig een plechtigen dag noemt;
doch die naeuwlyks of wheel niet denken, op enige Nabetrachtingen na 't afloopen van dien dag; waer toe by dezulken tracht op te leiden, en hun enige ftichtelyke bedenkingen aen de hand te geven. Het daeromtrent voorgedragen kan tot het gemelde einde van dienst wezen; en
tevens, overeenkomftig met des Autheurs bedoelde,
firekken, om den zodanigen onder 't oog te brcngen, dat
bet, ook ten opzichte der onderhoudingen van 't Heilige
Avondmael, niet minder op de Nabetrachting, dan op de
Voorbereiding aenkomt. — Dit zyn, 't is waer algemene
kundigheden, doch het zyn zodanigen, die wel eens opzetlyk herinnerd mogen worden ; daer 'er, in 't ene en
andere geval, ene bygeloovige handelwyze heerscht, die,
gelyk het gemeenlyk met het bygeloof gaet, van een nadeelig gevolg is. Men is naemlyk zeer naeuwgezet op de
Voorbereidingen, en ftipt in 't uiterlyke vieren van zulke
plechtige dagen; maer min oplettend om alles, by Nabetrachting, invloed te doen hebben op "zyn ganiche gedrag: 't is als of men van oordeel ware, dat alles zig tot die
plechtige tyden bepaelde. Een Joodsch wangevoelen
dat Gods Propheten onder den ouden dag al ernstig beftreden hebben, en onder de dagen des Nieuwcn Testarnentes, daer ons nog nadruklyker gelcerd word, God in
geest en in waerneid te denken, vooral onder de Christenen geen plaets behoorde te hebben.

3. SCHELVISVANGER

JESUS CHRISTUS, het

eenig volmaakt Gode behczaglyk Zoenoffer,, aan Israel voorgefteld door den Propheet MICHA
zyne Tydgenooten aangepreezen, in eenige Leerredenen befchoulvd , door J. SCHELV1SVANGER , Bedienaar van 't
Heilig Euangelie te Serooskerke in Walcheren. Te Utrecht
by G. T. v. Paddenburg rm. Behalven de Voorreden
281 bladz. in gr. octavo.

Et voorgeftelde Micha VI. 6-8 3 , Waer mede zalik
F1
1 den Heere tegenkomen, en my bukken voor den hoogen
God? zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige
Kalveren. Zou de HEER een welgevallen hebben aen duizenden van rammen? aen tienduizenden van olybeken? Zal ik myrzen eerstgebooren geven voor myne overtreedinge ? de vrucht
wows bulks voor de zonde myner ziele? Hy heeft u bekent geinaekt , o Mensch, vat good is; firekt tot een onderwerp
dezer Leerredenen. De Eerwaerde Schelvisvanger ont-

vouwt dit Prophetisch voorflel, met een nevensgaend
verflag van den Offerdienst, zo onder de Heidenen als de
Jooden; en de volmaekte zoenofferande van Jezus Christus in de volheid des tyds; doendetevens de befchouwing
van dit alles ten toepasfelyken gebruike dienen. Over het
een en 't ander behelzen deze Leerredenen verfcheiden
tael- en oudheidkundige aenmerkingen, die omtrent den
euden Offcrdienst opmerking verdienen, en ter ophelderinge van verfcheiden bezonderheden desaengaende ftrekken ; vooral met opzicht tot het geen de Propheet in dezen wraekt, en verder zyn's Mans godgeleerde aenmerkingen, en gemoedlyke befluuringen daeruit afgeleid, in
ene zo wel geregelde fchikking oordeelkundig voorgedragen, dat ze zeer wel gefchikt zyn, om genoegen te
geven aen hun, die zich met zyne denkwyze kunnen verenigen,
Volgens zyne eigen opgave komt de zaeklyke inhoud
dezer Leerredenen hier op uit. „ Jezus Christus is het ee3) nig volmaakt Gode behaaglyk. Zoenoffer,, oudtyds door
53 den Heere zelve aan de Vaderen, en vervolgens aan Ja31 cobs zaad voorgefteld, door den Godsman Micha, met
3) een duidelyk betoog, van de zwakheid en iedelheid
5/ der dierlyke, en veroordeeling van alle andere mensch31 Tyke offers, in 't byzonder van eigene kinderen, van
eerstgebooreae zoonen, zyae laudsliedea en tydge„ no°.
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nooten, onder een ingewikkeld verwyt van derzelver
„ onkunde, ongeloof, involging van Heidenfche zeden,
5 , als zodanig aangepreezen". Het byzondere bier in gemeld, als firekten deze woorden bepaeldlyk ter aerpryzinge van . 's Heillands volmaekte zoenofFer, fteunt op
het denkbeeld, dat de woorden, Hy heeft u bekend gemaakt, o Mensch , wat god is, niet hetreklyk zyn tot het
volgende, vers 8; En wat eischt de HEERE uwe God van
u, dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglyk te wandelen met open God? Maer dat men dezelven
heeft aen te merken, als ene beantwoording der vooronderftelde vrage: „ Door wat offer zal ik Jehovah verzoe„ nen en bevredigen ? wat zond- of fehuldoffer zal daar
„ toe gefchikt zyn?Moet ik daar toe dieren of menfchen„ blued plengen?” En dat gevolglyk de zin zou zyn:
„ Hy heeft u bekend gemaakt, o Mensch , wat [het] goeci
„ [fchuld-of zoen-offer] is; te wegen het Gode betamelyk
„ middel ter verzoeninge van den vloekwaardigen Zondaar
„ met . zynen Hemelfchen Richter, de volmaakte genoeg„ doening van 's waerelds Heiland, den beloofden Mesfias,
„ dat eenig voldoenend offer voor de zonde.” -- Men lei
ze, indien men 't nog in twyfel trekke, wat MICHA bedoele,
's Mans redenen voor deze verklaring; men fla tevens het
oog op het verbandvan het Prophetisch voorftel, zo voor
als na den tekst, en vergelyke het zelve met het onderwys
van Gods Propheten, in foortgelyke gevallen, als zy het
afgeweken Volk aenmanen, om niet te fteunen op hunne
uiterlyke Godsdienftige plechtigheden. Zie onder anderen
Jez. 10-2o. Amos V. 21-24.Men doe dit, zonder aen
de ene zyde de Euangelieleer van 's Heillands genoegdoening te loochenen, en zonder dezelve aen de andere zyde
overal te pasfe te willen brengen; en oordeele clan, wat 'er
met de natuur van dit Prophetisch voorftel en den aert van
't Prophetisch onderwys, in zodanige omftandigheden , onder Gods Volk best overcenkome. Of het geen gedwongen verklaring zy, bier te denken op 's Heillands fchulden zundoffer; en of het niet veel natuurlyker zy, de woorden , En wat eischt de HEERE uwe God van u enz.aen te merken, als cne verklaring van het voorftel: Hy heeft u bekend gemaakt; o Mensch , wat goed Propheet Micha
leert hun dus, gelyk hun meermaels aangekondigd was,
dat een Volk, afgeweken van Gods . wegen, niet moest
iteunen op uiterlyke Godsdienstplechtigheden, maer daedJyk wederkeeren tot den weg van Gods getuigenisfen.
vu. DELL. H. LETT. No. 1.
Kor.
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Korte Verhandeling over het betaantelyke , noodzaakelyke en
voordeelige van den Godsdienst, door E. L. D. H. K. Te
.Anzfieldanz by P. Conradi 1777. Behalven de Voorreden,
27 bladz. in gr. octavo.
-FAer de in 't hoofd geftelde opgave is deze VerhandeIN ling ingericht, om east het betaemlyke, vervolgens
de noodzaeklykheid, en ten derde het voordeelige van den
Godsdienst kortlyk te befchouwen; na welk alles de Opfteller zyne reden, tot een nader aendrang, wend tot
rneniehen van een onderfcheiden beftaen, met betrekking
tot het Godsdienftige; waer op by dit zyn gefchrift befluit met enc gemoedlyke opwekking aen Ouderen, Wier
huwelvk met kinderen gezegend is. De uitvoering is in alle declen ernstig en opweklyk, gefchikt om den beoogden dienst te doen, by menfchen van maer eenige vatbaerheid van verfchillende ftanden.
Rut Geestlyke Leven en der Gelovigen toef1and op Aarde,
door TH. a BRAKEL , onarend het nzidden der voorige eezzve zeer waardig Bedienaar van 't H. Euang. te Mackum,
op 12 j eltIV uitgegeeven, met verbetering van ftyl en fpelling,
en byvoeging van een korte Voorreden en eenige Aanteke.
ningen, door c. BRINKMAN. Bedienaar van ' t H. Euang,
te Dirksland. Te Utrecht by de Wed. J. J. v. Poona'
1 7 77. Behalven het Voonverk 398 bladz. in gr. octavo.
Et deze vernieuwde uitgave van dit Gefchrift van
IVI
I_ den Eerwaerden Brakel, dat reeds tot 14 maim toe
uitgegeven, en telkens gretig ontvangen was, welks inbond dus te bekend is, om 'er breed op then te blyven,
zal de Eerwaerde Brinknzan ongetwyfeld veel genoegen
geven, aen hun, die aen ene foortgelyke Ieiding in hunne
Godsdienftige oefeningen gewoon zyn.. 's Mans verbetering -an ftyl en fpelling, meer gefchikt naer de hedendaegfche fchryfwyze, maekt de lezing gevalliger, en zyne nevensgaende aenmerkingen komen hier en daer wel te
ftade. -- Dc gedachtenis van den Eerwaerden Brakel , als
Nan een oprecht Godvruchtig Christen, naer uitwyzen
van zyne Schriften, 't verflag,tlat wy vale zpleillevenswan.

TH. A ERAKET, HET CEESTLVKE LEVEN.

waneel hebben, blyft, met het hoogfle recht, by de
Nakomelingfehap in zegening. Zyne Schriften moet men,
fchoon men elle andere leiding van Godsdienftige oefe/ling beter moge keuren , erkennen voor Schriften, welken dicnen om een werkdadig Christendom .te bevorderen. Men leze met dat inzicht 't geen zyn Eerwaerde
voorgedragen heeft, en men zal niet flechts, ('t geen,
naer uitwyzen der ondervindinge, maer al te veel plaets
heeft,) naeuwgezet zyn in het uiterlyke, maer tevens
naeuwgezet zyn in 't behartigen der Deugd; als werkzaem, volgens het doelwit van den Eerwaerden Brakel uit een levendig geloof; in Jezus Christus, waerop
de Zondaer zo wel geheiligd als gerechtvaerdigd word;
volgens het uiteinde van 's Heillands overgave voor ons,
die zich, naer luid van Titus II. 14. voor ons gegevezt
heeft, op dat by ons zoude verlosfen van alle ongerechtigheid,
en zichzelven een eigen Volk reinigen, yverig in goede werken.

Byvoegzel tot de opheMerende Aanmerkingen over de Schriften
der Euangelisten, door N. BOOM. Predikant der Luther.
fche Genzeente te Haarlem. Te Weesp by R. Wege , 1777„
In groot octavo 120 bladz.

Byvoegzel is van denzelfden aert, als het voor.
gaende Stukje van dezen Schryver 09, en 't zal
zyn Eerwaerden, indien by aenhoud met lezen, niet
inoeilyk vallen , nog meet zodanige Byvoegzels of te geyen. Overeenkomflig met 's Mans oogmerk, om wel inzonderheid het Ongeloof tegen te gaen, zyn 'er ook nog
aen gehecht twee Vertoogen, (I) Over de Propheten en
derzelver Voorzeggingen, in 't byzonder den Mesfias betreffende; en (2) Over de Onftoflykheid en Onfterflykheid van 's Menfchen Zie/; welke twee onderwerpen
hier zeer oppervlakkig behandeld worden.
(*) Zie Hedeud. rad. Letter-Oef. W. D. bladz. 199,
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Bederving van het Menfchelyke Geflacht , door het Gebruik
der Baleinen Keurslyven. Vertaeld uit het Fransch van
den Hr. BONNAUD. Te Dordrecht by Abr. 131usfe. 1777.
in 8vo 171 bladz.

'

0gmerk van dit Werk is om te betoogen dat men
0 tegen de wetten der natuur handelt, en verbastering van 't menschelyk geflacht te weeg brengt, wanneer men de kinderen, van het tydftip hunner geboorte
af, pynigt voornamentlyk door de Keurslyven, ander voorwendfel van hen te vormen. — Het vooroordeel, dat
de baleinen keurslyven heeft doen aannecmen, en 'er het
gebruik van 'kande houdt, is een der alOudflen; by de
twee duizend jaaren zyn deezc kunsttuigen bekend geweest:
.en bet geen den verftandigen doet verwonderen is, dat,
Diet tegenflaande allcs, wat veele Artzen, die zich tegen
dit misbruik verzet hebben, daar van in hunne Gefchriften gczegd hebben, niet genoeg is geweest, om een uitvinding , zo verderfelyk voor het mcnfchelyk geflacht, te doen
verbannen. — Riolanus en Anzbr. Pare hebben reeds ken!lisle van de flegte uitwcrkzelen der Keurslyven gehad:
verfcheide Schryvers van decze eeuw door de nntleedkunde geleid, en door de waarneeming verlicht, hebben
aangetoond dat de te Iterke drukking der Keurslyven veele kwaade gevolgen veroorzaakt. De Werken der Heeren
Huxhanz, Winflow , van der Monde, Rousfeau, Grashztis , Ballexferd en Raulin, in zyne uitmuntende Verhandeling over de behoudenis der Kinderen, brengcn het vercierfFelyk vooroordeel, dat het gebruik der Keurslyven
wettigt, felle flagen toe. „ Na de Vervloeking, (vervolgt
onze Autheur verder,)door dceze Schryvcrs over de baleinen Keurslyven uitgefpraen, was 'er reden om te
hoopen dat het algemeen uit de dwaaling, waarin het ten
deezen opzichte is, zoude gored wordcn. Echter ziet
men geheel het tegendeel: men is 'er zoo zeer op verzot
als ooit, „en ik, (zegt de Schryver), ken vooruitziende
mocders, die door een overmaat van yver, of veel ecr
door eene ongehoorde wreedheid, haare kindercn veroordeelen om dezelven nacht en dag te draagen, uit vreeze dat
het nalaaten van derzelver gebruik ftrydig zy met haare
oogmerken om hen een nette geflalte te bezorgen". Eenit

Schryvers hebbeu oak Yeel toegebrazt om de vooroordee%
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deelen over, 't nut der Keurslyven aan te kweeken en
itaande te houden; onder anderen kan men hiervan niet
vry fpreeken de Heer Andry, die in 't jaar 17.1r zyne Orthopedie , of Regtftandigheid , in 't licht gaf, waarin by 't
gebruik der Keurslyven, om een fraaije geftalte tekrygen,
te veel aanpryst. Daar en tegen las de Heer Winflow , in
het zelfde jaar in het Koninglyk Genootfchap der Weetenfchappen, een gefchrift, waarin by door de ontleedkunde en de keurigfte waarneemingen betoogt, dat de
vorm, weaken men aan de baleinen Keurslyven geeft,
en welk de Heer Andry zo fterk aanpryst, de oorzaak is
van eene menigte ziekten, die het menschdom doen
kwynen. Om overtuigd te worden van 't nadeel der
Keurslyven, heeft men maar de afmeetingen van de borst
en den onderbuik, mitsgaders bet gebruik der werktuiglyke deelen, die in deeze twee holten beflooten zyn, oplettend te befehouwen , en vervolgens het maakfel en de
gedaante der baleinen keurslyven gade te flaan. Dc borst,
of het hovenlyf, is eene holligheid, famengefteld uit
beenderen, kraakbeenderen, fpieren, enz. Haare gedaante, in den mensch, kan'vergeleeken worden met een' afgeknotten kegel, die van vooren plat en wiens voet naar
onderen is: haare grootfte middellyn is van de eene zyde
naar de andere, en de kieinfle van 't voorfle naar het
achterfte gedeelte. De voet van den Kegel, die het beenagtige famenftel der borst uitmaakt, vormt het bovenfte gedeelte van den omtrek des onderbuiks, waarin de voornaamfte ingewanden, die tot de fpysverteering dienen ,
huisvesten. Het baleinen Keurslyf, waarin men deez deelen belluit, heeft insgelyks eene Kegelachtige gedaante, waarvan de voet om hoog en de punt om laag
is. Zyne grootfte middellyn is van voren naar achteren,
en zyne kleinfte van de eene zyde naar do andere; zo
dat de klcinfte middellyn van het Keurslyf met de grootfie van de borst, en de kleinfte van de borst met de grootite van het Keurslyf, overcenkomen. Deeze eene aanmerking behoorde indruk CC maaken op den geest der geenen , die het meest met deeze foort van kleedinge ingenomcn zyn. Wat het maakfel der baleinen Keurslyven
aangaat, het is al te zeer bekend, (voegt de Autheur 'er
by) clan dat wy 'er ons mede zouden ophouden. leder
weet dat men dezelven van onderen, aan het naeuwfle
gedeelte, veel ftyfte geeft. Wanneer men ze aantrekt,
besint men ze van onderen re rygen, 't seen men tot bo.,
13 3
yen

BONNAUD' OVER DE KEURn.YVEN.

tt

ven we vervolgt, zulks verfcheide maalen herhaalende.
Dus ryg t of liever gordelt men eerst, met geweld, den
ganfchen omtrek des onderbuiks, die de tusfchenruimte
van de valfehe ribben en de heupen beflaat, en fluit Glen.
zelven zo flerk, dat de heupen dikwcrf gedeeiten van
dikke wrongen vormen. Hier door dringt men de einden
der valfche ribben near beneden en binnenwaards, en
drukt meer en meer de ingewanden van de Borst, buik en
benedenfte deelen. De Auteur gaat alle de kwaade gevolgen en uitwerkingen bier door vcroorzaakt nauwkeurig
na, en verdeelt zyn Werk in vyf Floofdflukken. —
EerfIe handelt van de Baleinen Keurslyven. 't Twcede
verklaart de flechte uitwerkingen der BaleinenKeursls-ven
op de Borst. — 't Derde toont aan de flechte uitwerkingen
er van op den onderbuik.— 't Vierde de kwaade uitwerkingen, die het gebruik der Baleinen Keurslyven op 't Hoofd
heeft. In 't Vyfde Hoofdfluk beantwoord de Auteur verfcheide tegenwerpingen, en wederlcgt de gewaande nuttigheid der baleinen Keurslyven. — Schoon 't misbruik
der baleinen Keursiyvcn in ons land , byzonder onder 't
gemeen, nog de overhand heeft, moeten wy evenwel onzen Landsgenooten 't regt docn, van te bekennen dat bierin federt weinige jaaren, inzonderheid ook ten opzichte
van de behandeling der klaine kinderen, cen merkelyke
verandering pleats heeft gehad. De tegenwoordige Keurslyven worden meer gefchoeid near de natuurlyke gedaante
van 't lighaam; hun famenitel is buigzaamer en minder
prangende. Wy hoopcn dat de leezing van dit nuttig
Werkje zal flrekken , om de nog pleats hebbende misbruiken
in dit Ituk te verbeteren en te docn ophouden.

,ellgemeene befchouwing van de Driften der Dieren , en voornaamlyk van derzelver Konstdriften. Tweede Deel. Te Lei.
den by de Wed. A. Honkoop en Zoon. 1776. Behalven
het Voorwerk en den Bladwyzer,, 530 bl, in gr. offaro.

eerfte Deel van dit leerzaame Werk van den hoogH
geagten
door y,
in
't Nederduitsch vertaald, in den jaare 1761 uitgegeeven ,
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behelsde eene naauwkeurige ontvouwing van 't Been om.

trent de Driftea der Dicren en voornaamiyls; omtrent der,
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1,elver Konstdriften in 't algemeen in aanmerking komt (*).

Ter dss ver had die Hoogleeraar toen deeze zyne befchouwing gebragt, met oc)gmerk om dezelve verder te agtervolgen ; dat by ook daadlyk in 't werk gefteld heeft,
doch in welker volkomen uitvoering hy door zyne honge
jaaren , met.andere nevensgaande omftandigheden , en eindelyk door den dood,gefluit is geworden. Het geen hv, met
betrekking tot dit onderwerp, op het papier gebragt had,
beeft 's Mans Zoon y. A. IL Reiinana , in den jaare
1773, door den druk gemeen gemaakt, met byvoeging
zyner aanmerkingen, en een aanhangzel van zyn eigen opftel, raakende de natuur en eigenfchappen der Plantdicren, Welk een en ander dit tweede Deel uitmaakt, dat
de Heer P. Boddaert in 't Nederduitsch vertaald, en met
cene Voorrede en Aanmerkingen voorzien heeft.
Met den aanvang komt ons in het zelve voor, eene
overwceging van de verfcheiden bepaalingen der Namurkragten en derzelver veelvuldige trappen; dienende ter
nadere opheldering van 't geen de Hoogleeraar deswegen.
in 't tiende Hooldituk van 't eerfte Deel had voorgedraagen. 'Er waren naamlyk in een Berlynsch Gefchrift, eenige zwaarigheden nopens dit Stuk opgegeeven, en zulks
bcwoog den Autheur zig hier omtrent nader te verklaaren, om deeze zwaarigheden uit den weg te ruirnen; des
men hier eene duidelyker voorfteilinge van het aldaar beweerde vinde; dat den Hoogleeraar, onder het beantwoorden der tegenbedenkingen , aanleiding geeft om op
nieuw verfcheiden merkwaardige bedenkingen, raakende
dit ftuk,mede te deelen.— Op het afhandelen hier van,
vervolgt hy zyne aangevangen befchouwing, met wel byzonder het oog te vestigen, op de Kunstdriften, welkert
dienen tot de beweeging der Dieren; zo derzulken, die
zig niet van hunne plaats beweegen , maar flegts fommige
leden gebruiken , als der zodanigen , die , eene geringe voortgaande beweeging hebbende, aIleenlyk eene rustplaats
zoeken. Dit leidt hem verder tot eene algemeene befchouwing van de verfcheiden beweegingen der Dieren,
welken hy in eene welgeregekie ordefchikking optelt.
Uit die ordefchikking is of te neemen, dat by bedoelde
eene onderfcheiden verklaaring van de Kunstdriften te geeVeil, zo als ze in die verfchillende beweegingenwerkzaam
zyn,
Zie Vaderl, Letteroef. II. D.
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zyn, dan 't heeft hem niet mogen gebeuren, dit Stuk
verder te brengen, dan tot de beweeging der Dieren,
welken in de cerfte plaats in aanmerking komcn, te weeten, der fleepende Dieren, welken geen voetcn hebben.
— By (lit dus ver uitgevoerde Werk van den ouden Rei.
rmarus , komt voorts het bovengemelde Aanhangzel van den
Zoon; die zig byzonder bevlytigd heeft, om het merkwaardigfte, dat de Plantdicren betreft, te ontvouwen. Hy
cmfehryft ze als Dieren, „ die in hunne uiterlyke gedaante, wasclom, zamenweefzel en vermeerdering, gelyk
zyn aan de Planten, maar, door hunne willekeurige voedingswyze en gewaarwording, voor weezenlyke Dieren te
houden zyn". In 't eerie en andere opzigt ontvouwt by
deeze Dieren, na eene voorafgaande bcfchryving van
hunne natuur, geflalte cn geflachten, met zeer veel
rfaauwkeurigheid; in zo verre als zy met de Planten overcenkomen , en in zo verre als zy duidelyke blyken geeven, dat zy egter tot het Dierenrvk behooren; by welke
gelegenheid by eene mcnigte van byzonderheden daar toe
betrekkelyk op eene Iecrzaame wyze voordraagt. — Wyders heeft men aan 't einde van dit Deel nog gevoegd,
de Verbeteringen en Vermeerderingen op het eerfte Deel,
volgens de derde Hoogduitfche uitgave; mitsgaders de
_Aanmerkingen op het eerfle Deel, te vinden in de Franfche van dit Werk, door den Heer Reneaume
de la Tache. — Dit Werk firekt in alle deelen greotlyks
ter ophelderinge van de Natuurlyke Historie, met betrekking tot bet Ryk der Dieren, inzonderheid ten opzigte
van derzelver werkzaamheid, waaromtrent OHS bier allerwegen leerzaame opmerkingen voorkomen. Laat ons, tot
cen blyk bier van, een weinig flilftaan, by bet geen ons
onder het oog gebragt words wegens de Dieren in 't algemeen, welken zich niet met hun geheele lichaam van
hunne plaats beweegen, maar ilegts eene bekwaainheid
tot beweeginge van eenige Ledemaaten vertoonen; en byzonder agt geeven op het geen wy, raakende de °esters,
gemeld vinden.
Na eene algemeene aanmerking, over het onderfcheid
van het Ryk der Planten van dat der Dieren , zo invvendig
door het gevoel (*), als uitwenciig door eigenmagtii;e en
wil(*) Dit flak, zegt de Heer Boddacrt, in eene AanteIcening, is
Inter niet genvegzaam bevrcezen, fchoon de Pluteil at gem Ze
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tvillekeurige beweegingen, 't zy van 't geheele Lichaam,
of van deszelfs Leden, toont ons de Hoogleeraar kortlyk, dat de Planten egter in veele ftukken na by de Dieren komen; en zo komen ook, zegt hy, aan den anderen
kant, eenige Dieren daar in naby de Planten, dat zy geworteld zyn, en nooit van plaats veranderen, fchoon zy
met hunne Leden eene willekeurige beweeging kunnen
maaken. Dit nu geeft aan/eiding tot de vraag: „ Hoe is
het moogelyk, dat dergelyke Dieren, zonder vrye beweeging van hun Ligchaam, hunne voeding verkrygen,
zich verdeedigen, de gevaaren ontvlieden, bevrucht warden, hunne Zaaden uitftorten en aIom verftrooijen"? Ter
ophelderinge hier van leidt by ons eerst tot de Planten,
om ons te doen nagaan; „ hoe 'cr, zelfs ander zaaken,
die een bloat toeval fchynen, eene op alle mogelyke gevallen wakende voorzienigheid , en eene bepaalde order
ter onderhouding en vermeerdering van yder zoort van
Planten, heerscht". En even zo zegt by, is 't geleegen,
met „ de onbeweegelyke vastgewortelde Dieren, welken
daarenboven eenige leden van hun lichaam, volgens eene
ondervindende aanprikkeling en drift, ten hunne dienfte
kunnen gebruiken".
Ze zyn, gelyk hy, ten kunnen opzigte in 't algemeen
aanmerkt, door de Voorzienigheid in 't water geplaatst,
het welk vervuld is; met alles, wat ter onderhoudinge
van bun leeven kan dienen. Dus in eene Hooftlftof leevende, die zo ligt bewoogen en onituimig is, dat ze haare bewoonders , met geringe vermogens bedeeld, ligtelyk
afflingeren en verpletteren kan, is deczen geringeren
Dieren die altoosduurende vasthouding zo nuttig en mod-.
zaaklyk, als hun de willekeurige beweeging van de eene
plaats naar de andere overtollig en gevaarlyk zyn zou.
Vastgeworteld zynde , [of door hunne zwaarte onbeweeglyk
op den grand liggende,] fchaadt hun het onituimige geweld
der
nuwItel (System Nervofwn) hebben, ziet men in verfchciden Planten iets overecnkomilig met het gevoel der Dieren, gelyk in de
Mimofa fenfitiva , Miniofa pudica , Dionea muscipula; alle de Planten, die zich des nagts 'fluiten , toonen aandoening van dc Lucht
te hebben, de oprechting der Helmftyities , die met een naald gefireeken worden , in zommige zamengeftelde Bloemen enz. Zie
ItOELREUTER de Irritabilitate Plantarunt, EASTER g rief over de

nortteeling der Dieren en Planten.
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der Baaren niet; en ze zyn daarenboven, door fumes
fteenagtige fchaalen, voor het ftooten tegen harde liehaamen, en den aanval van andere Dieren, beveiligd. Het
voedzel loopt hun in den mond; des zy 't niet behoeven
te zoeken; daar 't water, met zyne cigene vogtigheid,
bun allerlei vet, flym, zout, zaaden van planten, groeibaare deelen, of ook wel Wormen en Infe6ten tocfpoelt.
Daarbenevens hebben zommigen hunne leden of armen
nog zo veel tot hunnen wil , dat zy ,dezelven uit hunne
wooningen ftrekken kunnen, om daar mede andere hun
nabykomende Korreltjes en 'Diertjes, door eene kunftige
beweeging na zig te haalen en te vangen. En wat hunne
voortteeling betreft, hier in, zegt de Antheur, gelyken
2e na Manwyfs Planten , en hebben Vrouwelyke en
Mannelyke teeldeelen. Veelligt gaan hunne Eieren, wanneer dezelve tot hunne hehoorlyke rypheid gekomenzyn,
uit de eierftokken door eene buffs, welke het 'Mannelyk bevrugtende Zaad bevat, of zy florpen de om zich dryvende
Melk, welke het Mannetje gefehooten heeft, en in het
water dryft, op, en bevruchten dus hunne Eierftokken. Zy
fchieten hunne kuit, of veele baaren leevende jongen,
welke volgens hunne zwaarte in het water zinken, of gints
en herwaardts gevoerd worden, en, met hunne tedere
kleverige fchalen, zich op zommige p/aatzen vast zetten;
en alom eene bekwaame woonplaats en voedzelryk oord
vinden".
Urn dit nader op te helderen ,nccmt do Autheur in de eerfie plaats de Oesters, waar onder 'er gevonden worden,
ter zwaarte van drie hondcrd ponden; die zig te minder
van haare plaats kunnen beweegen, om dat zy nice het
rninfte werktuig hebben waar mede zy zig kunnen voortbelpen ; terwyl zy, door haare zwaarte Reeds dieper in
den flymerigen grond zinken (*). Even zo min fchynen
de gemeene kleine Ocsters ooit van hunne plaats te komen; nadien men dezelve met geweld en fcherpe worktuigen moot los krabben en ze zomtyds Oen of moor voeten diep gezonken zyn.—DeHoogIceraar kan zig hieromtrent
Zie LESSERS Testaceotheol. § 123. p. 466 van grootc Oe'.
(4e)
ters, in § 248 van hunne rust. [De gernelde groote doubletichuip
is de Chanza Gigas of groote Nagcldoublet. Zy maakt zich ook ,
gelyk meer Nageldcublctten, met grove taaije banden vast. Zie
LESSER als bovca Si 242, en AUT041. .41417. Rariteitic. II B.

0. 42.] B."
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trent niet verecnigen met den Beer Tester, welke mecnt
dat de ()esters zig, als zy zo diep in 't flyk gezonken
z y n, of op de platte zvde uit dit ongeval weeten
te helpen, door 't. openen haarer beweegclyke fchaale.
Bierdoor zou zy zich van den op haar liggenden Modder
weeten te ontlastcn, en zig voorts uit den flyk op tewerken; mitsgaders te wage te brengen, dat zy, de vrye
fchaal wyd genoeg geopend hebbende, door den daartegen
flaanden vloed van het water, op de andere of bolle zyde
geworpen worde (*). — Hier tegen komt by hem in beclenking, dat het maakzel van 't fcharnier, benevens do
kortheid der fluitfpier en der peeze van de fchaal zulk eene
wyde opening nauwlyks fchynt toe te laaten: als mede dat
de Oesters daar men ncoit of zeer zelden vuil modderig
water in vindt, dan meer flyks in zig zouden bevatten.
Verder betuigt by te gclooven, dat de ondcrvinding nicer
wont, dat de ()esters in den' flyk zinken, dan dat zy zig
boven denzelven houden ; zclfs vindt men, zegt hy, eenige zoorten aan Rotzen en andere lichaamen vastgehegt.
Ter bevestiginge bier van beroept by zich op den vermaarden Donati, die, den grond der Adriatifche Zeu
naauwkeurig nagaande, bevonden hceft, dat 'cr, op de
diepte van zes a acht voeten, allerlcie Zeclichaamen,
Oesters , Gaapers , Tollen, • Turbiniten, laag op laag verfteend waren; beftaande de bovenfte laag, deels uit doode, maar nog niet bedorven, en deels uit leevende Schelpdieren (t). En dit kan ook, vervolgt hy, niet wel anders zyn, daar de jonge ()esters dikwils gewoon zyn, zig
met hunne kalkagtige fchelpen aan den ouden vast te hegten; waar door zig dan altoos een nieuw broedzel over
het oude zetten moot. De grond in den flyk der Zee is
dus joist haare woonplaats, en ten laatfle haar graf, in 't
welke zy dan vcrfteend worden, en bet bedde der Zee
vcrhoogen.
Verder blyft de Hooglecraar ftaan op de bovengemerZie J. EASTER 'S Naticurk. Uitfpann. I D. II St. p. 79."
(t) „ VITALIANO DdNATI Uittrekzel nit de Natuurlyke Historic der Adriatifche Zee p. io feqq. der Italiaanfche Uitgave, en
p. 12 der Hoogduitfche. [Over verfcheiden zoorten van Oesters,,
die aan fteenen , cn van eenc byzondere, die aan Wortelen van.
Boomen vast groeit , zie ADANSON Hist. de Senegal Voyage p.
Cquillages 1- )1, i Y. 196, 203. P."
(4 ) „
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de waarneeming, dat men nooit of zeer zelden
rnodderig, maar genoegzaam altoos helder zout water
in de versch aan Brand geopende Oesters vindt; dat
riot te wagten was, indien zy zig in hun bed zo wyd
openden, als de Hear Baster zig voorftclt. Men mag,
zynes oordeels, daaruit veeleer opmaaken, dat de Oesters, zo lang zy gezond zyn, hunne fchaalen niet wyder openen: dan dat zy, door cane enge fpleet, iets
van het klaarfte water, en van de fynfte en vetffe deelen der klei, we/ken daarmede vermengd zyn, kunnen
laaten doorfyperen, of liever zo veal als door haaren
baart ingelaaten kan worden, terwyl de grovere deelen
buiten gehouden worden (*), Uit dien hoofde komt het
hem zeer verdagt voor, dat de Zeekreeften, gelyk men
verhaalt, de gaapende Oesters befpiedende, 'er een
fteentje in zouden werpen, op dat zy zich niet zouden
fluiten, om dczclven dus to kunnen verflinden (t). En
nog ongeloovelyker is hem de vertelling, dat drie hongerige Muizen, eene gaapende Oester aantreffende, te
gelyk op haar aanvielen; en dat de Oester, zich nuitende, de drie Muizen met haare koppen had ingeflooten (5).
— Wat wyders nog aangaat de voorheen gemelde ligging
der ()esters op de platte zyde, die de Hear Raster voor
de onrechte ligging houdt, de Hoogleeraar betuigt te
wenfchen, dat zy, die aan de Oesterbanken woonen,
naauwkeurig onderzogten, of de ()esters Reeds of meest
op de bolle zyde liggen? Dit is hem, zegt by, becienkelyk, om dat de Blaascorallynen (Sertularic e,) zo veel
by heeft kunnen nagaan, altemaal op de verheven zyde der Oesteren in de hoogte ftaan, en nooit op de platte zyde gezien worden; waar nit men, zo 't fchynt, zou
mo(*) ADANSON zegt uitdrukkelyk , dat yder Mantel of Baart in
-de doubletfchulpen , wanneer dezelve , (gc.lyk in de Oesters,) twee
deelen heeft, zich, wanneer het Dicr de fchalen opent, zo dicht
op elkander fluiten , dat 'er het water van buiten niet kan indringen , noch het ingclaatene tegen den wille van bet Dier 'er kan
uklopen. Hist. de Senegal. Definit. des Part. p. 52. En van de
Oesters, die aan de Boornwortelen kleeven in het byzonder , dat
zy zich maar weinig openen, het Zcewater influrpen; en dat dan
de Baarden aan den rand te zien zyn, zonder 'er nit te korncn.
quill. p. 198."
(t) )7 Zie LESSERS Testaceotheol. §. 352.
Zie BASTE& .Natuurk. TAtiji)ann. II St. 11 80.
(§).
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Mogen befluiten, dat de Oesters veel meer op de platte
zyde liggen, en dat de verheven zyde by haar boven is;
doch by wil deeze gevolgtrekking niet voor zeker opgeeven.
Wat ten laatfte hunne wyze van beftaan, groei en vermeerdering betreft, zo heeft men, volgens den Hoogleeraar, nog aan te merken, dat deeze zoort van Dieren, in
welke men byna geen zintuig, dan van gevoel en fmaak,
en geen willekeurige beweeging, dan eene kleine gaaping
en toefluiting der Schulpen ontdekken kan, zig aan vaste
Lichaamen, welk-en men in de Zee vindt, hecht, of voor
altoos op den grond der Zee in ilyk en modder ligt, als
midden in het vogt, dat zy maar in te zuigen hebben;
om dus tevens met hunne kalkagtige fchaal te groeien, en
zig op de wyze de Manwyven voort te teelen, door zigzelven zonder paaring te bevrugten. In de maand Mey
tog wordt bun Zaadvogt allengskens korliger, tot dat hunne knit, of liever, het brood leevendige Jongen, in Augustus afgefchud kan worden. 't Is wyders zeker, dat
die zeer zagte en met eene nog weeke en kleverige fchaal
gedekte Oestertjes zig zeer ligt aan de fchaal homier Moeder, of 'van andere nabyliggende Oesters vast zetten, en
ook ten deele door het water aan de klippen of iteenea
gevoerd worden, alwaar zy vast aangroeien, en nooit weder los kunnen worden: dat ze zig gevolglyk aldaar enkel
van Zeewater, voor zo veel het eene aardagtige klei of flyk
bevat, voeden, en zig, door het fluiten der Schulpen,
tegen alien aanval beveiligen (*). Ook kan men den aanwas
ADANSON Hist.

de Senegal, zegt in de Definit. des Parties

p. 59. van de jonge Mosfelen : „ De fchaalen van zulke, die be-

„ ftemd zyn, om hunne plaats te verandercn, zyn van buiten ge„ heel zuiver,, maar zulke, die, gelyk de Oesters , hun geheel
„ leven door moeten vast zitten , hebben de fchaal , van hunne
„ gehoorte of aan, geheel met een kleverig fap bedekt, door welk
„ zy aan verfcheide Ligchaamen , aan welke zy ftooten konnen,
„ blyven hangen; hier door gefchiedt de eerfte aanhegting, die
„ naderhand door het flecnfap, dat tot groeiing der fchaal dient ,
„ bevestigd wordt.” • Men moet bier ook het Ligchaam deezer
Dicren in aanmerking necmen, aan welke de Werktuigen ontbreeken , door welke andere tweefchaalige nog eenige hulp konnen erlangen. De °ester heeft gem Voet, noch Zuigbuizen, die zy
kan ultfteeken : ook is zy niet gewoon zich zo to helpen. Eenige

zoorteu, gelyk de Kameesters , St.Picobsichelpen Compasdoublettefi
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Was hunner Schulpen ,enderzelver vasthegten aan vaste IAA
chaamen, deels nit do vloeibaarheicl, deels nit de kleve-

righeid der kalkitoffe afleidcn. De weeke
cEc tot uitzetting der Schulpen dient, zet zig deck biads1,N/we aan de buitenfle randen en vlakte van den Schulp,
en fchynt deels in do tusfchenruimte in to dringen; en
zig, hoe weeker de kalk is, zo veel to meer aan de Theenen to hegten: en dus worden de Schulpen, in derzel4
ver aanwas, aan den ouden Schulp of aan andere floe/1agtige Iichaamen vastgehegt. — Men mag het bier gemelde wegens do Oester aanmerken, als eon duidelyst
voorbeeld geevcnde van alle die zoorten van Dicren,
welken tot eene beftendige rust vervveezen zyn; en tey ens toonende, hoe zy, op de wyze der Plancen, zonder verandering van plants groeien, zig voedon , vetdecdigen, en voortteelen kunnen; 't welk de Hoogleeraar vervolgens ook, met opzigt tot andere foortgelyke
Dieren, nader beichryft.
I1is.
ten konnen zwcmmcn. Liaar in de vastgegroeide, konit de wyze
van , anidevon der Schaale op alle wyze tc hulp.
Due Eigcnfchap moot egter oOk na have Ndtuur gerchikt zyn,
of veel ear , 'er moat van bet begin of nog jets willekeurigs van
ale zyde van bet Dier bykomcn. Maar boo komt het dan, dat eenc zoort van Oesters, zo wel in Africa, Afia , als America, aan
roomworte]c.n , en wel aan cents, byzondere foort van Boomen, de
Rhizophora Mangle hogt , daar zy evenwel met hunne Schaalen
Ran elkander konnen kleven? (AnANsoN p. 199.) Andere zoorten
daarentegen =ten zich vast can Rotzen, tegen welke de Zoe flerk
vanflact. Hoc ban bier bet Dier de plants uitkiezen? Dc
BASTER (IV:latirk. Uitfpann. II. 146.) verzckert, dat jonggebooren
()esters door bet beweegen banner Baarden, welke zy dan uit de
Schulpen uitbrengen, fuel zwemmen konnen , gelyk by zelv gezien heeft, en dit heeft LEEUIVENTIOEK ook aan nog ongebooren
Oesters waargenomen (SANER Microsc. gem. gernaakt. 41.)
Voor het overige merbt ADANSON wegens de Oesters van Senegal
aan (p. Io4.), dat dc zoort, welke zich aan den oever,, by den
inond der Rivieren., aan Boomwortelen vasthecht , en gevolglyk
van bet flyk gebruik ban maaken, ailecn eetbaar en welinaakend
is: maar dat do andcro zoorten , die aan Rotzen in de open Zee
vast zitten , hard en onCmaakelyk zyn. Dit konnen wy ook van onze
gemeene °ester (Ostrca edttlis) zeggen, die egter, wyl zy zich
diet aan verheven Ligchamcn vast hegt, maar op den grond met
lagen in de Banken ligt , fterven most , wyl zy van alie zyden,
door flyk of DiellWe lazen, die zich over hen been zetten, be.
deiit wordt,"
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Historic der Stad en Meiferye van 's Hertogenbosch, als mede van de voornaamJte daaden der Hertogen van Brabant,
door Mr. J. H. V. 1-IEURN, Oud-Schepen en Raad der Stad
's Hertogenbosch, en Griffier der Leen- en Tolkamer aldaar.
Hde. en hide. Deel. 7'e Utrecht by J. v. Schoonhoven
en Comp. 1777. In groot octavo 1015 bladz.

Et eerfte gedeelte van dit werk bragt, als voorheene n
gemeld is (*), deeze gefchiedkundige ontvouwing
H
tot op den afftand der Nederlanden, door Xeizer Karel,
aan zynen Zoon Filip, in den jaare 1555 ; en dezelve
worth, in dit tweede en derde Deel, agtcrvolgd, tot op
het Jaar 1729; of eene Eeuw, naa de verovering van
Hertogenbosch, door de de Staatfche Wapenen, zedert welken tyd dit Gewest van Brabant, (of het thans
genoemde Oostenrykfche Brabant,) gefcheiden was geworden. De Heer en Mr. van Hearn behandelt dit vervolg, even als de vroegere gefchiedenisfen, met alle oplettendheid, en een oordeelkundig gebruik, zo van de
gedrukte als ongedrukte Stukken, welken hem in flaat
ftelden, om dit onderwerp vollediger uit to werken, dan
tot nog gefchied was; weshalven de beoefenaaars onzer
Vaderlandfche Gefchiedenisfen 'er nog al etlyke byzonderheden nailer in opgehelderd of bevestigd zullen
vinden.
Geduurcnde het tydsverloop van 1555 tot 1629, toen
's Hertogenbosch Staatsch wierd, is de Historic der Stad
en Meijerye ten nauwfte verknogc met de Brabantfche Gefchiedenisfen; en ter deezer oorzaakebehelst de voordragc
van dat tydperk, overeenk-omftig met het bedoelde van
den Autheur, een beloop van het voorgevallene, zo in
Brabant in 't algemeen, als in de Stad en Meijery in 't
byzonder. Dat gedeelte levert ons des, met het voor,(Yamde9 eene cloorloopende Brabantfche Gefchiedenis van
de eerfte bcvolking af, tot op het jaar 1629; in 't welke
's Hertogenbosch, na eene belegering van ruim vier
maanden , op den dertienden September, tot de Staatfche
zyde overging. Hier mede kwam vervolgens de geheele
Nleijery, hoewel nict zonder geftadige belemmeringen
en
(1')

Zie Vide D. der lied. Vadi Letteroef. bl, 75 en very,
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tegenkantingen van de Spaanfche zyde, in de halide;
der Staaten; dat zyn volkomen beflag kreeg, toen de Koning van Spanje, by de Munfterfche Vrede, in den jaare
1648, dit Gewest den Staaten gehecl en al afftond. Zints
dien tyd, dat de Stad voor der Staaten overmagt moest
bukken, laat onze Historiefchryver de verdere Brabantfche Gefchiedenisfen, zo verre zy het Spaanfche Dealer
betreffen, aan eene zyde; als niet meer behoorende tot
het onderwerp van dit zyn Gefchrift; nadien de Stad, en
voorts de Meijery, van toen af, van dat gedeelte van
Brabant gefcheiden, niet meer in dat voorige verband met
het zelve ftOnd. Hy geeft dan voorts een meer bepaald
gezet verflag nopens de lotgevallen van dit byzondere Gewest, tot op het Jaar 1729; met eene naauwkeurige melding van de gewigtigfte gebeurtenisfen, maatregelen en
fchikkingen aldaar; fchoon ze grootlyks inzonderheid dat Gewest betreffen, egter ook in veele gevallen
betrekking hebben tot 's Lands algemeene Gefchiedenis.
Uit dien hoofde verleent by ons, met het vooritellen van
dit alles, te gelyk een agtcrvolgend berigt van de merkwaardigfte gebeurtenisfen des Lands; vooral in zo verre,
als Staats-Brabant, (of dat gedeelte van Brabant, 't welk
tot de Staatfche zyde overgegaan was,) waar onder dan
ook de Stad enMeijery behoorde, in dezelven deelden. By
die gelegenheid maakt by ook van tyd tot tyd gewag, van
de herhaalde poogingen, die men in Staats-Brabant aangewend heeft, om, nevens de andere Vereenigde Gewesten , deel in 's Lands Regeering te bekomen; en dewyl zulks welinzonderheid merkwaardig is,zullen wy het
geen hy bier omtrent gemeld heeft, in deezen byeen
brengen.
„ Na dat de Hoofdfteden van Brabant, en laatstlyk
Antwerpen, (dus vangt hy aan,) aan Spanje overgegaan
waren, hield men de overigen te gering, om op zig zelven geregeerd te worden. Deeze hadden, van de Algemeene Staaten, Wethouderen en Wetten ontfangen.
Bergen op Zoom, dat altyd der Staaten zyde gehouden
had, Breda en anderen, die gedurende den Oorlog verloren, en herwonnen waren, eischten in bet jaar 1608,
uit kragt der Utrechtfche vereeniging, in hunne vryheden, om ter Staatsvergadering mede te ftemmen, herfteld
te worden. Doch zy verwierven niets. De tyden waren
toen reeds verauderd, en het gezag der Staaten te wet
De-

fn
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bevestigd, om bet gctal der flemmen te vermeerderen (a).
Na het overgaan van 's Hertogenbosch, de vierde HoofdItad van Brabant, kwamen do Gemagtigden dier Stad, ney ens die van Bergen op Zoom, zo voor zig, als voor die
van de Willemftad, ell Graave, in 't Jaar 1631, op het
Stadhuis alhier, by elkander, om onderling te beraamen, op wat wyze zy, in de regeering der Vereenigde
Nederlanden, zitting en ftem konden bekomen. Bergen
op Zoom wilde toen zig met die van 's Hertogenbosch
niet inlaaten, voor en aleer deeze Stad zekeren verbandbrief, den zes- en twintigiten Maart 1609, tusfchen de
Brabantfche Steden gemaakt, ondertekend hadt. De inhoud daar van kwam bier op uit. „ Dat vermits, gedurende de voorilagen ecner vrcde, tusfchen Spanje en de
Staaten, en naderhand by het maaken Genes Bellands,
de Brabantfche Steden, die de zyde der Vereenigde Nederlanden hidden, zeker vertoog hadden overgegeeven,
0m. in die handeling begreepen, en als Bondgenooten der
Utrechtfche Vereeniging erkend tc worden , als mede,
om zitting en ftcm in de regeering der Vereenigde Ne=
derlanden te bekomen, het welk Diets te weeg gebragt
had, dan dat de Algemeene Staaten verkleard hadden, dat
by het fluiten des Beftands, de Stcden, Dorpen en Ge7
hugten van Brabant, die zy bezaten, daarin mede zouden
begrepen wezen , en , na dien tyd , by bun befchermd
worden: het welk dus niet dan tot nadeel der Brabanders
uitgelegd kon worden. Dit was in denjaare 1609 den
Staaten, doch zonder gevolg, vertoond. Die van Bergen
op Zoom, Breda, en de Willemftad, hadden derhalven
goedgevonden , op bun verzoek aan te houden, en om
daarin te flagen, zig onderling te verbinden, om nimmer
van dc Utrechtfche Vereeniging , van den Hervormden
Godsdierst, noch van elkander te fcheiden, ook niet om
wat oorzdak te gaogen, zig te docn fcheiden: zy zouden gelyklyk hun oogmerk tragten te bereiken, en met
raad elkander onderfleunen, tot welk alles zy zich met
eede verpligt hadden."
In dit alles bewilligde de Regeering van 's Hertogenbosch. De Gemagtigden dier fled floegen voor , of het
niet best ware, alvorens dit aan te vangen, den Prinfe
van Oranje bun voornemen bekend te maaken, en zynen
by;
(a) GROTII
V II.-KEEL.

La XVII. p. 540.
H. LETT. NO. I,
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byftand daar toe te verzoeken: na dit gefchied was, kon
men na bevind van zaaken handelen. Dit werd goedgekeurd, en men zond ten lien einde, van ieder Stad, twee
Gemagtigden naar den Haage, welke de zaak zo bedekt
als mogelyk moesten houden.
De Gemagtigden verklaarden den Prinfe hun voorneemen, en de redenen, met het regt dat zy daar toe hadden ; zy verzogten hem , dat hy , als Baanderheer van
Brabant, zig by de Steden geliefde te voegen. De Prins
bedankte de Steden voor de eer, die zy hem aandeeden,
en beloofde Naar in deeze zaak, waar in by begreep dat
zy regt hadden , alle hulp en byftand te zullen doen ; dan
by kon niet goed vinden zynen naam by dat verzoek te
ftellen: in zo een geval kon hy van geen nut wezen, want
als verzoeker aangemerkt zoude men nalaaten zyn gevoelen daar over in te neemen. De Gemagtigden antwoordden hierop, dat de Steden op zig zelf geen Landfchap uitmaakten, err dus geen item vraagen konden: noodwendig
moest 'er zig een der Baanderheeren byvoegen, om daar
door een volkomen Lighaam van een Gewest te vormen:
dit zoude ligtlyk by de Algemeene Staaten ook zo begrepen, en daarom het verzoek afgeflagen worden. De Prins
antwoordde, dat hy oordeelde, dat het daar toe niet komen
zoude. Men herinnerde hem zyne belofte , ten tyde
van de overgaaf van 's Hertogenbosch gedaan , de Stad
hier in te zullen helpen: niettegenftaande deeze belofte
kon hy niet goed vinden, zig thans by de Steden tc voegen; egter keurde by goed, dat het verzoek op den naam
der Steden, en daar in bclang hebbende Leden van Brabant, gefchiedde. Volgens zyn gevoelen kon men wel
begrypen, wie daar door verftaan werd. De Gemagtigden
beloofden, bier van verilag te zullen doen , en de gezamentlyke Gemagtigden der Steden ,eer zy fcheidden, beraamden, dat die van 's Hertogenbosch, in deeze, allan
op hunne voorregten, die een Hoofdftad van Braband toekwam, zoude blyven flaan; de eene ftad zoude de andere helpen, en die, welke door de Algemeene Staaten, aldaar, in eenige ampten waren gefteld , zouden die behouden , en als genaturalifeerde Brabanders aangemerkt
worden (b).
Hierop befchreef de Regeering van 's Hertogenbosch
de
NOTULIN van den 7
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de Gemagtigden der andere fteden. In deeze byeenkomst
was men het gantsch, niet eens, om dat die van 's Hertogenboscheenige eisfehen deeden, die ik egter niet aangetekend vind, waarin de overigen weigerden toe te ftemmen. Na lang ovei.leg kwam men overeen, om de begannen zaak, behoudens het voorregt van ieder ftad, te bevorderen. Die van de Willemflad wilden weeteri, of zy
mede tot 's Lands Regeering zouden toegelaaten werden:
De andere Steden verklaarden zig hier toe genegen, oni
dat de Willernftad in het verbond van den jaare 1609 begrepen was. Men kwam voorts overeen, dat die, welke
in 's Hertogenbosch in eenige ampten gefteld waren,
voor gebooren Brabandcrs zouden gehouden worden. Dit
werd mede, ten opzigte van Steenbergen vastgefteld (c):
In het laatfle van dit jaar 1631, ontfing de Regeering alhier eenen Brief van die van Bergen op Zoom, om eenige uit haar in 's Gravenhaage, tot vordering dier zaak te
zenden. Het antwoord hier op was, dat die van Bergen
op Zoom, en de andere fteden, hunne Gemagtigden, in
's Hertogenbosch, met het begin des volgenden jaars wilden zenden (d). By gebrek van aantekeningen in Stads Resisters, Ivan ik het gevolg hier van niet verhaalen. Zeker
is het, dat men zig by de byzondere Gewesten heeft vervoegd, en dus niets op deeze zaak gevolgd is" (e);
Men heeft vervolgens, gelyk onze Autheur verder
meldt, dit ftuk in den Jaare 1647 hervat, waar toe Brea
de eerfte aanleiding gaf. „ Deszelfs Regeering, zegt
hy, magtigde Eenen uit haar herwaards, en ook eeneri
naar Graave, Deeze ftelden voor, dat het noodig ware;
dat eenigen uit de Regeeringen der Brabantfche Steden
den Haage te faamen kwamen, om daar omtrent midde=
len te beraamen, en toe te zien, dat, by de algemecne
Vredehandeling, niets tot nadeel haarer Steden en der=
zelver Voorregten befloten wierd. De Regeering alhiei
Icon daartoe niet komen. Zy gaf egter last aan eenen
haar, die om andere zaaken zig naar den Haage inoest begeeVen, te onderftaan, op wat wyze die zaak best onder110(c) NOTULEN van den 7. Aug. 1631. Reg. GANS.
(d) Aldaar YS 24. Nov. 1631.
(e) RESOLUTIPN va,72 Hollaiid van den so. Dec. 1632 en 5..74'n,
1633, by VAN TURK Codex Batavus, op de woorden Brabant,Bra.
benders, §. I. N. 5 Edit. 1759.
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nomen kon worden; van dit voorneemen gaf zy aan de
Regeering der Stad Grave kennis (f). Kort bier na
kwamen eenige Gemagtigden der Stad Breda herwaards;
deeze verwittigden de Regeering, dat die van Bergen op
Zoom, Steenbergen en Wiilemflad beflooten hadden, met
alien yver eenige Gemagtigden naar den Haage te zenden.
Zy oordeelden , dat de onwilligheid der Regeering alhier
voor de gemeene zaak zeer nadeelig was, en verzogt,
dat zy haare Gemagtigden, thans in den Haage, gelasten
wilde, met de verdere Brabantfche Steden in onderhanclang te treeden, men zoude ten Hove huip vinden. De
Regeering nam bier op aan, mode eenige Gemagtigden
tot dat oogmerk naar den Haage te zenden (g). Zy benoemde daar toe de Scads eerite Penlionaris van BerefIvn (11). De voorzittcnde Schepen, mede naar den Haage afgevaardigd, kwam eerlang te rug. Hy berigtte, dat
'er, em redenen, niecs was in het werk gefteld: dit gaf
by in bedenking, of het niet best ware, daar naar te
tragten, dat Staats.brabant Staatsgewyze, gelyk de andere Nederlanden, beftierd werd. Voorts maakte by
bekend, dat alle do Gemagtigden in den Haage goedgevonden hadden, eenen hunner naar ieder Stad te zenden, om bet goedvinden der Regeeringe daar over to
verflaan: zy hadden 'er drie benoemd, om in den Haage te blyven , ten einde het goeddunken der Steden te
ontfangen , en nu en dan over te zenden, wat zy, tot
bevordering van dit werk, ondernomen hadden. Wanneer de zaak voltooid was, zouden de Gemagtigden
der gezamentlyke Steden herwaards komen. De Regeering, die reeds begreep , dat 'er tot het bekomen
van aancleel in 's Lands Regeering weinig hoop was,
vond nogthans goed, dien voorilag, onder goeddunken van den Prinfe, te onderttaan, om ais dan daarop
te befluiten ; en geIastte haare Gemagtigden in den
Haage niets, zonoer haaren last, te verrigten (i).
De Gemagtigden der Stad keerden eerlang te rug,
met verflag: „ Dat zy eenige aanmerkingen op bet
vertoog der Baanderheeren , Edelen. en Steden van
Brabant , toen het. nog
no o- vereenigt was , gemaakt hadden, om die aan de Steden voor te houden. Dc Ifoogfchout
(je) NOTIMEN van 1647. Reg. BERESTYN.

(g) Aid. van 7. dito. (h) Ad. van Is. dito.
(1)
van is. dito.
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fchout van 's Hertogenbosch, die zig in den Haage bey ond, oordeclde, dat b y mede tot de handelingen toegelaaten moest werden, doch dit was hem geweigerd.
Hy had zig deswegens by de Algemeene Staaten beklaagd, en hem was gezegd: dat de Hoogfchout geen
lid der Regeering was. Hierop was verflaan, dat ieder
zyn refit op het papier zoude ftellen, en binnen een
maand ter Griffie overgeeven (k)."
In het volgende jaar verfcheenen, op hun verzoek,
in de Vergadering van Schepenen alhicr, de Drosfard
van Breda en de Amptman van de Graave. De laattle
droeg voor: „ Dat de Algemecne Staaten in het jaar
1588 beloofd hadden , dat ingeval de Staat, over eene
Algemeene Vrede, of Overdragt der Landen, handelde, de Regccrders van Bergen op Zoom befchreven
zouden worden. De Vrede was nu getekend; van deeze belofte had by in den Haage gefproken; des oordeelde hy, dat, eer de bekragtiging der Vrede gefchiede, het tyd was, om het afgebroken werk te hervat.
ten." De Drosfard van Breda vcrklaarde reeds tot dien
Linde naar den Haage gemagtigd te zyn, en verzogt,
dat de Regeering eenigen derwaards wilde zenden
ook ten dien einde de Steden Bergen op Zoom, Steenbergen en Willemflad te befchrvven. Schepenen antwoordclen dit aan de Regeering te zullen yoordran,
gen (1), gelyk gefchiedde, waarop deeze eenigen, ter
beftemder tyd, naar den Haage zonden (m). Het vcrflag hunner verrigt;ng was: „ Men had den Prinfe van
de zaak kennis gegeeven , en hem verzogt , dat zyn
naam als Baanderheer van Brabant, in het verzoek geiteld,mogt werdcn; zy hodden yerftaan, dat dit niet ingewilligt zoude worden, ten zy men men ecrst onderitaan
had, hoe de zaak zig fchikken zoude. De Prins had
hnn verklaard bet best te weezen, dat het verzoek, op
den naam der Baanderheeren, en Steden van Brabant,
gefchiede. Hy had het ontwerp daar van goedgekeurd,
zoude bet overgeeven, en zyn belting daarin aanbevelen. Hy dagt, dat (lit verzoek aan de byzondere Ge,
westen gezonden zoude worden; in dit geval zoude by
zynen naam cn waardigheid bekend maaken. Zy had,
den
(k) Ad. van 24. dito .(1) Aid. van 25. FL*. /648. Reg. LE:tE$
(in.) Add. van den n3. dito.
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den alle de leden der Algemeene Staaten hunne zaak
aanbevolen. Tot nog toe was 'er egter geen befluit op
genomen" (n).
De Gemagtigden der Brabantfche Steden vervoegden
zig, eenigen tyd hier na, by den Prinfe, die hun zei-.
de, dat hy het noodig achte, dat men zig tot de byzondere Gewesten wendde, en dat hy, in zo een geval, alles, wat behoorlyk was, zou toebrengen. Zyne
Hoogheid vergunde hier toe brieven van voorfchryving (o). De Regeering hier ter Stede fchreef aan de
anderen, om tegen den agtflen van Juni eenige Gemagtigden herwaards te zenden, om te overleggen, wat
verder in deeze zaak te doen (p). Men vond aldaar
goed, zig onderling te verdeelen, om zig by de byzondere Gewesten te vervoegen" (q). De uitflag bier
Van was, gelyk de Autheur denzelven vervolgens breeder befchryft, dat de Afgevaardigden, meerendeels,
een beleefd, doch geen beflisfend, en veelal uitftellend
antwoord verkreegen, als blykt uit de door hen ingebragte Rapporten, door onzen Schryver uit de StadsRegisters geboekt.
Hier by bleef de zaak tot in 't jaar 1651 , toen de
Brabanders, in de bekende groote Vergadering, bun
Verzoek op nieuw aandrongen, waar van de Autheur
nog het volgende meldt. „ De Regeering van 's Hertogenbosch befloot het Verzoek der Baanderheeren en
Steden van Brabant, by gelegenheid dier Vergadering,
op nieuw levendig te maaken: bier toe benoemden zy
zes Gemagtigden (r). Deeze befchreven die der Brabantfche Steden, tegen den zesden January 10 5 1, te
Tilburg. Aldaar werd op welbehaagen der Regeeringe goedgevonden; dat zo haast men vernomen zoude
hebben, dat cic Groote Vergadering haare zitting begonnen had, men als dan, uit ieder Stad, eenen naar
den Haage zoude zenden (s). De Gemagtigden vertrok(n) RAPPORT van Commisfarisfen in de NoTuLEN van den i6
Mei 1648. Reg. copEs.
(o) Copie BRIEF rnn den PRIME VAN CRANGE van den I Mei
1648. Reg. COPES.
(p) NOTULEN 1 , 0011Z. (q) Aid. van 4 56u,ii 1648.
(r) Aid. van den e3 Dec. 165o. Rag. COPS.
(s) RAPPORT van den Efeer co p .:s, over zone Reize nn2r Tilburg, in de NOTULEN 113 den 4. F. 1651. R.z. COP:
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trokken derwaards in de maand Februari. Zy maakten
hunne redenen den Raad des Prinfe bekend, met verzoek om hun de hand te bieden doch bekwamen daar
op geen volkomen antwoord; des vervoegden zy zig,
by alle de Afgezondenen der byzondere Gewesten, aan
wien zy hun verzoek fchriftlyk overgaven, en leverden
het vervolgens aan het voorzittend Lid der Vergadering
over. (*)
Op het overleveren van dit verzoek, den twee- en
twintigften Maart, verftond men, dat in de Groote
Vergadering goedgevonden was, geene zaaken aan te
neemen, dan zulken, die voorgefteld waren, om afgedaan te worden. De Gemagtigden verzogten daarom,
dat de Algemeene Staaten geliefden toe te ftaan, dat
zy mondeling hun regt voordroegen, of wel indien dit
niet gefchieden kon, dat dezelve als dan hunne finkken en befcheiden geliefden naar te zien, en daarop de
gedagten der Byzondere Gewesten in te neemen, en
dat, op hun regtmaatig verzoek, zodanig befloten mogt
worden, dat zy in het gebruik hunner voorregten, volgens de gemeene vereeniging, ter vastftelling van Welke die hoogwaardige vergadering voornaamlyk byeengeroepen was, eindelyk berfteld werden. Alle de ingeleverde flukken werden ten zelven dage in de Vergadering gelezen, doch het batik daarop bleef uitgefteld..
Ondertusfchen lieten de Gemagtigden geenen tyd te
boor gaan, en tragtten hunne zaak by die van Holland
fmaaklyk te maaken (t). Zy gaven, ten dien einde, de
ftukken den Raadpenfionaris Cats over, met verzoek, dat
by die in de Vergadering der Staaten van Holland gelidde te brengen, gelvk by deed; en deeze vonden goed,
de Brabantfche Gemagtigden voor de Leden, die ter zelver vergadering, wegens Dordrecht, Delft, Amfterdam, Rotterdam, Schiedam, Alkmaar, Hoorn en Enkhui(*) [Den inhoud van dit, als mede van een vroeger,, bovenge.
meld, ingeleverd Gefchrift, deelt de Autlieur nit de Stads-Registers mede, dan om dit Artykel niet te breed te doen uitloopen,
hebben wy zulks oveigeibagen ; te meer , daar die Gefchriften volledig te vinden zyn , in de Herfiade Leeuw,, bI. 314— 335.
(t) RAPPORT van de Heeren VAN CASTEREN en CRIS. in de
XOTULEN van den '2 7:47,i 1651. Reg. COPES.
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huizen, gekomen waren, te ontbieden (u). De Bra,
bantfche Gcmagtigden vertoonden nailer hunne grieven ,
ten opzigte der voorregten van Brabant, wcgcns het blyyen des Raads van Brabant buiten hun Gewest, het naturalifaren van Vreemdelingen, ter bekoming van Ampten, het opleggen van lasten, zonder hen to hooren, en
het befteden der pcnningen, uit hun land gctrokken, tot
zaaken, die hen niet raakten: zy vertoonden mede, dat
de Servitiegelden niet te rug gegecven werden. Verfcheiden voordeelen noemden zy op, die de Vereenigde
Nederlanden zouden genicten, in geval men de Brabanders hun eigen Gewest beftieren net, welke ik egter niet
geboekt vinde. Men beloofde zich hiervan veel goeds;
dock de Vergadering van Holland fcheidde, zonder dat 'er
een bank van gemelde Staaten, by de Groote Vergadering, ingebragt werd (v). Anderc Gemagtigden waren naar den Gelderfchen Landdag gezonden : deeze
bragten to weeg, dat de Staaten van dit Gewest goodvo.nden , dat hunne Afgezondenen by de Algemeene
Staaten over het eigen heftier van Staats Brabant, en
het ftellen van het zelve, op een aandeel in de gemeene
hasten, in gefprek zouden treden, alles egter ter hunner
goedkeuring (w). 1k vind van deeze zaak niet meer gemeld: zo dat ik gisfe dat die daarby gebleven zal zyn."
(u)
RAPPORT van de Heer COPES en RESOLUTIE der Staaten
van Holland en West-Friesland van den i9 Mel 1651, in de NOTULEN van 2 Juni 5651. Reg. COPES.
(v) RAPPORT van de Heeren COPES ell VAN nAntEL, in de NOTULEN van den 8 Sept. 16$1. Reg. COPES.
(IV) RAPPORT van de Hecren van CASTEREN en VAN HAMEL ,
en EXTRACT uit het Landfchaps reces van Gelderland, van den 25
yuii 1651, in de NOTULEN van den 8 Sept. 1651. Reg. cons.
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Traftatus Irenicus dc flabilitate et inQabilitate turn Legum fundamentalium gam civiliuin, et de earurn , ft qua; faciendi fit, pmdenti argue ail-Belli mutatione. Auatore J. N. It_EINAR , A. L.
M. J. Utr. et Philol. Doctor. Lugd. Batavoru:n apud A. Cos;emus, 1777. Abaquc Prmf. 64 pp. in octavo f. m.

Gedagten over het Samenflel onzer hedendaagfche Burgerlyke Regtsgeleerdheid. Te Goes by J. Huysman, en in 's Gravenhage by
J. A. Bouvink, 1777. In groot octavo So bladz.
dat men, in 't bekende Twistgeding, over het Roomfche
t Z yRegt,
als een Behulpregt bier te Lande, mitsgadcrs over
den toeftand van onze tegenwoordige Regtsgeleerdheid en derzel.
ver PraEtyk , party trekke, of zig daaromtrent onzydig houde,
men zal , hoe men ook daaromtrent beflaa , de bovengenoemde Gefchriften met vrugt kunnen doorbladeren. Beide decze Schryvers
houden zig vry wet op den middelweg, tusfchen cane hoogagting voor, en eene verregaande verfmaading van het Roomfche
Regt ; bciden erkennen zy,, dat 'er doorflaande gebrelcen in onze
hedendaagfche Regtsgeleerdheid, en derzelver Pra6tyk zyn , ja zodanigen , die met luider ftemme om Hervorming roepen:maar hoe
die in 't werk to ftellen!
De Heer en Mr. Reiner ziet 'er bezwaarivk door, om zulks tar
uitvoeringe te brengen; en zyn Gefchrift ftrekt inzonderhe.id om
te toonen, boa veele zwaarigheden 'er vast zyn aan eene hervorming der Wetten; en hoe zulks, wanneer bet ondernomen mogte
worden , niet clan met dc uiterfle omzigtigheid behoorde te gefchieden. Zyn Ed. het fluk, genocgzaam, van a ide zydcn befchottwende, brengt hieromtrcnt zeer oordeelkundige aanmerkingen tc
berde; welken weezenlyk dienen , om eene al te fterke drift ter
Hervorminge te beteugelen, en te doen opmerken, met hoe vecI
voorzigtigheids men zulks behoorde te onderneemen.
Wat den in 's Lands Wetten bedreeven Opfteller van bet tweede bovengenoemde Gefchrift aangaat , dezelve is, zekerlyk , bier
van niet minder o.vertuigd; dan, daar hem de gcbreken zeer flerk
in 't oog loopen, kan by zig niet wederhouden, van zig op het
Ruk der Hervorminge nader te uiten. Zulks doet hem, na 't voorflellen der gebreken, het waagen, zyne gedachten des aangaande
op to geeven voor het geen ze zyn; meer doorkneede harsfens,
zegt by, mogen ze verbeteren. — Het een of 't ander van 't
bewerp kan nader te Rade komen, waarom wy bet zelve geheel
zullen mededeelen.
„ De verbetering, welke 'er noodig is, zegt by, moet zoo zeer
niet beftaan in het maaken van nieuwe Wetten. Verftandige Po.
lityken hebben te refit geoordeeld, dat het maaken van nieuwe

Wetten in een gevcstigden Staat altoos gevaarlyk is, cn niet dan
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in de dringendfte noodzaak moet begonnen worden. Moest men
aan een nieuw Volk, by voorbeeld aan een Volkplanting in haar
geboorte, Wetten voorfchryven , ik geloof dat men dezelve veel
korter , en veel minder fyn gefponnen , zoude kunnen maaken als
de onze zyn; maar in ons geval moet het herftel gezogt worden in
een Hervormi n g, in een beter fchikking•, in eel) klaar voorftel ,
gefchikt naar de vatbaarheid der menfchen , die 'er gebruik van
moeten maaken , en 't is alleen uit handen van onze Hooge en
Wetgeevende Overheid, dat men deeze gunftige verandering te
wachten heeft.
„ Een commis& nit Leden van de Hoven van justitie,of van andere kundige Regtsgeleerden, zoude kunnen aangefteld , en met de
noodige magt voorzien worden , um een geheel nieuw Wetboek
van het Burgerlyk Regt te ontwerpen.
„ Alle floffen, die in onze omftandigheden kunnen te pas komen,
en reeds in het Vaderlandsch of Romeinsch Regt verhandeld zyn,
zouden onder bekwaame Tytels, by wyze van korte ftellingen , in
een natuurlyke orde gefchikt dienen te worden, en het overtollige
afgefneden, omtrent in den fnaak van het bekende bock van noMAT, les loix Civiles dans leur ordre Naturel, een werk dat zeer
nuttig is voor zyn gebruik, en nog beter zoude zyn, indien het
kleinder ware, indien 'er de Latynfche texten niet waren uitgedrukt , maar alleen aangewezen , en indien niet meer dan een wet
van denzelven zin ware bygebragt.
„ A1le ongefchreve Costumen , alle hyzondere Keuren en Regten
zouden in dat Wetboek op hunne plaats moeten ingevoegd worden; ten dien einde zouden de Steden en Dorpen verpligt moeten
worden, dezelve over te brengen, op dat ze zouden knnnen nagezien, en over derzelver deugdelykheid geoordeeld worden. Daar
de Costumen en Regten der plaatfen verfchillend waren , zou men
moeten tragten dezelve tot een algemeen Landregt te.brengen;
men zoude de gebruikers moeten overreeden, bier in malkanderen
lets toe te geeven. Daar Privilegien zyn, wan' van de Regeering
eordeelde niet te mogen afgaan , zoude men dezelve of moeten laaten , en als een uitzondering in 't Wetboek aantekenen , of zoo die
Privilegien nuttig zyn voor de Vryheid en Veiligheid der Ingezetenen in 't algemeen, behoorde men dezelve aan alle te vergunnen,
dewyl 't niet voegzaam is, dat in ons Gemeenehest, ten aanzien
van het Burgerlyke Regt, de een Ingezeten meerder vryheid of zekerheid geniet dan de ander.
„ Alle Costumen ,Keuren en Regten, in dit Wetboek niet begrepen , zouden moeten afgefchaft worden.
„ Het fpreekt van zelfs,clat het een der verdienften van dit Wetboek moet uitmaaken, dat bet in de dagelykfche Moedertaal gefchreeven zy, en in een klaaren eenvouwdigen 141, niet zoodanig
doorfpekt met basterdwoorden van de Pra&yk , als een geleerd
Schryver in het Groningsch Genoodfchap, pro excole:2,!o .7ure Patrio, zeer geestig heeft gehekeld, maar ook niet zodani„-; ityf van
nieuw
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nieuw gefmeedde Ncderduitfche woorden, dat een eenvouwdig
mensch niet weete wat by leest.
„ Het nieuwe Wetboek zoude niet alleen afgekondigd moeten
worden , maar men zoude alle middelen moeten gebruiken , om
het, zoo veel mogelyk is, tot kennis van het algemeen te brengen.
Een afkondiging van een Wet gefchiedt maar eons, het Placaat
Taakt verlooren , en 't volgend geflacht heeft 'er nooit van gehoord;
ondertusfchen een ander , die het bewaard of gevonden heeft onaakt
'er gebruik van tot fchade van zyn' medeburger, die buiten zyn
fchuld onkundig van dat Regt was. Men behoorde dan op zekere
publyke plaatfen, daar de Ingezetenen gewoon zyn by malkanderen te komen , een afdrukzel van het Wetboek te leggen e om door
een yder geraadpleegd te kunnen worden: het zoude nuttig zyn 'er
een kort begrip van te maken, en men kan deszelfs kennis niet genoeg onder de Gemeente verfpreiden ; het behoorde voor een klein
geld te koopen te zyn, jaa ik wenschte dat men het agter den Almanach konde plaatfen.
„ Maar nu zal een leezer,, die my tot nog toe genadig gehandeld heeft, my heginnen te befpotten : een kort begrip van het
Corpus Yuris agter den Almanach, welk een zotte inval I 't Kan
zyn, maar ik geloof, dat een Almanach, door een bekwaame hand
beftuurd, een van de nuttigfte boekjes kan worden, om de nood.
zaakelykfte kundigheden onder den gemeenen man te brengen. Ik
ben de eerfte uitvinder niet van dit ontwerp 't is , zoo myn geheugen my niet bedriegt, de Koninglyke Medicynfche Faculteit
van Upfal, in Zweden: dit agtenswaardig Genootfchap, met leedwezen ziende , dat het gemeen zich door tegenftrydige Geneesmiddelen in de ziekten vermorfle , of door kwakzalvers liet vermorsfen , nam het menschlievend befluit , um de beste geneesmiddelen publyk te maaken; maar om dat de gemeene man het verrnogen niet heeft boeken te koopen, verzogt en verkreeg het genootfchap van de Regeering , dat de Almanachen van grollen en
vertelfels zouden gezuiverd worden, en in derzelver plaats gefield de tgeneesmiddelen, door de Faculteit goedgekeurd , waar in
men, van jaar tot jaar voortgaande , met der tyd een goed medicyns handboek zal verkrygen.
„ Zyn nu, naast het leeven van een mensch , zyne bezittingen
hem dierbaar,, welke ongerymdheid is 'er dan in, dat onze Almanachen dienen, om hem de middelen te leeren, waar door hy zyne bezittingen handhaaven kan, en het rigtfnoer naar 't welk hy
zyne handelingen in 't Burgerlyke beftuuren moet ! Men zal eerstdaags een Almanach zien verfchynen, waar in een proof daarvan
genomen is; dit is 't werk flechts van een loch hyzonder perfoon;
oneindig nuttiger zoude het zyn , indien het op gezag van de Hooge Overheid konde gefchieden.
„ Het laatfte vereischte, naar myn gering oordeel , in het nieuw
Wetboek , zou zyn , een Wet in navolging van Keizer Justinianus
in Tit. Cod. de Vet. Sure enuri. waarby aan alle Regtsgeleerden
ver-
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verhoden words Conzanentarien over het Wetbock te fchryven, of
eenigc uitleggingen, die eerder verkecringen zyn (zegt de Keizer) van de wetten, te maaken, op dat de Wetten Met weder in
die verwarring geraaken, waaruit by dezelve gctrokken hadt."

Etymologicum Teutonicm Lingua;, five Didionarium TeutonicoLatinum, ftudio et Opera c. xiLinNT Dufflei. Curante G. HASSELTO Arnhemienfi, qui et fuas adnotationes adjecit. Toni. H.
Traj. Batay. apud R. de Meijere 1777. In quarto 1. in. 564 pp.
gezegdc, wegcns de nuttighcid van dit Woordenboe
NAderonsNederduitIche
Spraake van Kiliaan, en den dienst, wel-

ken de Heer van Hasfelt den beoefonaaren onzer 'Tale gedaan
liceft , met bun eene nicuwe nauwkeurigc uitgave van 't zc1 e , met
zyne beleezene aanincrkingen verrykt, ter hand to laaten komen,
waarvan wy, by de afgifte van 't ecrfte Decl, gewag gemaakt
liebben (*), Eat ons deswcgens, nu bet tweede Decl bet lick
ziet, nicts byzonders to melden. Alleenlyk hebhen wy, nopens
dit tweede Decl, waarmede doze uitgave voltooid is , ncg to berigten , dat het zelvc , overeenkomfiig met do vroegere uitgave
-van Kilianus, Hies alleen behelst, het eigenlyk genoemde Woordenboek der Nederduitiche Spraake; maar tevens , by mauler van
Aanhangzel, eene foortgclyke verklaaring dcr Basterdwoorden,
reeds ten zyne tyde in gebruik; belief-Fens twee verklaarendo
Naamlysten van cige benaamingcn; (r.) van Limien, Stcden,
Bergen, Rivieren enz.; (2.) van Maimen en Vrouwcn
komen nog de Naamlysten, welken Pottorus aan zyne uitgave
van Kilianus gekegt hccft; behclzende Wortehvoordcn, nit wetken deeze en Beene benaarningen afgeleid zyn, mit,gaders
naamen van Mannen, Vrouwen en Dioren, zo van 't viervoetige Gedierte, als van de Vogelen en Visfchen; met ncvensgaande ophelderingen van dezelven. — In de uitgave van dit gedeelte heeft de Heer van. Hasl'eit dezelfde oplettendbeid gebroikt,
als in 't voorige; en men is dos aan hem verfehuldigd, dat cell
ieder nu gereedlyk den van ouds geagten Kilianus kan vcrkrygen, welken veelen, die 'er met regt naar verlangden, vrugtloos zogten. Zyn Ed. geeft ons daarenboven, even als in 't
eerfte Deel, ook bier veelvuldige blyken van zyne oordeelkundige beleezenheid, ter nadere verklaaringe van etlyke woorden
en fpreekmanieren; waarvan we nog een en ander voarbeeld,
op dezelfde wyze als in 't voorgaande, zullen mededeelen.
Zie bier 's Mans aanmerking op do uitdrukking, Fasten-avond ,
gelyk men welluidendheidshalve zegt, Vastel,-avond houden.
Vastel-avond holden verklaart Kiliaan door Bacchanaliaagere ,
dark
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dat is Bacchusfeesien :.z..;:ren, of fiempinaalezz houden; am dat men
gewoon was doezen dag in brasferyen, zuiperycn en allerleie wellustige vcrmaakcn , door to brengon : van waar D. Heiqius , in zync
Voorr. v d. Hymens van Bacchus hi. 414 en vervolgons , wel mogre zoggen : alfoo ick Dock goon bequaemer dagh weeton, dan

defen Vastelavoncl] hebbe k07171C7; vinden, onz van Bacchus onbegrypelick to fprecken, als den gcnen, op dewelcke de Clzristenen hem
fchandeliker vision don de heidenen; — en wat laager.
Curios fimulant ct Bacchanalia vivant.

Dat is, die de Vastelavont eon gars jaar is, gelyck Jay ons eencn
avant is. Van daar het fpreekwoordlylte gezeg by Bredero in 't
Illoortje bl. 249.
't Is toch alle daeglz gien Vastelavond.
Zulks firelct, 't goon we gocdvinden hier by tc voegen , ter ophelderinge van 't goon we leezen, in S. Casters Teeuwis de Boer
en men yit er van Grevelinckhztylen hi. 7.

Loot by toch ion reys omit je vaeren no den Haeg ,
Hy hotter zyn levee niet geweest , daarom is lay fo graeg ,
En 't is nu Dock Vastelavond, by krygize Licht -runt van men
yonckers tafel.
De lane warane pankoeck, of d'ara lcckere wafel.
Orn does tydt 's jaers hebbenfe took in flee flake gefnor.
en

zo ook, nopens 's Gravonhage. bl. IS.

Dit Haac7ife is recht een Vastolavons en eon Sinter Claes lanzt.
'k Weet niet hoeder van opfnappers fielken gefwarnz is,
't Isfer able Sondage bruyloft , en voort alle de hobo week
dour kernels.
op cone d'::rgelyko wyze als hier boven , maakt by, bl. 49, gourag
van pankoeck.

Hoe banter heb ick van daeg geweest hier onz me pancoeck.
en

hi. 43.

Backt Wafels en Pancoecken V2tt „ ook Yferlcoecken mode,
Die men op 't lest op tafel fett „ met ander leckerhede.
Hier uit zien we klaar, hoc 't bykome, dot Kilianus bevoorcn
panne-koecken vertaald hebbe, door conzesfari dat is 'leaven. Daarbenevens was wee ook gewoon die dagen tc flyten , door finder]

Thor
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met kaarten en dobbeltleenen. Van dit gehruik vindt teen melding in zekere Ordonnantie van de Munters , bygebragt door den
Wel Ed. v. d. Wall,. in Dordrechts Handvesten enz. IV. St. bl.
799; alwaar men leest : Item niemant — en mach fpelen met teerlingen quaertfpelen cruysmunten (*) off anderfins , ten ware van Pape vastelavond tot groot vastelavont. [Op deeze laatfte uitdrukking
maakt de Hecr en Mr. van de Wall de volgende aantekening.
' ,Dat is , geduurende die week, welke tusfchen de twee bekcnde
Vastelavonden invalt , en by de middeleeuwfche Schryvers , inter duo
Cards privia gehecten wordt (t). Deeze tyd weed ouwlings
met veel dertelheid en ongebondenheid gevierd, gelyk door den.
Oudheidkundigen Haithaufen, die de verfchillende benaaamingen
deezer twee Vastelavonden heeft opgehelderd, breeder aangeweezen is (2)".
Tot een voorbeeld van eene andere foort ftrekke de aantekcning van den Heer van Hasfelt op het woord Vroone , Vroonland.
Dit heeft men, zegt hy,, af te leiden van vroon, dat zo veel
zegt als gewyd , afkomftig van het Celtifche Fron, Fran,
Franc, Vron; van daar boto frono ,boten frone, waarvoor Kilianus
boven heeft fronbade, q. d. facernuntius, zo veel als heilige bode.
Zie T. G. G. Emmingh in Comment. ad 7us Sufat. p. 45. Zie
ook Ilaltaus en Oelrichs , welke laatfte nogthans de benaaming
beton frone by Otfridus, welke de Engel Gabriel dus nocmt , niet
wel in de betekenis van eene heilige bode genomen fchynt te
hebben ; om dat men 't daar ter plaatze van fronen, dat is dienen,
heeft af teleiden, en, even als frongeist een knegt vanGod, een
dienstbaaren bode , een dienear,, een oppasfer aanduidt. Zie Wachteri Glofs. Van daar komen ook de woorden Vroondiengen,
Vroonlanden, Vroonvisch , Vroongelden, Vroonfchulden, Vroonvisfcheryen, het Vroon, een Vischwater naby Leiden (t). Vroon naamlyk wyst aan, (om de woorden van den Wel Ed. van Oosten de
Bruin, in zyne Befchr. v. Haarlem , I. D. be. 317 te gebruiken ,)
dat Been, 't week tot %emends byzonder gebruik , of dienst , afgezonderd, en, als 't ware, geheiligd is. Dus is Franeker,, naar de
gis(*) Cestismonten is , gelyk de Hecr v'tn flasfelt zegt , een fpcl met
penninged, ' tat Inca nog heden krui, en-'lint noemt. [Di e n zie over dit
en andere d,,bb'21ruellen van de Natie :1. 1. F. v. Berkney iu zytie 1114.
Hist. v. Mlland. III. D. XY. Hoorlit. aiwaar by ons LI. 1443 mcidt, dat
men 't KaartI,Oeclen owityds .Q.,aairten genoemd beeft, naar de vier onderfcbeiden beeidtenisfen der Kaarten.]
(t) Du Cange 9u Glosfar. in Carnisprivimn Vetus et Carnisprivium
Novum.
(a) Calendar. llledii if vi. peg. 48-61.
(t) [Deeze benaaming van 't Vrcon breidt zig, om en Ran Leiden , eta
zo ook by andere Seden , uit , over alle die wateren , walker bevisiclUng
door de Stad, als der Stad heilig of eigen, vcipagt opzigter
over dezelven , die de Keurcn deswegens handhaaft enz. beet rroonneia
ter, en men noetnt die bediening Froonmcesterfnap.]
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gisfing van Menfo , door Wachterus en van Idfinga goedgekeurd , het zelfde met Froon acker. Zie den Wel Ed. Idfingx
in zyn Staatsr. I. D. bl. 212. Anders egter denkt, over bet
gebruik van dit woord , de in Taalkunde niet onhedreeven Huydecoper in zyne Byv. en Verb. op M. Stoke I. D. bd. 595; en
met hem fienunen overeen y. G. Ester. de Ministerial. en v. d.
Wall over Dordrechts Hand y. enz. I. St. bl. 117. Volgens hen
zou men fron vasten, dat by Kilianus cen heilig vasten betekent,
from bode en dergelyke woorden , moeten afleiden van from, dat
eigenlyk zo veel zegt als Heer. Maar men denkt vermoedelyk
nauwkeuriger en bcter, als men beweert, dat de eigenlyke betekenis van fron is heilig; en dat men door den tyd, om dat heilige
zaaken eerbiedeniswaardig zyn, 'er de betekenis van hoog, voornaam , achtens- opmerkens- en eerbiedenswaardig aan gehegt he eft,
van waar dan ook de betekenis van Heer voortkomt. — Meer
foortgelyke of voorbeelden van een anderen aart zouden wy uit
dit Deel te berde kunnen brengen; dan wy oordeelen het bygebragte genoegzaam, om ons gezegde, wegens den arbeid van den Heer
van Hasfelt, te flaaven.
Het Boek der Pfalmen, nevens de Gezangen by de Hervormde Kerk
van Nederland in gebruik enz. Te .ilmilerdam by H. Tiedeman.
In groot octavo.
deeze uitgave van 't Dock der Pfalmen , in twee colommen
VAngefchikt,
behe/zende in de eene Colour de Pfalmen, volgens
de thans gebruikelyke beryming, en in de andere de Pfalmen ,
met benoeming der Uitgeevers, zo als ze voorheen reeds bet
licht zagen, zynde de daarin gemaakte veranderingen ter wederzyde Curcyf gedrukt, hebben wy voor cenigen tyd verflag gegeey en , met byvoeging van cen en ander voorbeeld, waaruit men
de inrigting deezer uitgave genoegzaam kan beoordeelen (*). 't
Scheen diestyds twyfelagtig, of men met dien arbeid zoude voortvaaren, dan thans kunnen wy den Leezer berigten, dat de onderneeming zo wel begunfligd is geworden, dat het Werk reeds
compleet het licht ziet. Men heeft in alles de uiterite naauwkeurigheid in agt genomen , om de vergelyking juist onder 't oog te
brengen, dat zekerlyk zync gevalligheid heeft.
De Maskerade, Biyjpel , onder de zirifpreuk. Kunst wordt door
Yver aangekweekr. Te Rotterdam by Ary Vis 1777. Behalven
het Voorbericht 88 blade. in octavo.
en Blyfpel , by ultitek wel ingerigt, om het gevaarlyke der
FMaskerade,
al fpeelende, der Jeugd onder oog to brengen.

Leander en Leonora, door de Ouders gefchikt om aan elkander te
hu
Zie 1kdcidl rad. Later Off.
P.
226--za.
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huwen, verlieven onderling, by gelegendheid eencr Maskera,
de; zy wederftreeven beiden der Ouderen wil, en tragten een heixnelyk Huwelyk. aan te gaan; ten laatite egter ontdekt men, dat
zy, elkander niet kennende, juist die Min aangekweekt hebben,
welke der Ouderen welbehaagen was; dat een gewenscht Huwelyk , tot aller genoegen, ten gcvolge heeft. — De uitilag bier
van is des gelukkig; maar 't doet inmiddels zien , welk gevaar de
eugd loopt, wanneer 't zig onbezonnen aan dit vermaak overJgeeft
, en haare neiging blindlings opvolgt. — Het fpel zelve is
oorfpronglyk van den beroemden Holberg; en men heeft het, in
deeze navolging , eenigzins weer naar den Hollandfchen fmaak
en zeden gefchikt. In de uitvoering is het beloop der minnaarye,
en van 't gedrag der wederzydfche Vadercn, natuurlyk voorgedraagen; ook zyn de tusfchenkomende Tobneelen niet oneigen
aan 't onderwerp; de knoop van 't fpel, misgaders de ontknooping, is ongedwongen; en de charaders zyn wel doorgehouden.
Alleenlyk maatigt zig de Knegt van Leander, niet alleen by zyn
Heer,, maar ook by deszelfs Vader en den Vader van Leonora, te
veel vryhcids aan. Zulks mogt nog plants hebben by Leander;
want als een jong FIeer zyn Kilegt tot zyn Vertrouwden gebruikt
verliest by zyn ontzag maar dit mangel van ontzag, ten minfle
in eene hooge maate, omtrent de Ouders, en de daar mode gepaard gaande gemeenzaamheid van dezulken met zodanige Knegts
is niet natuurlyk , en vertoont jets wanvoeglyks. Dit gebrek , dat
in veele Blyfpeclen doorftraalt, is ook in die van den voor 't overige geagten Holberg, maar al to veal to befpeuren , en 't was te
wenfchen , dat zy , die 'er op toeleggen , om de vermaakende
Blyfpelen van dien Hoogleeraar te befchaaven , 'er hun werk van
maakten, om dezelven ook ten deezen opzigte te verbeteren.

De drie gebogclielden, kluchtig , in twee bedryven. Te
Rotterdam by C. v. d. Dries en J. v. Santen 1777. Behalven
de Voorreden $8 . bladz. in octavo.
et klugtigc van dit Blyfpel beftaat in de uitwendige gelykheid
H
van due gebochelde Broeders ; waarvan can Minnaar zig
met opzigt tot cen van dezelven, bedicnt, om zync Minnaares to
verkrygen. Dit fpel vait in het lafFe klugtigc; de uitvoering is te
plomp om weezenlyk te vermaaken.

Merkwaardige en .zonderlinge levensgevallen visa A. Smithuizen ,
gewezene Minnares van den titans Cevangen zittende J. B. F.
van Gog, vervat in famenfpraaken. Atom t3 bekonzen.
en langdrandig verhaal van cen leevensloop, vol ongeregeldhe.
Eden,
die noch merkwaardig op zigzelven, noch zonderling

in

dat flag van perfoonen zyn; eu welker melding, up zyn hoogst gonomen, aan 't laage Gemeen eenig genoegen kan geeven.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Brieven van eenige Portugeerche en Hoogdult fclie Yooden
aan den Heer DE VOLTAIRE. Naar de vierde Uitgave ,
hit het Fransch vertaald. Derde Deel. Te Amfierdam,
by Yntema en Tieboel 1778. Behalven het Voorwerk en
den Inhoud 437 bladz. in gr, oetavo.

vierde Franfche uitgave van dit Werk, dat alle
oordeelkundige hoogachters der Godlyke Openbaringe , by uitnemendheid, met hunne goedkcuring vereeren,
heeft aenleiding gegeven, tot dit cierde Deel der Nederduitfche uitgave. 1n navolging der Franfchen ene geheel
nieuwe uitgave aen 't licht te brengen, heeft men, ten
wille van hun, die het reeds vertolkte bezitten , Diet raedzaem geoordeeld; men heeft zich des de moeite getroost,
het oorfpronglyke met alle oplettendheid na te gaen, en
daer uit byeen te zamelcn, 't gecn deze vierde uitgave
bovcn de voorigen behelst. Zulks beftaet ten grooten
deelc in I3rieven, over onderwerpen, die de Schryver tot
nog of geheel niet, of flechts als in 't voorbygaen, behandeld had, of ter nadere ophelderinge van min of meer
ovcrwoogen byzonderheden ; en verder uit Byvoegzelen,
Invullingen, Aentekeningen enz. Men heeft de Brieven
met oordeel byeen gezameld, en in ene gefchikte orde
geplaetsc; en voorts de opgemelde byzonderheden aen 't
einde van dit Deel gevocgd; met aenwyzinge, waer ter
plaetze dezelven in het eerfte of tweede Deel ingelascht
moeten worden.
Rakende dit Aenhangzel, om van het zelve, als behoorende tot de voorgaende Deelen , eerst te gewngen , het zelve behelst verfcheiden oordeelkundige aenmerkingen, die
ter bevestiginge of ter ophelderinge van voorheen behandelde ftukken dienen; waer in de Heer Abt Guenee, thins
als Schryver van dit Gefchrift bckend, niet minder gelukkig
flaegt, clan in 't geen men reeds van zynen arbeid gezien
heeft. Hoe meer men alles nagaet, het geen die oplettende Schryver bybrengt, en met oordeel ten bondigfte
DEEL. H. LETT. NO. 2:
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aendringt, hoe meer ,men reden vinde, om zich ten uiwrite te verwonderen over de ftoutheid van den Heer de
Voltaire en zyns gelyken, met uit de hoogte te fpreken
over onderwerpen, waervan ze geen genoegzame kundigheid bezittcn; en omtrent welken zy, voor 't oog der
kundigen , hunne onkunde duidelyk bloot leggen. —
Zo !evert Vernuft zonder bondige oefening klatergoud,
dat fchittert, macr vruchtloos voor wezenlyk goud geveild word. — Dan nog vreemder komt het voor, (bet
geen zich bier niet min duidelyk openbaert,) dat menlchen , die, zo zy voorgeven , ten uiterfte omzichtig zyn ,
in 't nafporen der waerheid, zich achteloos en ligtgeloovig kunnen gedragen, omtrent het aennemen van Vooroncierflellingen, die het gezag der Godlyke Openbaringe
ondermynen.
Deze ongelykheid of liever ftrydigheid van gedrag is Bens verflandigen Mans onwaerdig. —
Men wil ons, by voorbeeld, diets maken, dat de bewyzen voor de Godlykheid der Voorzeggingen van de Joodfehe Plopheten niet voldoende zyn, voor een onpartydig
onderzoeker der waerheid ; en men beweert , dat die
Voorzeggingen eerst na de vervulling verdicht zyn geworden; zonder ene fchaduw van bewys te hebben, ter begunftiginge ener Vooronderftellinge, wclker ongegrondheid op de minite ernftige overweging teritond blykbacr
is. Onze Schryvcr, dit Salk reeds in 't eerfte Deel behandeld hebbcndc, hecht daer aen in dozen nog ene aenmerking, die op zich zelve wont, hoe handtastelyk ongerymd deze Vooronderitelling zy; en tot mike ongeryindheden men vervallen moet, als men dezelven Haulde wil !louden.
„ \Vanneer gy, zegt by, de vrecmde tlelling aanvoerde , dat onze voorzeggingcn te Alexandrie gefehreeven
zyn, halt gy toen wel cello aanmerking gemaakt,,myn
Heer? deeze naarnlyk, enzePropheeten, in vericheiden onzer Kanonike Sehryveren , worden aangehaald.
Het Eerfte Bock der Koningen, by voorbeeld, herhaalt
volkomen , en bykans woord voor woord, de voorzegging
van Jefaia tegen Sennacherib en zyn Leger, die der geneezinge van Hiskia, als merle die der Veroveringe van
Jerufalem door de Babyloniers. Het tweede Bock der
Kronyken haalt de Voorzegging aan van Jeremia, raakende de wederkomst der Jooden uit de Babylonifehe Gevangenis, en raakende den juisten tyd deezer wederkomfte.
Insgelyks wordt deeze Voorzegging aangehaald in het
Eer-
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Eerfte Iloofdfluk van Esdra, die, in het Vyfde Hoofdfluk, van Haggai en Zacharia fpreekt. Volgens uwe onderflelling zou men, derhalven, moeten beweeren, dat
de Boeken van Esdra, die der Koningen en der Kronyken , insgelyks te Alexandrie gefchreeven zyn. Zoudt
gy zo verre gaan, myn Heer? Dit zou zyn, ten hoogflen toppunte brengen, de belemmeringen en zwaarigheden wegens het verfchil van fmaak en ftyl in de verfchillende Eeuwcn, wegens de Canon der gewyde Schriften,
die onbctwistbaar geflooten werd vi5Or den leeftyd van
ALEXANDER, wegens de onmogelykheid, nit hoofde van
het karakter des Joodfchen Volks, en deszelfs verknogtheid aan zyne gewyde 13oeken, om 'er naderhand lets by
to voegen, cnz. Deezc aanmerking alleen zou rneer dan
eencn Schryver den mond kunnen fnoeren! 'Er zyn paalen , welke een verflandig Oordeelkundige zich niet veruorlooft te overfchreeden.
„ Maar gy, gy flat nergens voor ; gy waagt floutmoedig den flap; en gy aarzelt niet om met het verbaazencifte vertrouwen ons te verzekeren, dat niet alleen
onze Voorzeggingcn, maar ook de Boeken, in welke zy
aangehaald worden , in een woord , allc de Joodfche
Schriften, te Alexandrie zyn gefchreeven, Gy doct nog
meet: naa alvoorens beweerd te hebben, dat de Jooden niet eerder dan te Babylon leerden fchryven, koomt
gy ons zeggen, (zo afgetrokken, of ftrydig met u zelyen, of altoos gereed zyt gy om alles te zeggen en alles te ontkennen) dat zy nict cerder dan te Alexandrie
leerden fchryven. Waarfchynlyk, naa het eerst te Babylon geleerd te hebben, verlecrden zy het voorbedagtelyk, om het op nieuw te leeren in de Hoofdflad van
Egypte! In waarheid, myn Heer, wanneer een Schryver
zich zulke handtastelyke tegenftrydigheden, en zo in 't
oogloopende valschheden, veroorlooft, verdient by dan
wederlegd te worden?
„ Nog zouden deeze zo belachelyk tegenftrydige en
valfche antwoorden niet alles afdoen. De overwinningen der Romeinen, de uitgeftrektheid van hun Gebied,
de verovering van Judea, en de verwoesting der Heilige Stad, door (fuze overwinnaars der Waereld, zyn,
door Daniel, duidelyk voorfpeid. Gelooft gy, dat men
deeze gebeurtenisfen, zo lang te vooren, te Alexandrie
heeft kunnen voorzien ?
„ Daal dan nog laager, en leg, indien gy wilt, nog
D2
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een nieuwen ftapel op de reeds overftapelde ongerymth
heid; zeg dat de Jooden niet eerder leerden fchryvendan
naa de regeeringe van VESPASIANUS en TITUS. Wanneer
gy de fmeeding onzcr Voorzeggingen tot dien tyd verfchooven hadt, zoudt gy nog niets gewonnen hebben,
myn Heer. Twee gebeurtenisfen, die gy dagelyks voor
oogen hebt, en van welke gy, ongetwyfeld, niet hebt
kunnen nalaaten meer dan eens getroffen te worden,
zullen u nog weerhouden: de verftrooijing des Joodfchen
Volks, en deszelfs in weezen blyven naadeeze verftrooijing, en alle dc rampen, welke haar verzeld hebben.
Zedert dit noodlottig tydflip, is 'er geene Eeuw verloopen, die, voor de Joodfche Natie, niet merkwaardig
geworden is door de eene of andere treurige gebeurtenis.
Doch overal vervolgd, heeft men haar overal uit haare
asch zien herbooren worden. Gefchokt, om verre geworpen, verfcheide malen tot aan den wortel afgehouwen, is de Boom daarom Met dan te fterker uitgeloopen ; en alles wat men heeft aangewend, om deeze gehaate planten uit te roeien, heeft alleen gediend om de
zaaden te verder te verfpreiden. Verftrooijing der Jooden, behouding der Joodcn, twee even onbegrypelyke
als zekere gebeurtenisfen. Maar, deeze gebeurtenisfen
zyn voorzegd. Hebben zy kunnen voorzegd worden
door de Bedriegers van Babylon en Alexandrie? Neen,
myn Heer; de Giskunde, de Kansrekening gaat zo verre niet. God, wiens Voorzicnigheid dit Volk bewaart,
heeft ze alleen kunnen voorzien; by alleen heeft ze kunnen aankondigen".
Vat wyders de Brieven betreft, dezelven gaen inzonderheid over de MozaIfelie Wetgeving, en wel bepaeldlyk, daer de Godsdienftige Wetten reeds genocg vercleedigd zyn, over de Staetkundige en 13urgerlyke Wetten;
ter wederlegginge van hun, die dezelven in een verkeerd
licht ftellen, en ze befpotlyk trachten te doen voorkomen. 't Geen onze Schryver deswegens bybrengt, diem,
in velerleie opzichten, ten rechten verftande dezer Vetten; en wont wel byzonder,, dat zc alleszins eigenaertig
beantwoorden aen 't oogmerk des Wetgevers, ten beste
van het Israelitifchc Volk. Bovenal doet by ons zien,
dat ze zo wel gefchikt zyn naer den aert van dat Gemenebest, het welk Mozes oprichtte, dat ze in gencn deeze
behoeven te wyken, voor de zo hooggeroemde Griekfche en Romeinfche Wetten; waermede hy, ten duidelyken
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ken bewyze bier van, de MozaIfche Wetten dikwerf
vcrgelykt. — By deze Brieven over dit onderwerp
komt eindelyk nog een Brief over de denkbeelden der
Jooden, nopens de onftervelykheid der Ziele, en een
ftaet van ftraf en belooning na dit leven; waerin de
Schryver 't 'cr op toelegt, om te toonen, dat het Joodfche Volk deze gewigtige Leerftukken, niet flechts na
de Babylonifche Gevangenis, maer van ouds her gekend en algemeen omhclsd heeft. De behandeling van
dit ftuk leidt hem ten laetfle ter overweginge, van 't
gecn de Heer de Voltaire zelf, naer uitwyzen zyner
Schriften, over de Gecstlykhcid, en 't in wezen blyven
der Zielen denke; waer over zich die Wysgeer, die
den vroegen Jooden ene diepe onkunde bier van ten
laste legt, op zodanig ene manicr nitlact, dat hy, naer
die denkwyze, zelfs geen Ziel mocte hebben. Zulks
brengt hem de Heer Guenee, op eenen geestigen train,
zeer treffend, onder 't oog, Baer hy dezen zynen laetIten Brief aldus doet afloopen.
„ Gy verwyt den Jooden, dat zv nict onderrigt wa„ ren omtrent de Gccstlykheid der Ziele”: gy zyt, ongetwyfeld, omtrent deze ftukken, veel kundiger dan
zy. Gy zegt (lac de Zicl Geestlyl; is; maar, „ gy weet
„ in 't geheel niet wat een Geest zy. Gy kent de fIolfe
„ flegts zeer onvolkomen; en het is u onmogelyk een
„ onderfcheiden denkbeeld te hebben van het geen
„ geenc Stofre is". Zie daar groote kundigheden, myn,
Heer! De oude Jooden zyn zeer te beklaagen, dat zy
ze Diet gehad hebben.
„Maar indien gy geen zeer klaar denkbecld hebt van de
Geestlykhcid uwer Ziele, hebt gy, mislchien, zekerder
kundigheden van haare Onfterflykheid. Laaten wy uwe
laatfte Schriften raadpleegen: naa zo veele veranderingen en tegenftrydigheden, zal, waarfchynlyk, aldaaruwe
laatfte uitfpraak gevonden worden, Wry opcnen uwe
Lettres de Memmius, en uw A. B. C. eerie zeer wysgecrige zamenfpraak! Zie bier ten naasten by, hoc gy aldaar
fpreckt.
„Is de Ziel onfterflyk?— de Vraag is eenigzins onbefcheiden. — In wat opzicht onbefcheiden, indien 't u
belieft. Oin te weeten, of de Ziel onfierflyk zy, ?noel
men eerst verzekerd zyn, dat zy een beflaan hebbe. —
Twyfelt gy daar can? — Ik heb deswegen Beene kundig.
heid dan alleen door het Gtloof, 't welk alle zwaarighedem
door.
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doorfnydt. — Men kan geftigt worden, ziende hoe

gy u agter bet Geloove verfchanst, wanneer men niet
weet, wat dat wil zeggen. Maar het Geloof ter zvde
gefteld zynde, leert u de Reden niet dat uwe Ziel beftaa?
LUCRETIUS zeide: men is oukandig van de natuar der
Ziele ; by ha :'t kunnen zeggen : men is onkundig van ,'mar befiaan. — Denkt gy wel om 't geen gy zegt, myn Hecr ?

Indian uwe Ziel niet bcftaa, dan is uwc Ziel Diets, gy
hcbt in de daad geenc Ziel. Hoc! Schrvver van zo veele Meesterfluieken , van zo veele onfierilyke Schriften,
en gy zoudt gene Ziel hebben? 1k zeg dat niet, ik
zers alleen, dca ik,nit my zelven,'er niets van weet. — In
dit gcval is dan het Geloof u wel zeer noodig. Zonder
hetzetve, zoudt gy niet weeten of gy eene Ziel hebt. Gy
laeht!
Laaten Ivy vryer uit fpreeken: 'er is geene Ziel; dit
het flontfle, het verbaazendlie van alien, is, in de
daad, het eenvoudigfle. Dit Stelzel doet, in waarheid,

iemand verbaazen, voor al daar gy 'er u voor verklaart.
Cy denkt, myn Heer, en dikwyls zeer goed; hoe kunt
gy gedagten hebben, indien gy geene ziel hebt? Het
Opperfie Vediand geelt,aan aile behoorlyk bewerktuigde DieVermogens. Vermogens! Uw eenvoudig Stelzel be-

T

gint een weinig in de war te raaken. War zyn deeze
Vermogens? Het zyn geene Vermogens uwer Ziele:
want, volgens dit eenvoudig Stelzel, hcbt gy geeneliel;
het zyn derhalven Vermogens van uw Lichaam. Maar
dan zullen wy u, met LOCKE, vraagen, of het vermogen
van denken aan alit: de deelcn van uw Lichaam, dan flegts
win eenig deel, gegeeven zy: indien aan alien, zyt gyniet den denkend Weezen, mar eene menigte van denkende Weezers: indien aan een Oenig deel, zullen wy u
Al vat gy
vraagen, of (lit deel uitgebrcid zy of niet,
Daar Loc::E rich 7„elven tegenfpreekt, verlaat ik hem,
Ik ben Ler gehcel op de zyde van

EPICURUS

en LUCRETIUS.

Gy wilt dan volftrekt geene Ziel hebben? — De Dieren hebben nict dan Vermogens, en ivy hebben niets dan
Vermo,(.);ens. Groote Man, gy flelt u gelyk met de
Dieren; gy zyt hang om mcer te zyn dan zy! Zie hier de
Vrugt van zo vecle oeffeningen, en de fraaie kundigheden, welke zo veele nafpooringen u bezorgd hebben, op
den onderZcm meer dan tachtig jaarcn. \Veil; eene
vernederende en fombere 70,7ysbeL.:,certe! En gy belpot
Mofes, en gy rnaakt de jcoclen uit voor een oukundig en
plomp
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plomp Volk, om dat zy van het in weezen blyven der
Zielen onkundig waren; gy, myn Heer, die gelooft of
veinst te gelooven, dat voor u alles met het Lichaam een
cinde zal /icemen, cn dat gy geene Ziel, maar alleen Vermogens hebt!
„Gy hebt geene Ziel!Lu veele geestige, nette, edele,
verhevene gedagten zyn, derhalven, het gewrogt der
Stoffe. Wanneer wy de eer hebben aan u te fchryven,
fchryven wy niet aan cen verftandigen Geest, maar aan de
Stoffe en aan Stoffelyke Vermogens ; en alien, die, gelyk wy,
u hoogagtcn, bewonderen en beminnen, agten en beminnen niet dan Stoffelyke Vermogens en Stoffe. Gy boert,
ongetwyfeld, myn Hoer. Maar zodanig een onderwerp
is niet gefchikt tot bocrteryen; en op den ouderdom van
meer dan tachtig jaaren zyn zy zeer kwaalyk geplaatst.
Ach! myn Heer; bet is tyd ernfliger to denkcn. De
oogenblikkcn verloopen, het is reeds elf uuren
gen.
Wy zyn, met Eerbied, enz.
Onderhouding van de Aandacht over de Gelchiedenis van yews Lyden. Door AL c. c. sTuRAT, Predikant to Maagdenbui g. Uit het Iloogduitsch vertaald, door L. c. CORDES , Leeraar der Euangeliesch - Lutherfche Gemeente te
Te ilmfierdani by G. Born, 1777. Behalven de
Voorrede en den Inhoud 418 bladz. in gr. oCtavo.

't oogmcrk van den Eerwaerden Sturm, in 't opNTAer
liellen van dit Gefchrift, behelst het zelve ene ge-

moedlyke en opwekkende overdenking van 'S Heilands
Kruisgefchiedenis; op zodanig one wyze ingericht, dat
zelfs gemenc Christenen, zo ze macr enige oplettendheid
aenwenden, 'er eon' leerzaem gebruik van kunnen maken ; ter hartlyke erkentenisfe van 't dierbare van dat Lyden; en ter bevorderinge van Heiligmaking. — Cm
hen hier toe te corder aentefpooren, en als 't ware met
de hand ce leiden tot het vereischtc zo geefthy,
in de eerfte plaetze, cnige voorbneidendc Overdenkingen, dienende, cm de noodzackivkheid en de nuttigheid
der vruchtbare gedachtenisfe van dat Lyden te ontvouwen; om te tooncn, met hoedanig one gemoedsgefteldheid deze gedaehtenis in 't werk geileld behoort to
worcien; en wyders cm den Lezer opmerkzacm temaken,
op
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op het oogmerk van 's Heilands Lyden. Hieraert
volgt enc befpiegelendc betrachtel yke bcfchouwing van
de aenmerkelykfte byzonderheden, die, in de LydensgeIchiedenis van Jews Christus, voorkomen , van zyn uitgaen
van Jeruzalern nacr den Olyfberg, tot on zync begravems. Deze befcbouwingen, die het voornaemite gedeelte
van dit \Verk zyn, en ten getale van vier- en veertig overdenkingen loopen, benocmt zyn Eerwaerdc met de benaming van Onderhouding van de Aandacht over de gewichtigfie fiukken der Lydensgefchiedenis van yezus ; en behelzen,
in ene welaeneengefchakelde fchikking, ene reeks van
gemoedlvke overwegingcn, die de aendacht op de bedoelde omitandigheden indiervoege vestigen, dat ze den Lezer needs ten gocde opwekken. 's Mans overdenking op ''s Heilands laetfie wooden, zo als ze gewoonlyk
genoemd warden mogen bier ten voorbeclde ftrekken.
Hy geeit ze aldus op. Nader! vergeef 't bun, want
z y weeten niet , wat zy doen. — Vrouw! ziet , dat is 12
ZOOn : ziet , dat is uwe Moeder. — Voorwaar ik zeg u:
teden z.v1t n-N met my in het Paradys zyn.
Myn God!.
nzyn God ! waarom hebt gy my vcrlaaten ? — My dorst. —
Ret is volbragt.
Trader! ik beveel mynen geest in uses
hander,.
En bier over hat by zich op do volgende
wyze boom'.
„ G Hoe zagt is de Item, die van Golgotha komt".
„ De item van God op Sinai was vrecfelvk, toen by als
Wetgeever en Rechter in den donder fprak, en de doodende blixems rondom hem fchitterden. Maar bier is
Ales stir, Hier durf ik zonder vreeze naderen tot den
Berg, op weiken myn Jezus zyn bloed uitftort; hier
kan ik, zonder beeven, zyne item hooren. Want myn
itervende Jezus vertoont zich aan alle zondaars, aan alle, die verlaaten zyn, aan alle ftervenden in de aangemaamfte gcdaante. 1k zal hem thans ter veriterking van
myn gelcof bcfcbouwen.
„ Ik zie in den peribon van Jefus den T7riend der zondaareit, die den verloorencn tot aan het cinde zyne licfde
toedrocg. Waren het de zondaars, cm Wier wille hy,
zo lang by op de aarde wandelde, alien arbeid allelydens
op zich n m; dan waren zy nu ook het voorwcrp zyner
lieflIcryke zorgvuldigheid, toen hy gereed was, om den
dead to lyden. Zvne cerite en iterkftc geclachten waren
op de zondaars t;evostigcl. Rondom zyn kruis frond een
menigte van de roekeloosite booswichtec. Hy aanfchouw-
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de ze met oogen van de mcdedoogenfte liefde, en back
voor bun met die harttreffende woorden: „ Vader ver„ geef 't hun, want zy wceten nict was zy doen”. Aan
zyne zyde hing een kwaaddoener, die met een verbryzeld hart genade zocht. Hoe haastte by, om dien vermoeiden te verkwikken ! Hoe hereidvaardig was hy, om
hem die verzekering te geeven: „ Heden zult gy met
„ my in het Paradys zvn".
6 Wat verkwikkcnd
gezicht is dit voor myn beangst hart! Ook voor my 'weft
Jefus in den dag zyns vleeschs gebeden, en fmeekingen
met een fterk geroep en traancn geofferd. Waar zoude
ik zyn, zo by my niet in die voorbidding ingeflooten had,
welke by voor zyne moordenaars geciaan heeft? Mogclyk
zoude my wanhope aangetast hebben. Maar by, by
heeft voor my gebeden , en de ftraffen van my afgeweerd,
die my dreigden te verderven. Aker dan eens heeft by
my, vol van medelyden, aangezien, Coen ik verdiendc,
dat by my als Rechter aanfehouwde; meer dan eens heeft
by myne ziel hehouden, torn is gereed fiend, om dczelve in 't verderf te dompelen. En was zal by niet nog aan
my doen, wanneer ik vol van bcrouw en traanen my na
hem toewend? Hoe bercidvaardig zal by zyn, om myn
laatfte kermen om genade, en myne fpreekende traanen,
en myne zuchtingen te verhooren! Dat vertrouw ik,
myn Heiland, dat gy als dan ock aan my de barmhartigheid doen zult die gy den kwaaddoener niet weigerde,
die tot uwe ontferming zyne toevlucht nam. Cy zult my
den hemel opendocn, wanneer de wacreld voor my toegeflooten words. Gy zult my genade laaten vinden, wanneer ik uwen toorn in myne gebeenten voel.
„ Jefus bctoont zich ook nog can't kruis als den By fond
der geenen, die verlaaten zyn. Hy was zelfs wel in den ei,
genlykften zin, van vrienden en vyanden verlaaten; en
dat het fchrikkelykfte was,
van God zelfs verlaaten hing by aan het kruis, en ondervond de-verfchrikkingen van Gods toorn: maar nogthans nam by die aan, die
verlaaten waren , wier lot veel draaglyker was, clan zyn
eigen. Hy zag zyne Moeder, zo als zy zyn kruis en zyne bebloede voeten omhelsde, hoe zy, onder een
dig handenwringen en zuchtingen, op Johannes fchouders
leunde, en elk oogenblik in gevaar was van onder de
doodlykfte bekommeringen neer te zinken, Hy zag haar
aan, en drocg zorg voor haar. Nu was zyn hart ligter,
vooraf gerterkt, tot het oogenblik, waarin hem het
I) 5
fchroorn...
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fchroomlykfte lot trof, van God verlaaten te zyn.
Ik
cok eerlang iets van dat lot ondervinden. Wanneer
ik naby den dood zyn zal, dan zal myne ziel met veele
zwaarigheden worftelen, rvIisfchien zal ik dan ook oorzaale hebben om te klaagen: de Heere heeft my verlaaten! De Heere heeft my vergeeten! Dan, o mvn
Heiland! zal ik vol van hope op u zien, en daar uit
troost neemen voor myn verflaagen hart, dat ik weet,
dat gy in myne plaats van God verlaaten zyt geweest.
Hoe ligt zal myn hart worden , wanneer ik u, die de
byftand van hun zyt, die verlaaten zyn, in mynen hood
zoek. Ja, het zal my in alle opzichten ligt worden.
Want al zouden ook de Geliefden myns harten rondom
myn fterfbed Itaan; al zouden my, wanneer ik ze zie,
de gedachten ontrusten; dat ik ze ongevoeligachterlaat,
dan kan ik ze gerust aan uw opzicht en aan uwe zorg
overlaaten. Gy zult bun eenen Johannes toezenden, die
hen aanneemen zal.
Hoe beminnenswaardig, myn Heiland! zyt gy voor
my , wanneer ik u als het voorbeeld, en als myne toevlucht in den dood, befchouw. Gy roept: „ My dorst"!
Ach, hoe finachtende hing gy daar, en niemand was
'er, die uw dorflig hart verkwikte. Ook my zal eerlang
een dorst kwellen, wanneer alle myne krachten , gclyk
een potfcherf, verdl'oogd zullen zyn. Dan zal ik aan u
denken, en my met uwen dorst troosten, en b y eenen
iegelyken dronk waters dien men my coeereikt,udanken,
dat gy my op myn ziekbedde meet verkwikking geeft,
- Gy roept: „ Het
dan gy aan 't kruis genieten mogt.
,, is volbragt"! Alogt ik toch met denzelfden triomf,
waar mede gy dit in den dood uitriept; u hetzelve eerlang kunnen nafpreeken! 6 Hoe blymoedig kan ik uit de
Waereld gaan, wanneer ik overtuigd ben, dat ik alles
volbragt heb, wat voor my te doen en te lyden bepaald
was! Dan zal ik ook met opzicht tot alle myne lydens
kunnen zeggen, dat zy voor eeuwig volbragt zyn, en
dat noch myn ligchaam noch myne ziel van eenig feed.
Eindelyk verfchynt uw erozal aangeraakt worden.
de. Met welk eene vertrouwelyke onderwerping draagt
gy uwe ziel op in de handen van uwen Vader! Leer my,
dierbaarfte Jefus! de kunst om zo zalig te fterven, als gy
geflorven zyt: dock leer my veel meer de kunst, om zo
oprecht te leeven, als gy geleefd hebt".
13y due Overdenkingen komt nog ene Verklaarend! ornjchry
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j;-ltryring der Lydensgefchiedenis van yefits; met korte toepasfing,en op het hart; gefchikt om gemenen Christenen de
behulpzame hand te bieden , in 't nagaen der byzonciere
gebeurtenisfen , om daer uit toepaslyke aenmerkingen of
te Leiden; welken hier onder Cen- en zeventig hoofdzaken
gebragt worden; waer van de negen- en veertigile, betrefFende den dood van efus, aldus luid.
„ Zo dra als Jefus den azyn genomen had, zeide hy
„ Alles is volbragt"! Teritond daarna riep hy met ene
duidelyke ftern: „ Vader ! ik gecf myne ziel over in uw
„ opzicht". Naauwlyks hadt hy deeze woorden uitgc.
fproken, of zyn hoofd zonk neder op de borst , en 1;y1,..:::
zynen geest op.
Praktikale Aall7126rkingen.
Ik wensch niet cerdcr te ftcrven, clan flat ik zeT,Pri
kan: ik heb alles volbragt, wat ik als mensch en a:,
Christen doen moest.
2, Maar hoe veel zal ik ccrlang nog by mvnen deo
vinden, dat niet volbragt is, wanneer ik te rug v'e
myn leven! Dan kan het my helpen; dat Jefus allcs VOLbragt heeft,
3. Jefus bleef zynen Vader getrouw tot den dood toe:
ook zal de dood my niet van hem fcheiden.
4. In de uure des doods moet myne voornaarnfle zorg
op de ziel, en op Naar lot in de ceuwigheid, gevcstigd
zyn.
5. Een waarachtig hcilige en zalige dood is het gevolg
van een heilig leven,
6. De dood van Jefus is het zegel van zyne leer, en de
verzekering van myne volmaakte verzoening met God.
7. Ten aanzien van de omflandigheden, die, na mynen
dood, met myn ligchaam en met myne ziel gebeuren zullen, kan ik zonder bekommering zyn, Lichaam en ziel zullen onder Gods opzicht blyven.

Ge-
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J. EDWARDS
AID

van het Werk der rerlosfing, door wylen den
fchiedenis
Eerw. en zeer Gel. Rear
EDWARDS,

Ge

Prefident van
J.
het Collegie van Nieuw yerfey. Uit het Engelsch vertaald, door E. NOOTEBO0M. Tweede Stuk. Te Utrecht
by A. v. Paddenburg, 1777. In groot octavo 2 83 bladz.

A 't afhandelcn der twee eerfte Perioden, komt de
N
volgens zyne gemaektc fchikEerwaerde
king (*), ter aentooninge,
Edwards,

hoe God bet Werk der Verlos_tinge , van 's 11Ienfchen val, tot het einde der weereld
mart, met dit Stuk, tot de derde Periode, die zich van,

's Heilands opftanding tot het einde van de Waereld Mtftrekt. In de ontvouwinge hier van, zo ten opzichte
van het reeds gebeurdc, als met betrekking tot het toekomftige, achtervolgens de voorzeggingen en beloften,
luid 's Mans voorftel: „ Dat de geheele tyd van de op„ flanding van Christus af, tot aan het einde der Wee„ reld dicne, ter daarfteiling of volvoering van de groo„ te uitwerkingen of vruchtgevolgen van Christus vry„ kooping, of verwerving der verlosfing”. Ten betooge hier van, tracht hy, na enige algemene aenmerkingen, rakende dit Tydperk, gemaekt te hebben, vooraf
to toonen, hoe Christus, door zyne opftanding en hemeivaert, in ene onmiddelyke bekwaemheid gefteld is,
om het einde van zyne vrykooping te bereiken; en verder te doen zien, hoe dat vruchtgevolg met 'er daed
daer gefteld is, voorts voltrokken (tact te worden, en
zyne voornaemfte vervulling in den dag des oordeels zal
erlangen. Dit doer hem, in de eerfte plaetfe, het oog
flaen, op de middelen, ten dien einde, na de opftanding
van Christus vastgefteld, en verder op het vruchtgevolg
zelve; „ zo in een 'tact van lyden, verdrukking en ver-.
„ volging, waarin de Christen-Kerk, voor 't grootfte
„ gedeelte, is, van de opftanding van Christus, tot den
„ val van den Antichrist; als in den ftaat van vredc en
„ voorfpoed, waarin het grootfte gedeelte der Kerk zyn
„ zal, naa den val van den Antichrist; en eindelyk de
„ voltooijing van alles met de uitdeeling der heerlyk„ heid aan de Kerk, dat voornaamlyk in den dag des
„ oar(*) Zie He 'd. Vaderl. L6tteroef. VI. D. hi.
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oordeels gefchieden zal". Nopens het reeds gebeurde, draegt hy het beloop der gewyde en ongewyde Gefchiedenisfen, met betrekking tot de lotgevallen der
Kerke, voor; en wat het toekomftige betreft, ontvouwt
hy het geen men, zyns oordeels, naer de leer der voorzeggingen en der beloften, te wachten heeft: hechtende aen de afhandeiing van ieder byzonder gedeelte, en
zo ook ten laetfte, met opzichte tot het geheel, etlyke
aenmerkingen, die by ter leeringe en betrachtinge aendringt. — Uit hoofde van de verfchillende denkwyzen
der Godgeleerden , kan men niet anders verwachten,
dan dat zy, in zodanig ene befchouwing, het reeds voorgevallen zeer verfchillend tot hun oogmerk zullen overbrengen; en ter oorzake van het duistere, waer in de
byzonderheden van het toekomitige ingewikkeld zyn,
moet 'er natuurlyk desaengaende ene nog grooter verfcheidenheid van overbrenging plaets hebben. En daer
nit moet dan noodwendig voortfpruiten dat zommigen
zich zeer wel met het beloop van dit Gefchrift kunnen
verenigcn, terwyl anderen, over de juistheid der overbrenginge, in genen deele voldaen zyn. Zo ooit, in zulk
ene befchouwing vooral, heefti de vooringenomenheid
een grooten invloed. Inmiddels zal men, hoe men ook
moge denken , op het doorbladeren van dit Werk, den
Eerwaerden Edwards Reeds voor een Schryver houden ,
dic zyn ontwerp op ene regehnatige wyze voltrokken
heeft.

Leerredenen van c. J. ZOLtIKOFER Predikant der Evangeliesch Hervormde Gerneente te Leipzig. Naar den tweeden
Prick in bet Nederduitsch overgezet. Derde fluk. Te Antflerdam by P. Meijer, 1777. In groot octavo.

TIt de Lecrredenen, in de twee voorige Stukken dezer Verzamelinge vervat, heeft men den Eerwaerden Zollikofer reeds leeren kennen , als een voortreflyk
Predikant , die 't 'er op toelegt um onderwerpen van een
wezenlvk gewigt ten bondigfte voor te dragen en ten
ernftigfte aen te dringen, op ene wyze, welke natuurlyk
van invloed moet zyn, als zyne Leerredenen met enige
oplettendheid nagegaen worden. Van zodanig enen aert
waren zyne voorgaende, en van die zelfde natuur zyn
de
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de thans afgegeven Leerredenen. Een vyftal van Leerredenen ftrekt ten krachtigfte om Ouders op te wekken,
tot het behoorlyk in acht remen van 't werk der opvoedinge hun aenbevolen; en behelst ene reeks van aeneengefchakelde onderrichtingen, nopens de befchaving van
bet verftand en het hart der Kinderen ; mitsgaders van 't
geen men aen te wenden heeft, om de Kinderen tot de
voornaemfie deugden in 't byzonder, en voorts tot den
Godsdienst en het Christendom op te leiden; dat dan vvyders nog vergezeld gact van etlyke overnuttige algemene
regels en aenmerkingen over de opvoeding der Kinderen.
De zesde Leerreden is een vervolg ener Predicatie , in
't tweede Deel geplaetst , over de grondregels der Hervorminge ; die de Leeraer in derzelver rechtmatighcid
ontvouwt, met een nevensgaenden aendrang onzer verplichtinge , om daer by te blyven, en 'er altoos overeenkomftig mede te handelen. In ene volgende Leerreden legt hy 't 'er op toe, om te toonen, hoe een ieder aen
de bcvordering van het algemeeue best kan en moet arbeiden. Wyders leidt by ons op tot ene ernftige overweging van de hooge waerde en voortreflykheid onzer Ziele, om zulks den rechten invloed op ons gedrag te doen
hebben. En de lactile Leerrcden van dit ftuk is gefchikt,
om ons het nadeel der al te menigvuldige uitfpanningen
en vermaken te doen bczeffen , met ene nevensgaende
mededeeling van zulke grondregelen , die gefchikt zyn
om ons daer tegen te wapenen.

i

De invloed van de Godvrucht op het lvelzyn van het algenzeen
voorgefleld in Celle Leerreden, door A. GERARD , Dr. en
Prof. in de H. Godgel. in het Marifchal College van Aberdeen. Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht by A. v.
Paddenburg 1777. In groot octavo 33 bladz.

deze Leerreden tick zich de Eerwaerde Gerard voor,
te bewyzen , dat de Godsvrucht de fterkfte neiging
heeft , ter bcvordering van de algemene belangen der
hurgerlyke Maetfchappyc; en verder te toonen, hocdanig een invloed de overweging daer van op allerleie rangen van menfchen behoort te hebben: welk cen en ander deze Redenaer ten overtuigelykfie voordraegt.

M. "AGEE SERMONS.

l'iniluence de la Religion Chretienne, fur le bonheur de la Societó Civile, demontrie en cinq Sermons, par feu M. LAGET, Pafleur de l'Eglife de Geneve. Avec des Notes Historiques. A Amfierdam chez D. J. Changuion, 1774.
In oEtavo gr. p. de 126 pp.

maken der evengemelde Leerreden herin.
et
H
nerde even onzer, de voortreflyke behandeling van
een foortgelyk onderwerp, met opzicht tot den Christegewag

lyken Godsdienst in 't algemeen, door den Eerwaerden.
Laget , die men reeds voor enige jaren in 't licht heeft
gegeven; en men oordeelde het der moeite waerdig, dezelve by deze gelegenheid te vermelden, als een Gefchrift,
dat, in deze Eeuw van vertaling, wel ene Nederduitfche
vertaling verdient. De Eerwaerde Laget naemlyk, ontvouwt hier in vyf Leerredenen, opzeclyk, den invlod
van den Christelyken Godsdienst, op het geluk der Burgerlyke Maetichappye. — De Euangelieleer is uit Karen eigen aarc gefchikc, om den vryen Itaat van een Volk
onwankelbaer te vestigen ; om de Leden der Maetfchappye in onderlinge liefde te verbin den, en hun de
Liefde voor 't Vaderland rechrmatig in te boezemen. —
Zy doet de Burgerlyke deugden, onder 't gezag der Godlyke ‘Vetten voorkomen; men dringt ze nu aen, niet
flechts als lesfen der menschlyke wysheid, maer als bevelen van den grooten Albcfherder. — De Christelyke
Godsdienst ftrekt op ene byzondere wyze, om de goede
orde en de rust in de Huisgezinnen te bewerken, mitsgaders den Koophandel, tot vermeerdering van den bloei
van een Gemeenebest, te begunftigen. — By uitftek
biedt dezelve krachtdadigen wederftand aen de haetlyke
flaverny, dien indragt op 's Menfchen natuurlyke Vry_
heid. — En de voordeelen, welken de Christelyke
Godsdienst dus te wege brengt, worden beftendig bevorderd, door de gemaekte fchikkingen, ter aenhoudende
openbare verkondiginge van de Euangelieleere. — Deze bedenkingen en ftellingen worden hier oordeelkundig betoogct, niet alleen uit de gefchiktheid van den
Christlyken Godsdienst, maer ook, in verfcheide opzichten, uit de veranderingen, die de predikinge der
Euangelieleere in de Waereld te wege gebragt heeft,
naer uitwyzen der Gefchiedenisfen. De Eerwaerde Lagar
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get befluit ieder Leerreden, met gepaste aenmerkingen

ter betrachtinge; beantwoordt in de laetfte enige tegenbedenkingen, Itch zynen Toehoorderen de gevaerlyke
gevolgen van 't Ongeloof voor, en boezemt hun de
hoogile eerbied voor Jezus Christus in, ter geloovige gehoorzaemheid aen de Euangelieleere.
De pligt van een Soldaat, om volfirekt een goed Christen to
zyn; in eene Leerrede voorgefield, in 't Leger by Suptitz, op den 9 yuny 17 .76, door D. C. MERKEL. Uit
het Hoogduitsch. Te Dordr. by F. Wanner 1777. In gr.
octavo, 22 bladz.

En Soldaat moet, gelyk de Opfleller dezer Leerreden
aenmerkt, groote plichten volbrengen, (I) jegens
God, zynen Vorst en zyn Vaderland; (2) jegens zynen
Evennaesten, al is by ook zyn Vyand; en (3) eindelyk
jegens zichzelven : en tot een yverig nakomen hier van is
by best gefchikt, wanneer by een goed Christen, een
waerlyk Godvreezend Man is. Dit brengt de Eerwacrde
Merkel bier, in het ene en 't andere opzicht, den Soldaten onder 't oog, in ene Leerreden die zeer wel gepast is
voor zyne Toehoorders, 't zy men de denkbeelden , 't
zy men de uitvoering en den aendrang der voorftellinge
in acht neme.
Schets der Ontleedkunde, door den Heere c. j. PLENCK.
Uit het Latyn vertaald, en met veele byvoegzelen rernieerderd, door D. VAN CESSCHER. Tweede Deel. Te Anzft.
by P. de Kruyff, 1777. In gr. octavo 220 bladz.

Y hebben in 't Zesde Deel onzer Iledend. Letteroef.
W
hi. 387, reeds onze gedagten over 't zelve opengelegA, en daar by gemeld, dat de Beer van Gesfcher,,
by wyze van eene bygevoegde Verhandeling, aan het
eincie van dit Deel, een regelmaatige Befchryving der
Watervaten zoude voegen. — Thans is aan die belofte
voldaan. — Veelen zullen, volgens onze gedagten, niet
genoeg onderrigt zyn, aangaande 't nut, dat eene nauwkeurige kennisfe van de Watervaten en derzelver loop
be.

C. J. PLENCE_ ONTLEEDKUNtE,
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behelst: daarom vinden wy het dienftig, 't geen de
Heer van Gesfcher daar van in 't Voorbericht meldt, onze Leezers mede te deelen. Wy neemen dan de vrybeid, 't zelve bier woordelyk over te neemen.
„ In de Voorreden, geplaatst aan 't hoofd deezes
Werks, heb ik, (zegt gemelde Heer,) aangemerkt, dat
ik, ten einde des Tweeden Deels , eene regelrnaatige
befchryving zoude geeven der Watervaten, op het geleide van den beroemden .Hewfon. Thans, nu ik aan
deeze belofte v'oldaan hebbe, moet ik hier byvoegen,
dat deeze befchryving my verfchaft is door onzen beroemden Geneesheer, den Heere W Forflen Verfchuir,
een der weinige bezitters, in ons Land, van het Werk
des voorgemelden Schryvers, en een ooggetuige zyner
naarfpooringen. Al het aandeel dat ik zelfs daarin bebbe, beflaat enkel in de wyze van uitvoering, die ik, zoo
veel mogelyk ware, naar het plan des Heeren PLENCK
gefchikt hebbe. De nuttigheid van dit Leerfluk in de
Heelkunde, 't geene ik insgelyks bier moet aanmerken,
is zeer groot, en bevat in zich de opruiming van verfcheiden, anderzins onoplosbaarc, zwaarigheden. De
voortplanting naamlyk van fommige Heelkundige Ziekten, tot een ander Feel, words veel beter afgeleid uit
de verfpreiding der Watervaten, dan uit die der Zenuwen; de geliefkoosde felling der meeste beroemde Heelmeesters. Het is hetzelfde met de kennis van vcrfcheiden

oorfpronglyke gebreken; als meer gegrond op die der
gemelde Vaten, als van alle overige deelen onzes Lichaams. Wat, by voorbeeld, is de reden, dat de bovenfte Lieschklieren, door het Venusfinet, meerder worden aangedaan dan de onderfte, en de laatfte meer dan
de eerfte, in de Verzweeringen, de Gewrigtziekten, en
de Beeneters der benedenfte Ledemaaten ?in het eerfle
geval immers, is het de gemeenfchap der Watervaten van
de bovenklieren met de Teelleden ; in het laatfte, eene
zelfde gemeenfchap der benedenfte klieren , met de Watervaten der Dyen, Beenen en Voeten. Men kan het
zelfde zeggen aangaande de mededeeling van het Kankergif, aan de Kaak- en Halsklieren, in de Kreeftgezwellen
der Onderiip; van de , overbrenginge deezes zelfden gifts,
naar de Oxelklieren, in de Kanker der Borften; en misfchien ook, van de verfpreiding deszelven , door de klieren, welken de ivlamvaten vergezellen, in dezelfde omfiandigheid, en die, volgens de aan my medegecleelde
VII. DEEL. H. LETT. NO, 2,
Waar
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Waarneemingen des Heeren Camper, zoo uitermaaten gevaarlyk is. De vergrooting daarenboven der agterhoofdsklieren, in de Wonden of andere Gebrekcn van het gehairde deel des Hoofds; en de zugtige zwelling van den regter
arm, in fommige gezwellen van den Hals , kan men alleen
ilk den loop der Watervaten afleiden. Ten bewyze van
den invloed der kennis van de Watervaten op die van
fommige oorfpronglyke ziekten, is het genoeg aan te
merken, dat de verfehillende foorten van Waterzugt
hunnen oorfprong verfchuldigd zyn , niet zoo zeer aan
eene vernietigde opflorping van het uitwaazemende vocht
der byzondere holten van ons lighaam , dan wel, aan de
onderfchepping van de omloopende Watervaten, door
de verftopping en zwelling van deeze of geene der Waterklieren , of de toedrukking der Watervaten, door eenig
bylekgend gezwel, en dergelyken.- De algemeene nitdrooging zelfs van het Lighaam, in gevolge eener verflopping van de klieren des Darmfcheils ; en de hier van
afhangende belette voortgang der Chyl door de Melkvaten, dat inderdaad niet zyn dan Watervaten, is eene
andere bewysreden deezes Stelregels. 1k heb gedagt,
deeze aanmerkingen te moeten maaken, om de oplettenheid der Leerftellingen, omtrent het Leerftuk der
Watervaten, op te wakkeren, en het vooroordeel weg
te neemen derzulken , welken van gedagten mogten
zyn, dat het zelve van geen het minfte belang ware
in de Oefening der Genees- en Heel-Lunde; het voornaame doelwit van alle onze Ontleedkundige nafpooringen. Zy , wien deeze voorbeelden niet voldoenend
genoeg mogten toefchynen , kunnen de oplosfing beproeven van dit Vraagfluk : Waarom verfchynt 'er veel
maalen eene zwelling by den binnenknokkel des armbeens
ingevolge eener wonde , of verzweering , van den middenften.
vinger" ?
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Obfervations fur le Froid rigoureux du mois de Janvier
1776. Par J. H. v. MINDEN, Prof. de Phila. en FUniverfite de Franck-en Corrcfpondant de 1'Academie
Royale des Sciences de Paris. Membre des Societes
de Haarlem & d'Utrecht. A Amfterdam, chez M. M.
Rey, I77. Sans la Preface &c. 321 pp. in octavo.
gr. p.
heeft, in dit Gcfchrift,
D E•Hoogleeraar
by een verzameld, eene menigte van
van Swinden

Waarneeiningen
over de fcherpe koude in de maand yanuary des jaars 1777;

waarmede hy de Liefhebbers van zodanige Waarneemingen ongetwyfeld een aangenaamen dienst doet. Tyne verzameling is tweeledig. Het eerfte gedeelte behelst eene
uitvoerige opgave van MeteorologifcheWaarneemingen , gedunrende dien tyd, op meer dan tachtig onderfeheiden
plaatzen, zo in de Nederlanden, en de daaraan grenzende
Gewesten , als in Engeland , Frankryk , Zwitzerland
Duitschland, Poolen , Rongarye en de Noorder - Landflreeken ; dat nog met een Aanhangzel van Waarneemingen,
hier toe betrekkelyk, vermeerderd wordt. In 't tweede gedeelte vindt men insgelyks een aantal van nauwkeurige
Phyfifche Waarneemingen, ,op verfcheiden plaatzen gedaan ; wegens het doordringen van de Vorst in den
grond, in Huizen, Kelders en andere onderaardfcheplaatzen; mitsgaders raakende de dikte van bet Ys, en het bevriezen der Rivieren , Meiren en dergelyken ; als mede
nopens de proeven genomen op het bevriezen van geestryke vogten , en wel byzonder van Kwik, door behulp
der kunst ; en wyders over de ultwerkingen , van de Vorst,
op Mcnfchen, Dieren en Plantgewasfen ; welk alles tea
laatfte beflooten wordt, met eenige algemeene aanmcrkingen over bet geheele beloop van dien Winter, en den
fpoedig invallenden en genoegzaam beftendig voortgaanden Dooi. — De Hoogleeraar, die deeze Waarneemin0-en5 nu en dan , met zyne opinerkingen over dezelven
n
vergezeld doet gaan, had eerst ten oogmerk, daar neyens te voegen eene vergeiyking van deezen Winter met.
de voorige ftrenge Winters deezer Eeuwe; dan de wydloopigheid zyner aantekeningcn over dit onderwerp heeft
hem wederhouden. Intuskhen geeft hy te kennen dat zyn
arbeid desaangaande zo verre gevorderd is, dat het hem
weinig moeite zoude kosten dien verder te t , oltooien;YIE2
dIC4

dB
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dien hy zig mogte vleien met het denkbeeld, dat
den onderzoekeren der Natuure welgevallig zoude weezen. Byaldien gevolglyk deeze zyne Verzameling vry
gunftig ontvangen worde, waarvan wy niet geheel vreemd
zyn, mag men eenigzins op goeden grond eene uitvoerige
behandeling van dit onderwerp te gemoet zien; die, met
natuurkundige aanmerkingen over de bygebragte waarneemingen doorvlogten, van eene weezenlyke nuttigheid zou
kunnen zyn.
Befchouwing der Natuur van den Heer C. BONNET, Lid
van verfcheiden Genootfchappen; vertaald, en met eenige
aanmerkingen vermeerderd, door G. COOPMANS , Hoogleeraar in de Scheikunde , enz. te Franeker. Derde Deel. Te
Franeker by P. N. Lomars 1777. In groot octavo 394
bladz. in gr, octavo.

dit laatfte gedeelte , waar mede dit weldoorwrogte
InWerk
beflooten worth, ontvouwt ons de oplettende
twee gewigtige onderwerpen ; te weeten , de
Bonnet

overeenkomst, welke 'er plaats heeft, tusfchen het Ryk
der Dieren en dat der Gewasfen, mitsgaders de noestigheid of het vernuft der Dieren.
Met betrekking
tot het eerfte, verleent hy ons eene trapswyze voortgaande vergelyking der Planten en der Dieren; welke wont,
dat zy, in allerleie opzigten, zo veel overeenkomst met
elkander hebben , dat het niet wel mogelyk zy, een waarlyk
onderfcheidend kenmerk, 't welk de Gewasfen van de
Dieren wezenlyk onderfcheidt, op te geeven. — „ De
33 Natuur daalt hier,, zegt onze naauwkeurigc befchou33 wer , by trappen ncder van den Mensch tot den
31 Veelvoet, van den Veelvoet tot het Kruidje roer my
31 niet, van het Kruidje roer my niet tot de Truffel. De
3) bovenfte foorten grenzen altoos door eenig kenmerk
3) aan de benedenfte; deze wederom aan foorten die nog
3) laager geplaatst zyn. Wy hebben deze verwonderlyke
3) Keten dikwils gade geflagen. De bewerktuigde flof onder33 gaat een byna oneindig gteal van verfchillende wyzin32 gen, en allefmelten zy in een , gelyk de koleuren van den
35 Kantzuil. Wy maaken eenige punten op het Beeld, wy
,, fchetzen 'er eenige trekken van, en dat noemen wy Cello nachten en Rangen bepaalen. Wy ontdekken alleen de
„ voor
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voornaamftekoleuren, en de tedere fmeltingen ontfnap„ pen ons oog.
De Planten en Dieren zyn derhalven
„ niet'anders, dan wyzingen van de bewerktuigde Stof.
„ Zy deelen alle in het zelfde Wezen, en de onderfchei„ dende Eigenfchap is onbekend". — En wat verder het
tweede gemelde onderwcrp betreft, in deszelfs befchouwing, draagt ons de Heer Bonnet eene zcer groote verfcheidenheid van v-rnuftige werkzaamheden der Dieren
voor. Zulks gaat vcrgezeld van oordeelkundige aanmerkingen over dezelven; welken, terwyl ze deeze zo zeldzaame verfchynzelen ophelderen, tevens dienen, om ons
op een middelweg te leiden, tusfchen de `gedagten der
zodanigen , die het redenlooze Dier, ten opzigte van het
vernuftige, genoegzaam tot Mensch maaken; en het gevoelen van hun, die alles tot een enkel werktuiglykgeftel
brengen. Menigwerf verleent hem het nagaan van die
werkzaamheden gelegenheid, om de onbeftaanbaarheid,
zo van de eene als de andere ftelling , te toonen, en ens te
leeren opmerken, hoe men den Dieren eene natuurlyke
neiging hebbe toe te fchryven, zonder hun het vormen
van verftandige oogmerken toe te eigenen; en hoe wy
daar door opgeleid worden, tot den wyzen Maaker en
Beftuurder van alles. Dit doet hem , in eene zarnentrekkende overdenking nopens dit onderwerp, fchryven.
3) Laaten wy over de werkingen der Dieren redeneeren
„ als hun maakzel. Dezelfde WYSHEID, welke met
3) zo veel konst hunne verfcheide Werktuigen gevormd,
DI en gefehikt heeft, die dezelve tot een bepaald oog„ merle heeft doen zamenloopen, heeft tevens tot een
„ oogmerk de verfcheide werkingen doen zamenloopen,
13 welke de natuurlyke gevolgen zyn van de Huishouding
3/ van het Dier. Het wordt tot zyn einde geftierd door
3) eene onzichtbaare HAND; het maakt met juistheid , en
zonder voorafgaande beproeving, werken, welke wy
bewonderen; het fchynt te handelen, als of het rede• neerde, van pasfe het werk of te fcheiden, zyne werk3) wyze naar behoefte te veranderen, en in dit alles doct
DJ het niets anders, dan gehoorzaamen aan de geheime
2, beweegoorzaaken, door welke het wordt aangezet; het
is niets anders dan een blind werktuig, 't welk over zy3, ne eigene daaden niet kan oordeelen, maar 't welk in
• beweging gebracht wordt, door dieAANBIDDELYKE
• KENNIS, welke aan iedcr Gekurven Diertje zyuen
kleinen kring heeft voorgefehreven, gelyk zy aan ie„ der
E3

„
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„ der Dwaalfter haaren loopkring bepaald heeft. Wan, neer ik derhalven een Gekurven Diertje zie arbeiden
„ non het vormen van zyn Nest, van zyn Kokertje of
• Puis, worde ik in eerbied opgetoogen; dewy] ik my
„ verbeelde by eene vertooning tegenwoordig te zyn,
• alwaar de OPPERSTE KONSTENAAR achter het
• gorciyn vcrborgcn is".
VecIvuldige voorbeelden van die natuur geeft ons de
Neer Bonnet aan de hand, welken de Hoogleeraar Coop'inanS gclyk by het geheele Werk door gedaan heeft, met
verfeheiden aantekeningen opheldert. Zie bier het Been
ons ender 't oog gebragt wordt, met opzigt tot de Rupfen, die zig Kokertjes maaken (*); well: voorbeeld wy
te corder gekoozen hebben, om dat het ons tevens cone
gunftig,e gelegenheid verleent, om gebruik te maaken
van etlyke aantekeningen, die den Leezer kunnentoonen,
op hoedanig ecne nuttige wyze de Hoogleeraar dit Werk
behandelt.
„ Het is bekend, dat de Zydewormen zich in Kokertjes influiten, in welkcn zy bedekt hunne veranderingen
ondergaan: maar men zoude zich, de Hoer Bonnet,
bedriegen, indien men daeht, dat alle Rupfen, welke
zich Kokertjes maaken , op dezelfde wyze werkten als de
Zydewormen. In haare Weveryen is cen zo groot onderfeheici , als in die, welke ons van onze klederen en
huisgeraden voorzien. Wy moeten ons beklaagen, dat
onze gang ons niet toelant, by die kleinc Werkplaatzen te
Eyven ifille ftaan, om 'or van nader by de vernuftige en
verfcheide handelwyzen der Werkmeesters, de gedaante
en uitwerkzels hunner Werktuigen, van welke zy zich
met zo veel handigheid weeten te bedicnen, to bcfchouwen: wy zullen cater ten minften een flauw denkbceld
krygen van hunnen arbeid, en van de verfeheidenheid
hunner werken.
„ De Kokertjes, die het algemeenst bekend zyn, zyn
van loutere zyde. Zodnige zyn die van den Worm, welke zo veel tot onze pracht toebrengt. Hunne gedaante is
gewoonelyk eyrond. Zy zyn dezelve verfchuldigd aan
het Lichaam van het Diertje zelf, om het welk zv alsorn
cenen vorm gemaakt zyn. Terwyl het werkt, draait het
zich

(*) Alle die namelyk, welke in (Phalente) Nagtuilen verandcren.
Mem. fur la bieftes, Tom,
Mem. XII, P. 487.
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Lich in de gedaante van eene S, of halven ring om; en
bier uit ziet men ligtelyk, dat de draaden, met welke
het zich als dan omkleedt, rondom hem een eiriond, dat
meer of min verlengd is, moeten vormen. Het Kokertje
is een foort van kluwen, gemaakt uit de omwindzelen van
.eenen en denzelfden draad. Ik bediene my hier van eerie
rune en weinig nauwkeurige vergelyking: 'er is veelmeer
konst in de vorming van een Kokertje, dan in het maakzel van een kluwen, maar deze konst is gedeeltelyk verborgen. De draad maakt eigenlyk geene omwindzelen
rondom het Kokertjc; by maakt eene oneindige menigte
puntige bogten , die verfchillende laagen van zyde vormen , waar nit de dikte van het weefzel voortkoomt. Eene opening, geplaatst by den Mond van het Diertje, is
de vorm , in welken deze kostbaarc draad zyne gedaante
krvgt. Voor dat dezelve door deeze opening doorgaat,
Tertoont zich de Zyde itof als eene byna vloeibaare Gom,
die in twee groote vergaderplaatzen bewaard words; dezelve zyn op de wyze als Barmen omgekruld, en komen
by de opening tangs twee zeer fyne en evenwydige buizen uit. leder Buis geeft dus flof tot eenen draad: de
opening vereenigt deze twee draaden in eenen enkelen,
en het Vergrootglas toont ons deze vereeniging. Een
draad van Zyde, die ons enkel toefchynt, is derhalven
wezenlyk dubbct. Een draad Spinrag is gansch anders te
zamengeiteld, hoewel by verbaazend fyn is: by is namelyk nit de vereeniging van verfcheide cluizenden van draa.
den gevormd, die door verfchillende openingen doorgaan (4).
„ De onfterffelyke Befchryver van den Zydeworm (t)
houdt zich verzekerd, dat het Kokertje van dit Dier uit
ie en gevlochten werk van eenen en denzelfden draad gevormd
(*) Dit is eerie waarneeming van den Heer REAUMUR: deeze
heeft bevonden, dat digt by den aars der Spin zes tepeltjes zyn,
en Bat aan het einde van elk dezer een werktuigje is , ter doorhating van draaden gefchikt : maar deeze werktuigjes zyn met eene
ontelbaare menigte van gaatjes doorhoord, uit ieder van welke een
draad uitkoomt. Dc Heer REAUMUR heeft dikwyls tot tagtig van
dezelve geteld ; maar 'er zyn ongelyk veel meer , en by oordeelt
het getal van duizend te klein, alle deze draaden maaken flechts
eenen uit. Zie de Mem. de l' "lead. Royale, 1713. Pl. 3.
(f) De Ileex MALPIGHI, in zyne Befthyving van all ZYdeW0I111.
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vormd is, wiens lengte grooter is dan van negen honderd
voeten van Bologne. Schryvers, die te veel met het
wonderbaare zyn ingenomen, hebbcn veel ophefs gemaakt
van de voorzienigheid van den Zydeworm: zy hebben
hem ons voorgefteld, als yoorziende zyn aannaderend
einde, en als zelf regelende de fchikkingen zyner begraaving. Aan doze fchoone zaaken ontbreekt ons niets dan
een weinig meer nauwkeurigheid. De Zydeworm handelt
inderdaad, als of hy voorzag; dock volgt daar nit dat hy
voorziet, en zoude hy niet Quist op dezelfde wyzekonnen
handelen, zonder iets te voorzien? Wanneer by tot zynen volkomen wasdom gekomen is, zyn zyne vergaderplaatzen voor de Zyde zodanig opgevuld als zy zyn konnen : by words waarfchynelyk door de behoefte van zich
van deze itof te ontlasten geperst; by ontlast zich van dezelve, en bet Kokertje is het natuurlyk voortbrengzel
van deze behoefte (*), en van de bewegingen, welke het
Dier
(*) De bedenking, welke de Schryver bier opgeeft , heeft betrekking op alle de gelykfoortige handelingen der Gekurvene Dieien : zie bier hoedanig de Schryver zich omtrent de Spin uitdrukt,
in zyne Ontleedende proef over de verinogens der Ziele , §. 775.
,, Men zegt , de Spin fpant eene Webbe om vliegen te vangen„
Set zoude naukeuriger zyn to zeggen, de Spin vangt vliegen,
om dat zy eene Webbe fpint. De Spin heeft gecn ingefchapen
Denkbeeld van de Vlieg. Zy voorziet niet dat dezelve in deze
hinderlage zal vallen. De Spin kent de betrekkingen niet, welke
'er zyn tusfehen haar Weefzel en tusfchen de vlugt en kragt van
de fpieren der Vlieg. De Spin fpant een Webbe, om te voldoen
aan haare Behoefte. Deze Behoefte is die van zich te ontlasten van
die Zydeftoffe, welke haare Ingewanden hevatten. Doze Behoefte is , ongetwyfeld, verzeld van Verntaak:. overal heeft de Natuur
Bet Vermaak aan de Behoefte verknocht. De Gedaante en het
Maakzel der Webbe zyn de natuurlyke Uitwerkzels van de Bewerktuiging van het Dier. Zyn Lichaam is het Werktuig, 't welk
decen Arbeid volbrengt. Maar de Ziel gevoelt de bewegingeu
van dit Werktuig, en fchept in deze bewegingen behagen. De
Km-pais welke het Werktuigelyk gefiel der Spin in den grond kende, zoude in het zelve de reden der Straalen en Veelhoeken van
de Webbe zien. Dus zorgt de Spin, zonder 'or om te denken ,
voor zyn Beftaan, terwyl zy aan de Behoefte van te fpinnen voldoet." — Men voege hier by des Schryvers voorgaande aanmerking §. 774, die aldus luidt. „ Dc bevreging,en van bet, Welltuig zyn ondergeCchikt aan de gevoeligheid en werkzaamheid ccFle onfloffelyke Ziel. Die werkinen, welke wy bewonderen
han-
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Dier maakt, om aan dezelve te voldoen. Deze bewegingen zyn, ongetwyfeld, zodanige welke het best voor
het Dier gefchikt zyn. Hy verligt zynen arbeid nog daar
en boven, door deze bewegingen te veranderen, en de,
wyl hy van eene byna langronde gedaante is, maakt hy,
op welke eene wyze hy zich ook draaije, altoos een eyrond. Door de opening, door welke de draaden heed
gaan, naar alle zyden te wenden, verdikt by weer en
mcer het weefzel van het Kokertje. Zodanig is in het algemeen het maakzel van alle de Kokertjes van dit foort,
'Er zyn 'er, waar van het zamenweefzel zo fyn, zo in
een gepakt is, zo dicht, dat zy geheel Vliesachtig fchynen.
„ Zommige onzer fpinfters geeven aan haare Kokertjes
eene meer uitgezochte gedaante, en zodanige eene, welke
did
hangen of van het byzonder maakzel van het werktuig, met het
walk de ziel vcreenigd is. De dadelykheid der gewaarwordingcn,
en de graad haarer kracht bepaalcn de bewegingen van het Dier.
Het fchept vermaak in de oeffening zyner werktuigen , en in eene
zekere oeffening. Dit vermaak is gewoonelyk gegrond op eene behoefte deze behoefte op het Werktuig; van daar komen Werkingen
voort, welke het Volk bcwondert, en welke de Wysgetr gade
flaat. Wanneer wy derhalven een Dier zien,'t walk bezig is in 't
maaken van ecnig Werk, moeten wy niet lettcn op het Einde, 't
walk wy in dat Werk ontdekken , om de bewcegoorzaak te viaden, die het Dier om het te maaken aanzet. De algetrokken kennis van Einde koomt niet in het hoofd van eenig Diet op. Het
ftelt zirh fiat, gelyk wry , Can Oogmerk voor , en kiest fiat, gelyk
wy, dc gerchiktffe middelcn om 'er toe te geraaken. Het voorzict niet, dat het zich ten cenigen dage in omflandigheden zal
bevinden, in welke hem zyn arbeid nuttig zal zyn of wits noodzaakelyk. Wy zclve voorzien niets, dan om dat dc Ondervinding van het Voorledene ons onderricht van het Toekomende.
Wy voegen de middelen te zamen met elkandcren, en met de
verfcheide mogelyke gevallen, van welke de Ondervinding ons de
denkbeelden gegeven heeft. Maar kan een Dier, 't welk flechts
eenmaal geduurende zyn geheel leven een Werk maakt, en het
nochtans zo volkomen maakt, als of by het honderdmaalen gedaan had; een Diet 't welk zich nimmer in eenige gelyke of overeenkomflige omftandigheid, met die, welke zodanigen Arbeid
vereifchen, bevonden heeft, een Dier eindelyk, 't welk niet dan,
alleen zinnelyke Denkbeelden heeft, op dezelfde wyze werken,
en door dezelfde beweew,00rzaaken als wy"?
V.
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die van een omgekeerd Schip nabootst (*). Het Kokertjes van den Zydeworm is , om dus te fpreeken , gemaakt
uit een fluk. De Kokertjes , welke de gedaante van een
;Schip hebben, zyn uit twee voornaame ilukken te zamen
gefteld, op de wyze van Schelpjcs gevormd, en vereenigd met zeer veel netheit en konst. Ieder Schelpje is op
zig zelf gewerkt, en beftaat uit een byna oneindig getal
van zeer kleine krulletjes van zyde. Aan het voorfte gedeelte van het Kokertje, 't welk het achtereinde van het
Schip verbeelt, is een te rug overilaand boordje, waarin men
eene zeer naauwe fpleet ziet, welke de opening, voor
het uitkoomen der Vlinder aldaar gemaakt, aanduidt. Aldaar konnen de beide Schelpjes zich van elkanderen verwvderen , en de Vlinder dooriaaten. Zy zyn met zo veel
kunst gemaakt en vereenigd dat zy veerkragtig zyn, en
dat het Kokertje, waar uit het Diertje reeds is uitgekornen, zo wel gefloten fchynt, als dat, waarin het nog huisvest. Door deeze vernuftige werkwyze is de Vlinder altoos vry, en het Popje in veiligheit.
„ Onze Spiufters hebben alien geenen gelyken voorraad
van zyde; en alle fchynen zy, niet te min, zich aan het oog
re willen onttrekken. Zy, die niet ryk genoeg zyn, om zich
een goede huisvesting van zyde to maaken, vervullen dit
gebrek door verfchillende floffen, die minder of ineergrof
zvn , welke zy met groote handigheid in het maakzel van haar
Huisje weeten in te vlechten. Zommigen vergenoegen zich
met hetzelve met een dekzel van bladeren, welke zy, zonder eenige konst te zamen voegen, to overtrekken (t). Ande(*) Zie REAumtnt ter aangehaalde plaatze , elem. XIII. Pi. 39
en 4o.
(t) Idem ibid. Mem. XIII. bl. 518. alwaar men de waarneemingen vindt, welke de Schryver vervolgens aanhaalt. Dan zie
bier nog eenc waarneeming van den Schryver zelven, die nergcns
elders gemeen gemaakt is. Men heeft, zcgt hy,, eene Rups
waargenomen, welke zich een Huisje maakte van Heine Stukjes
papier, welke men daar had voorgcicgd en naar wiliekeur gefneden. Zy natn dezelve met haare Linden en voorfle Puoten op,
bracht ze ter plaatze alwaar zy haarc huisvesting hadt, gcbruikte
ze, verbondt ze met draaden, ftelde zommige op de fnede, andere op het plat, en maakte van dit alles eerie verzameling welke,
'
wel is waar , eenigzins onregelmaatig was , doch welke echter
volmaaktelyk met eon Huisje of Kokertje overeenkwam. Zy zoude
het eerie regelluaatie„er gedaante zege gvCa hebben, indien zy met
ftuf-
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deren hepaalen zich nietalleen tot het verzamelen en in een
vlechten dezer Bladeren , maar zy fchikken dezelve met eene zekere regelmacigheid. 'Er zyn 'er die het geheele weefzel van haar Kokertjes met eene itof, welke uit haar achterfte voortkomt, en welke zy tusfchen de draaden inwerken, bepoederen. Anderen vindt men, die zich van haarc hairen ontdoen, en 'er een weefzel van maaken, dat
half hair half zyde is. Andere planten, na zich van haare
lange hairen ontdaan te hebben, dezelve rondom zich,
en maaken 'er eene foort van fchutpaalwerk van, in de
gedaante eener wieg. Anderen, wederom, voegen, by de
zyde en de hairen, een vetachtige flof welke uit het inwendig gedeelte van haar lichaam voortkoomt, en met welke zy de maazen van het weefzel, als met een vernis,
digt Itoppen. Anderen verbergen zich in het zand of de
aarde, waarvan zy de korrelcjes met zyde te zamen
hechten. Anderen , eindelyk, die geene zyde hebben, boo.
rcn zich in den grond , maaken 'er zich eene holligheid in,
op de wyze van een Kokertje, en beftryken 'er de wanden
van met eenc foort van gom of lym.
„ Eene anderefoort, die veel vernuftiger is dan de voorgaanftoffen gewerkt hadt, die voor haare foort gefchikt waren. —
De Hoogleeraar Coopmans bevestigt zulks nader door zyne eigcn
ondcrvinding. — Hoe zeldzaam dit verfchynzcl ook mogeworden
waargenomen, is het my echter gelukt het zelve te zien , wanneer
ik in den jaare 1768 eenigc proeven nam over de gedaanteverwisfelingcn der Rupzen. Een dezer Diertjes , zynde een Rups,
welke zich gcwonelyk op de Koolsbladercn ophoudt, genomen
hebbc:-.dc, zette ik het zelve dadelyk in een peperhuisje van wit
zo der hot zelve vooraf eenig verdcr voedzei aan te bieden, verrnoedende dat bet wet dra tot zyne gedaanteverwisfeling
zoo de overgran. Dan twee of drie dagen bier omtrent in myna
vorw,chting te Icur gefield zynde, zag ik eindelyk, dat het Diertje
kleine drickantige ftukjcs van de randen van het peperhuis afknaagde, ciJzeive met zyde vereenigde, en met zeer veel netheid in het
zarnenweeizel van zyn kokertje invlocht. Zoude nict bier het gebrek van Zvdetto1Te, door te weinig vocdzel te wege gebracht,
de corzaak geweest zyn van deze zo byzondere handelwyze?
ben gcreeder gcneigd om dit te gelooven, om dat ik vervolgens
verfcheide andcre Rupzen het voedzel, tegens den tyd haarer gedaantevenvisfeling onthoudende , attoos hebbe waargenomen, dat of
de vorming van het kokertje zeer onvolmaakt geichiedde; of dat zy
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gaande, maakt een werk, over het welk men zich niet
genoeg kan verwonderen. Wy hebben zo aanftonds Kokertjes gezien, welke de gedaante hebben van een omgekeerd Schip: zodanig is ook die welke deze foort aan haar
Kokertjes geeft, dan zy maakt het niet van loutere zyde.
Met haare Tanden weet zy kleine ftukjes fchors los te maaken, die van eene rechthoekige gedaante, en byna even
groot en gelyk zyn; zy verzamelt dezelve met alle de
zindelykheid en handigheid eens fehrynwerkers, en maakt
'er de voornaamfte ftukken van haar Kokertje of Huisje van. Deze groote ftukken zyn dus uit eene menigte zeer kleine ftukjes , welke op elkander pasfen, te
zamengefteld; dezelve zyn met de eindens aan elkanderen geplaatst, en met zyde vastgehecht. In een woord,
men verbeeld zich eenig ingelegd of ruitwerk te befchouwen.
,, Het is ook in Hoot, waarin eene andere Rups werkt,
maar niet met dezelfde konst. Haar Kokertje, van gewoone gedaante, beftaat geheel nit kleine onregelmatige
itukjes, die van droog Hour zyn afgeknabbeld. Het geheim
van dit Diertje beftaat in deze ftukjes aan elkanderen te
techten , en 'er eene foort van Doos van te maaken,
Het bereikt bier in zyn oogmerk, door ze eenige oogenblikken in zynen Mond te houden , door ze aldaar te bevogtigen , en door middel van een zeker lym, 'c welk
hem in plaatze van zyde gegeeven is, aan malkanderen
te lymen. Uit dit mengzel maakt het zich een Kokertje,
waarvan de vastheid bvna die van Bout evenaart. De
Vlinder heeft geen werktuig om het door te booren, waarfchynelyk kan by het week maaken. De Rups bezit een
by uitneemendheid zuur Vogt; dit Vogt maakt het Kokertje zeer merkbaar week, en men heeft met rede gegist, dat het vooraf bereid was, om de Vlinder in ftaat
to ftellen van uit te konnen komen",

Brie.
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Brieven over de Noord.Americaanfche Onlusten, den waar.
fchynlyken uitflag dier Oorlog, en den invloed, die deeze gebeurtenisfe zoude kunnen hebben, zo op de belangens
van Europa in 't algemeen, als van deezen Staat in 't
byzonder. Dooronkheer LODEWYK THEODORUS , Grave
van Nasfau la Leck. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 17 77.

X70or hun die, in deeze tydsomftandigheden, het oog
V gevestigd houden op de Americaanfcheonlusten,welken veeler opmerkzaamheid tot zig trekken; en, inzonderheid vermaak fcheppende in ftaatkundige befpiegelingen, die onlusten voornaamlyk van de zyde der ftaatkunde
befchouwen, kunnen deeze Brieven tot een aangenaam onderhoud verftrekken. Zy mogen van geen byzonderen dienst
weezen voor doorgebefende ftaatkundigen ; ze zullen egter
van nuttigheid zyn voor dezulken, die deeze Weetenfchap
in eene mindere of meerdere maate ter harte neemen,
zig daar in oefenen , en ten klaarfte bezeffen, dat de Americaanfche onlusten, in derzelver gevolgen, van een ver
uitzigt zynde, zulk eene befchouwing wel waardig geagt
mogen worden. De zodanigen vinden in deeze Brieven
leerzaame bedenkingen en oordeelkundige aanmerkingen
over dit onderwerp, die hunne aandagt bepaalen en Leiden.
Ze kunnen dezelven met te meer genoegen nagaan , orn
dat de Schryver in geenen deele de gewoonte heeft van zig
meesteragtig te laaten hooren, of op een fterk beflisfenden
toon tefpreeken; maar, in tegendeel, alles met befcheidenheid in dat licht te plaatzen, waar in het hem, met
minder of meerder zekerheid of waarfchynlykheid, voorkomt ; en naar maate hier van zyne overweegingen, raakende de gevolgen, mitsgaders de daar uit voortvloeiende werkzaamheden van hun, die 'er belang in hebben of
verkrygen , in te richten. — Men zal , zig op die
ftuk toeleggende , 't is waar , alles niet even duidelyk,
niet even bondig vinden : dit laat het ftaatkundige niet
toe; het heeft, zelfs met opzigt tot het tegenwoordige, en
nog veel meer met betrekking tot het toekomftige, zyne
duistere zyde. Daarenboven heeft zelfs het ftaatkundigfte oog zyne beperking, waardoor ook ervaren Mannen
in dit ftuk kunnen mistasten; des het niet te verwonderen, maar veeleer te verwagten zy, dat men ook bier of
daar
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char in deeze Brieven iets zal ontmoeten, dat men niet
aanneemelyk oordeelt ; 't zy dat de misvatting by den
Lezer of by den fchryver zelven plants hebbe. Edoch
met dat alles twyfelen wy niet, of onpartydige Leezers
zullen deeze Brieven over 't geheel met nut doorbladeren, 'er regelmatiger over dit onderwerp nit leeren denken, en den Hooggebooren Schryver ten minfle dankbaar weezen, voor zyne gegeeven handleiding, om alles
indiervoege na te denken.
Zyn Ed. heeft dit onderwerp Briefswyze behandeld,
en zig voorgefteld telkens drie Brieven of te geeven , waarvan nu reeds drie Drietallen, en dus in 't geheel negen
Brieven, het licht zien. In ftede van ons met eenig byzonder Artykel op te houden, dat door eene volledige
Voordragt ligtlyk te breed zoo uitloopen, zullen wy ons
liever bepaalen, tot eene opgave der voornaamfte onderwerpen , in deeze Brieven met veel oplettendheid behandeld; waaruit men genoegzaam zal kunnen afneemen ,dat
het wel der moeite waardig zy, nu of dan een uur aan derzelver leezing te befteeden , zo men eenigzins gegrond
wil denken, over een ftuk, dat, in verfcheiden opzigten,
een heerfchend onderwerp veeler hedendaagfche gefprekken geworden is.
De eerfte Brief is wel inzonderheid ingerigt om te toonen, hoe Engeland te voorbaarig gehandeld heeft, met
den weg van geweld in te flaan, toen 'er, naar alle gedagten, nog wel eon vergelyk te treffen was, dat den Amerikaanen boven den Oorlog te verkiezen ftond. Engeland
moet, zo 't zyn Ed. voorkomt, de magi der Colonien
niet regt gekend, of den eigenlyken zetel dier magi niet
wel begreepen, en zig zeer vergist hebben, over de denkwyze en de gemoedsgefteldheid der Colonisten. Een vergelyk was, zyns oordeels, wederzyds nog aan te raaden :
dan, gelyk hy zegt, „ het fweerd is uitgetoogen; en de
„ wederzydfche eer duld thans niet, vooral aan den kant
,, van Engeland, het =l ye vr.ugteloos in do fcheede to
fteeken." — Maar als dc kryg des voortgaat, wat zal
dan de uitflag van dien oorlog zyn? De overweeging bier
van is het hoofdonderwerp der twee volgende Brieven,
op de vooronderftelling, dat geene vreemde Mogenheden,
aan de eene of andere zyde, deel in dien Oorlog neemen.
Zulks vastftaande, maakt hy zig vry fterk in het denkbeeld, dat de uitflag van dienOorlog,naar alle waarickynlykheid, gunftiger voor de .Aanericaanen, dan voor de Engel-
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gelfchen, zal zyn: en dat de Americaanen een voordedige
leans hebben, om hunne onafhangelykheid te handhaaven ,
indien zy eensgezind blyven, en hun tegenwoordige beftek volgen. Doch hier op valt de Vraag: heeft men
niec te verwagten, dat vreemde Mogenheden, of den
Americaanen, of den Engelfchen, zullen byfpringen ?Ter
dier oorzaake bepaalt zig de Schryver in zynen vierden
Brief, om te onderzoeken, wie hunne hyfpringers zouden
kunnen zyn? dat is, welke Mogenheden, en daar toe in
ftaat zyn, en hunne belangens kunnen medebrengen, voor
of tegen een der partyen, openlyk in 't harnas te verfchynen? Dit onderwerp, van eene aanmerkelyke uitgebreidhcid zynde, loopt met deezen Brief niet af, maar wordt
ook in den zesden agtervolgd.— Tusfchen beiden beantwoordt zyn' Ed. in den vyfden Brief, deeze twee Vraagen; welken hier in bedenking komen, om te overweegen, of ook andere Mogenheden, door vreeze voor haare eigen Colonien , bewoogen zouden kunnen worden
om Engeland te helpen. Men vraagt naamlyk, (r) of het
voorbeeld der Americaanen geen nadeeligen invloed kart
hebben, op den denkingsaart der Colonisten van de andere Natien, hun den lust geeven, om zig insgelyks aan 't
gezag hunner Meesteren te onttrekken en de onafhangelykheid te zoeken? Wyders (2) of de Americaanen, een
onafhangelyk geworden zynde , en eene Regeering op
zigzelven uitmaakende, niet wel in ftaat zouden zyn, de
Colonien der andere Natien, en inzonderheid van deezen
ftaat , in hunne magt te krygen ? Onze Autheur beantwoordt de eene en andere Vraag met Neen; en tragt te
toonen, dat 'er geen regtmaatige reden zyn, om zodanig iets vreezen. — Dit afgehandeld hebbencle , hervat zyn Ed. het bovengemelde onderwerp; en zyn vierde en zesde Brief ftrekken, om ons onder het oog te brengen , wat men van de Zeemogenheden, Frankryk, Spanje
en Portugal zou kunnen verwagten. Wac Frankryk aanbelangt, zyn Ed. gelooft te kunnen beweeren,
dat her zeive veele belangens heeft, om niet al/een in 't
geheim, maar zelfs des noods openlyk, de Americaanen
by te fpringen; zonder egter te willen verzekeren, dat
zulks gebeuren zal. En vraagt men hierop : Is Frankryk
in ftaat een oorlog tegen Engeland te voeren en uic te houden? Kan het op een goeden uitflag ftaat maaken ? Is het
nog wel de regte tyd daar toe, of is het geraaden nog war
te wagteu; alchans zo lang, tot dat de Engelfchen den
eel*.
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eerften aanval doen? zo is zyn antwoord, dat 'er reden
zyn, om te denken, dat Frankryk in ftaat is zulks te doen,
met hoop op een goeden uitflag; doch dat de voorzigtigbeid dit Hof raadt, hier mede zo lang te wagten, tot dat
de Americaanen te kort fchieten, of dat de Engelfchen op
de Franfchen aanvallen. — Men vraage niet of Frankryk edelmoedig zou handelen, als hy de Americaanen byfprong, en de Engelfchen onvoorziens op 't lyf vie!? zekerlyk neen; doch men weet, dat in 't Staatkundige het
belang gemeenlyk meer gelds, dan de edelmoedigheid.—
Vaast Frankryk komt Spanje in aanmerking; maar 't is,
zegt onze Schryver, niet te vermoeden, dat Spanje op
zigzelven iets zal onderneernen; evenwel zal het, in de
tegenwoordige omftandigheden, meer voor als tegen de
Americaanen zyn; en dus zou men, ingeval eener Vredebreuke tusfchen Engeland en Frankryk, mogen verwagten, dat Spanje een Geallieerde van Frankryk zal zyn.
Verder flaat zyn Ed. het oog op Portugal, 't welk hy te
zeer aan Engeland verbonden agt, om den Americaanen
te begunftigen; en vender befchouwt als eene Mogenheid,
over Welke de Americaanen zig weinig hebben te bekreunen, of die hun voor dan tegen zy ; ook komt het hem
naastdenkelyk voor , dat het Engeland zelven voordeeligst zy,, dat Portugal neutraal blyve. Alleenlyk neemt
by nog in overweeging, of Portugal, aangezien het voorgevallen met Spanje, niet wel overgehaald of genoodzaakt
Icon worden, om van zyne alliantie met Engeland of te
zien, en zig met de Huizen van Bourbon te vereenigen.
Als dit gefchiedde , zegt hy, zou Engeland een grooten
krak in zyne koophandel ondergaan , en niet weinig in
verlegenheid geraaken.
Aan deezen Brief hecht
de Autheur , by manier van een Ps. nog de vertaaling van
een Engelsch Gefchrift, getyteld de Veruening ; behelzende een leenfpreukig voorftel, gefchikt om te toonen,
dat de Engelfche maatregels , omtrent de Americaanen,
te geftreng geweest zyn, en dat 'er, op voorwaarde van
eene gemaatigder behandeling, nog wel een redelyk ver.,
gelyk te treffen zou zyn. Na deeze befchouwing der
Zuider Zeemogenheden , fchikt zig onze Schryver ter
overweeginge van 't geen men te denken heeft, nopens
de Zeemogenheden uit het Noorden, en wel in de eerfte
plaats wegens onze Republiek; waaromtrent zyn Ed. zyne gedagten voorftelt, in den zevenden, achtften en negenden Brief.
In

OVER

DE AMERIC. ONLUSTEN.

8

In dit derde Drietal bepaalt zich zyn Ed. tot het onderzoeken, der zeven navolgende Vraagpunten.
Wat voordeel of nadeel kan d'onafhanklykheid van
Noord-America aan de Republicq toebrengen?
2. Engeland, door overmagt, d'Americaanen al eens
tot onderwerpinge dwingende; van wat gevolg kan dat
voor de Republicq zyn?
Indien Engeland eens Noord-America verloor, in
hoe verre kan een daar uit Contflane, geheele of gedeeltelvke daling van dat Ryk, voor de Republicq voordeelig
of nadeelig zyn, in hoe verre heeft men dan te dugten
voor ftilftand in betalinge of een algemeen bankroet?
4. Is het niet voordceligst voor de Republicq, zich in
deezen Burgerkryg niet te bemoeien, en in alle daaruit te
ontftane Oorlogen, geheel onzydig te blyven?
5. Welke middelen zyn het kragtdadigst, zo om die
onzydigheid aan de belanghebbende Mogenheden fmaaklyk te maaken, als om die met lister te handhaaven?
6. De Republicq evenwel, aan zodanigen oorlog deel
moetende neemen, dient die zig dan voor of tegens Engeland te verklaaren?
7. Kan de Republicq, dan in den oorlog gewikkeld
zynde, zig eenig weezentlyk voordeel daaruit voorfpellen ?
Onze Schryver gaat in dit onderzoek met zeer veel befcheidenheid en omzigtigheid te werk, 't welk ons de
overweeging zyner bedenkingen, die ons Vaderland betreffen , te meer doet aanpryzen. De bepaaldheid van
ons beftek duldt niet, zyne beantwoording van ieder point
onderfcheidenlyk te melden ; maar zie bier, zo als zyn
Ed. het noemt, de Recapitzdatie en Conclufie.
„ Dc onafhanklykheid van America kan voordeelig zyn
voor Neerlands Koophandel; die daar door kan opgebeurd
en verleevendigd worden.
„ De dalinge van Engeland en deszclfs Koophandel
kan het gevolg der tegenswoordige Oorlog zyn, en zal,
wits niet te verre gaande, ons bevoordeelen.
„ Daar doen zig waarfchynlykheden op, dat de Staat
nentraal kan blyven in alle verdere Oorlog. Bit is veiligst, voordeeligst en raadzaam.
„ In den Oorlog ingewikkeld wordende, kan de Republiek evenwel eenen rol fpeelen, en behoort dus zo ligt
niet bedugt te zyn, voor eenen kwaaden gitflag. Zy behoeft geen beleedigingen te dulden.
D g EL. H. LETT. O. 2.
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51 Uk het een en ander belluite ik dan, dat 'er niet3
beeters voor de Republiek is, dan zich zo lang doenlyk
neutraa/ te houden, en terwy/ anderen zig afmatten gebruik te maken van de voordeelen, die ons aangeboden
worden. Dat om dit ter uitvoer te brengen niets geradcr
is, dan zich in ftaat van defenfie vooral ter zee te ftellen.
Dit zal aan anderen ontzag voor ons geeven, en elk zal om
't eerst de vriendfchap van zo eenen gedugten nabuur verzoeken. En eindelyk dat, is de oorlog volftrekt noodzaaklyk, kan die niet vermyd worden, men dan niet geheel buiten ftaat is, om die met luister te voleinden. 1k
zal hier by voegen, dat, zyn wy dus niet voor de Americaanen, zy ons ook niet kunnen ftellen,onder het getal
der geenen, die hunne onaflianklykheid zullen tragten te
verhinderen".
Voorts heeft zyn Ed. ten oogmerk, in een volgenden
33rief, te onderzoeken, in hoe verre het te denken is,
„ of niet, dat d'Americaanen, al eens onafhanklyk ge„ worden, vereenigd fullen blyven, en, door 't aanneemen van eenige beftendige Regeeringsforna eene altoos3) durende Mogenheid kunnen uitmaken"? waarnevens
Jay dan ook belooft, nog iets te zullen zeggen, „ omtrent
,, den krygslist der Americaanen, in het voeren hunner
teegcnswoordige oorlog".
Ten laatfte heeft by hier, by wyze van eene Toegift,
tot een ftaaltje van de kostbaarheid van deezen Oorlog
voor Engeland, nog medegedeeld, eene lyst van 't aantal
ipaarden, dat de Engelfchc Armee in America benoodigd
om in 't Veld te komen. Volgens decze lyst, door
een Lid van 't Parlement, op den r r Maart des voorigen
jaars zo men verzekert, aan die Vergadering ingeleverd ,loopt het getal der enkel benoodigde Paarden, voor
een Leger, waar van 3o,000 Man te velde trekt, (gel) k
men vooronderftelt , in deezen in America gebruikt te
worden,) op 7270. Onderweg relent men gnat het vyfde verlooren, en dus rnoeten 'er 8724 Paarden
gezonden worden. Hier by dient men 'er nog wel 600
te zenden, om het getal volledig, te 'louden. Dus worden 'er voor zo een Mein Leger, 9324 Paarden vereischt.
leder Paard kost aan inkoop en transport ten minfte 15
Ponden fterlings; en gevolglyk bedraagt dit enkel artikel
eene fomme van 1,39,860 Ponden fterlings. „ En
zal het zyn, zegt de opfteller dezer lyste, indien men
„ hier byvoegt de Cavalerypaarden, en die welke gedu„ rig
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5) rig derwaards moeten gezonden worden, om de plaats
„ te vervullen der geenen , die door den Vyand geno.
,, men of doodgefchooten worden , aan ziekte en fatigues
„ iterven of wel verminkt raken?"

Gedachten over de belangens en plichtenonzydiTe
der b Mogentheden en hunne Onderdaanen, byzonder van dezenStaat , by golegentheid der jegenswoordige Noord-Arnericaanfche Onlusten ,
door Mr. L. J. VITRINGA, Advocaat voor de Hoven van 7ustitie in Holland. In 's Hoge by J. P. _Wynants, 1778. BehalTen de Voorreden 197 bladz. in gr. offavo.
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oen Jonkheer Lodelvyk Theodorus, in zynen laatfIen der bovengemelde Brieven, bezig was , met zyne gedagten over
het der Neutraiiteit op bet papier te ftellen , ontving by (leen Geclacliten van den Heer en M. Vitringa; cn geen tyd hebbende om dezelven behoorelyk te overweegcn, zo bcfloot hy, zig
over dit point niet breeder nit te laaten. Zyn Ed. wilde naamlyk
eerst zien, of bet flak bier dermaate behandeld ware, dat by
niet noodig, oordeelde daarover meerder to fchryven; en met oogmerk , om dit ontwerp te hervatten, zo by 'er niet recht over
voldaan ware. Dc tyd zal den uitflag bier van moeten Iceren;
maar 't komt ons voor, dat het der moeite wel waardig is, dat
zyn Ed. dit onderwerp nog eens opzetlyk behandele; niet, by
rnanier van een twistfchrift, (dat 's zelden nuttig„) maar op zodanig eene wyze, als zyn Ed. alle de voorige Stukken behandeld
heeft, door zyne cigen overdenkingen deswegens gemcen te maaken. Het Gefthrift van onzen Regtsgeleerden, dien 't anders aan
geene kundigheden mangelt, is , naar ons inzien, op verre na
niel met die oplettendheid opgeileld, of onze Brieffchryvcr kart
ons dienst doen , met zyne verdere Staatkundige bedenkingen
over dit link under 't oog te brengen; en 't zelve in een duidelyker licht to plaatzen, dan tot nog gefchied is. — Natuurlyker
wyze zou men verwagten , als een Advocaat de Pleitzaal verlaat,
zig in den bring der Staatkundigen begeeft ,dat by dan jets nicuws
voor den dag zal brengen, of ten mimic een nieuw licht verfprciden over de floffe, Welke by behandeit; dock bier van durven
wy den Leezer, in dit geval, niets byzonders belooven. — HeC
gehccle Werkje is, na eene veorafgaande Inleiding, verdceld in
drie Afdeelingen,
Van de Inleiding, gcfchikt, ter voorftellinge van ecnige algemeow. gedachten over den Americaanfchen Bargerkryg kunnen
niet veel zeggen, urn dat de Autheur 'er niet veel van belang in
gezegd heeft. In dezelve handelende over net voor en tegen de
wetrigheid van den Burgerkryg, deck by 013S dcswcgcns ecnige
zcer algemeene aaninerkingen mode; waarin by zig vvorzigtigontF 2,
tioudt
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Iloudt ran uitdruklyk party te kiezen. Over 't geheel zou
egter • mogen zeggen, dat by den Engelfchen wel het incest toevalt; dan gemeenlyk met zodanige bewysredenen, die ook zeer
gemaklyk voor de Americaancn tegen de Engelfchen aangevoerd
kunnen worden.
De daaraanvolgerxle eerfle Afdecling, vervattende een onde,-

.zoek, of het voor de Mog,entheden van Europa geoorloofd, heilzaans
evs voordeelig zy, geclurende dezen Oorlog, de onzydigheid to
:ten, bchandelt de Ilea en Mr. Vitringa zyn onderwerp met meetder gezetheid. Het natuurlyk en misfchien nooit tegengefproken
hcfluit, met betrekkinge tot de geoorloofdheid, is, dat het den
overige Mogenheden van Europa, geduurende deezen oorlog,
vryftaat onzydig te blyven; eil dat zulke Mogenheden, die gehouden zyn, ru een verweercnden oorlog, aan Groot-Brittanic
hulpe te bieden, in dit geval daar toe niet gehouden zyn. De
Oorlog tog wordt, in deezen, gevoerd, tusfchen den Souverein
ter eenre, en een gedeelte van 't Volk aan de andere zydc; aan
hoedanig een geval niet kan vooronderfleld worden, door de Bondgenooten in 't aangaan van 't Verdrag, dat met het Volk aaugegaan
wordt, gedagt te zyn. Zyn Ed. dit voorgeiteld hebbende, verledigt zig verder, tot het oplosfen der Vraage ; of het voor de
Vorften van Europa, volgens het flu imperfectsins, ook betaamelyk en billyk zy, den Brit of den Americaan by te fpringen?
Deeze Vraag beantwoordt hy ontkennenderwyze, om dat 'er ,
naar zyne gedachten, noch aan de zyde van den Brit, noch aan
die van den American, zodanig eene gefchapenheid van zaaken
voorhanden is , dat de billykheid den Vorften eene verpligting Z011
kunnen opleggen, om den eenen of den anderen zyne gewapende
te verleenen. Egter meent by, dat 'er fomtyds gevallen kunnen zyn, welken andere Mogenheden fchynen tc verpligten , om
heel te neemen in de onlusten, die tusfchen vreemde Mogenheden, of tusfchen Koningen en Onderdaanen ontflaan. Van zodanige gevallen haalt by vervolgens eene geheele menigte aan; doch
op de meesten derzelven, zo ze al op het geval order handers
toepasfelyk waren, zou vry wat te zeggen vallen. Intusfchen
klinkt het vreemd, dat de Heer en Mr. Vitringa, dit beweerende ,
tevens aanduidt, dat men den tegenwoordigen Vorften van Europa, jure imperfecto, bet regt hceft te ontzeggen, den Americannen by te fpringen ; zelfs dan, wanneer hunne helangens hct ten
klaarfle fchynen mede te brengen ; waar van hy nogtans het tegendeel ten fterkfte aandringt.
In de tweede Aldeeling, wclkc een onderzoek der plichten bebest, die in 't algemeen nit de onzydigheid voortvloeijen, ontmocten we niets byzonders , dat niet door menigvuldige Schryvers
over deeze ftoffe te vooren gcfchrecven is. Of 't muest dit zyn
dat zyn Ed. den Souverein het regt toekent, om zyncn Underdaanen te beletten, eenen der oorloogende partyen Geld tcr leen
tc bezorgen; terwyl by evenwel denzelfden Souverein bet rcpt
toe-
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'toekent, oin zynen Onderdaanen het toevoeren van alle Krygsammunitien te verbieden. Dan dit fchynt niet wel met elkanderen te itrooken; daar 't Geld, zelfs volgens onzen Schryver , de
hoofdfomme van den Oorlog is ; en dezelfde rede, waar in by
mcent, dat de Souverein in zynen boezem geen regt heeft , zynen Onderzaaten te mogen dwarsboomen in eene Geldleening,
waarby zy hunne bate vindcn, ook fchynt te moeten gelden, omtrent het uitvoeren van Krygsammunitien.
Wat eindelyk de laatfte Afdeeling betreft, daar in ftelt deHeer
en Mr. Vitringe zig bepaaldlyk voor, de plichten te' onderzoek en ,
welken door de Onzydige Mogentheden , gedurende eenen zodanigen
Burgerkryg , als titans word gevoerd , moeten 'warden in acht genomen. Zyn Ed., verfcheiden Vraagflukken bier toe hetrekkelyk
overweegende, geeft onder anderen den onzydigen Mogenheden
het regt , om met de Onderdaanen van een Vorst, die tegen denzelven de wapenen opgevat hebben, eenen handel te dryven,
welke voorheen aan alle vreemde Natien uitdruklyk verboden
, verdragen aan te gaan, en meer dergelyken. Het regt tot
zodanige handelingen grondt onze Autheur op de dat zulke Onderdaanen, ten opzigte van onzydige Vorften, veer een
afzonderlyk Volk te houden zyn; welke Vorften niet behoeven
te onderzockcn, of zig zulk een Lichaam met regt en reden voor
vry en onafhangelyk heeft kunnen verklaaren ; en dat dienvolgens.
zulke Vorflen de onzydigheid zouden fchenden , indien zy mogten
goedvinden alien handel enz. met zulke Onderdaancn te verbieden. Maar dit zo .zynde, zicn wy met veel verwondering, dat
onze Schryver, die deeze Stelling gefladig aandringt (*), egter
bier to gclyk beweert, dat men de Vlag van zulk een Volk niet
mag eerbiedigcn, als die van eenig ander vry Volk, noch ook
hunne Gezanten ontvangen; dcwyl men dit doende met de daacl
parthy zoude trekkers, en hunne zaak voor rechtvaardig verklaaren.
Zyn Ed. had tech die zelfde bewysreden, even te vooren, maar
omgekeerd, voor de Onderdaanen gebruikt, om 'er bet regt mede bewyzen , 't welk by aan de onzydige Vorften toekent, om
met zodanige Onderdaanen koophandel te dry-ven, verdragen aan
te gaan, .en meer dergelyken. Hier benevens zullen veelen met
ons , misfehien,nog minder begrypen, hoe de Heer en Mr. Vitringa,
CO Oozes oordeels been de Hoer en Mr. Vitririga deeze Stelling, bier
en daar, met veel rodeo aangedrongen; am dat ze van hem voor zo veel
belong is, dat zyn. geliecle Wertje met dezelve moet fiaan of vallen.
Want zyn do Amax:Li/nen , tell opzigte ran onzydige Vorften, voor Been
vry Volk te houden, mac- voor Onderdaanen van Engeland, dan hebben
do overige Mogenheden van Europa omtrent lien geene andere pligten to
betragten , dan onitrent de overige Onderdaanen van dat Koningryk.
in dot Leval kunnen hier geene byzondere pligten voor de onzydige I...loge/Ellerin re pas komen; althans geene zodanigen, weaken op bet 1:,-gt
ter Volherca ccbrond zyn,
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ga, die den wederftand biedenden Onderdaanen het regt weigert
om Gezanten , (Arnbasfadeurs, Envoyes of Refidenten ,) to zenden,
hun evenwel het regt gecft, urn aan onzydige Mogenheden icmand
of te vaardigen , die hunne zaaken en belangens waarncemt , onder
den tytel by voorbeeld, van Charge d'Apires. Indien zulke Onderdaanen minder aan Lie woorden, dan aan do zaaken blvven hangen , hebben ze geen gewigtige rodeo , om zig over dat onderfeheid
te beklaagen; nadien 't in het weezen der zaake op het zclfde Mtkornt. Zelfs zou men hun 't afvaardigen van eon Charge de Afaiy es , boven hot zenden van een Ambasfadeur, wel molten aanraa•
den; om dat het hen weerhoudt van 't maaken van noodelooze
kosten, die 'er vereischt worden , om dc eer van hoogere Gezanten naar behooren op to houden : hoedanige kosten door een Gemeenebest, your al door zulk con Gemeenebest, dat in deszelfs
opkomst is , niet dan in flood , of wannecr zamenloopendc ornflanclighede:-, zolks eenigzins vordercn, gemaakt mocten worden.
Eindelyk onderzoekt ooze Autheur bier nog, of de plirht der onzydige Mogentheden niet mode brengt , dot zy, zoo veel in bun is,

door hunne tusfchenfpraak en bemiddeling trachten te beiverken, dot
de gefchillen der Engelfchen en Americaanen in der minne 'warden
vereffend , en de Burgerlyke Oorlog een einde neeme ? In 't beantwoorden deezer Vraage Nat b y ecrst het oog op de Engelfehen
en Americaanen , en vervolgons op de onzydige Magtcn, byzonder de Zeemogenheden. Zvn Ed. taunt dat zodanig cone vexeffening den cerilen ze..1 nuttig is , en dat dezelve zo wet overeenkotnt met de belangen der laatflen dat bet hunne zaak zy de
hand te leenen aan 't bevorderen der Vrcde. En dit leia hem,
ten befluite , tot het opgeevcn van ecnige algemeenc gisfingen nopens een Vredeplan; dan 't zelve is voornaamlyk geboowd, op de
tyding der inneeminge van Philadelphia door de Engelfchen, enop
de vooronderflelling dat de zaaken dor Amcricaanen hicr door byInns tot een hoopeloozen {bat gcbragt zyn. Uit dice hoofde yak
zelve genoegzaam geheel iu duigen; daar wy,, koit na de bekendmaaking van dit Plan , de overgave van den Generaal Boorgoyim, en nicer andere tydingen, ten voordeele van de Americannen , uit dat Waerelddcel ontvangcn hebben. Hier aan zyn alle
Plannen , die grootlyks fteuncn op wisfelvallige omfiandigheden,
lyk die van den Oorlog by uitflek zyn, natuurlyk ondcrAvorpen ;
en 't opflellen van eon Plan, da.t, op beftendiger grondflagen gcvestigd zynde , voorts naar de min of incer gunaige omitandigheden, aan de eene of andere zycle, gerchikt kan worden , zoo moor
radenken vereirchen , dan do Autheur aan dit zyn Pian beiteed
ichynt te hebben. — Even dit flraalt om zo to fprceken in 't
gebeele beloop van dit Werkje door : de Hoer en Mr. ritri;rgct
geeft blyken van zyne kunde, en bezit wcezcnlyhe verdienilc;
dock zyn Ed. geeft one te vecl aunleicling om to denken, dat by
genocg doorgcdagt
dit Stuk, 't welk by ondernomen hecft
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g al hebben; en waarfchynlyk heeft men bier aan toe te fchryven,
do veelvuldige ftrydigheden, welken, naar ons inzien, in zyn Gefchrift voorkomen. Veelligt heeft by zig ook wat te flerk naar
den tyd gefchikt, en zyne uitfpraaken gerigt naar 't geen daadlyk
gebeurd is. 't Is te wenfchen, dat zyn Ed., iets meer in 't licht
geevende, deeze klippen vervolgens zorgvuldiger zal vermyden.

Historia Critica Comitatus Hollandim et Zeelandim, ab antiquisfimis inde deducta temporibui. Tom. I. P. I. Auctore A. KLUIT.
in illustri Medioburgenfium Athemeo Eloquentim et Lingua;
Grzecx Profesfore, Scholarum Reaore, variisque Societatibus
literariis adfcripto. Medioburgi apud P. Gillisfesi et y. de Win.ter 1777. Absque prxcedd. 217 pp. in quarto f. ID,
TN den jaare 1773 gaf de Heer Kluit een voorloopend Berigt
1 van deeze zyne Oordeelkundige Historie van 't Graaffchap Van
Holland en Zeeland ; waar van we diestyds melding gemaakt hebhen (*), cn uit welk verflag men gcnoegzaam kan nagaan , wat
die naarftige onderzoeker onzer oude Gefchiedenisfen bedoelt, en
op hoedanig eene wyze by zig, voorgefteld heeft dit Werk in te
rigten. Thans zo ver gekomen zynde, dat bet eerfte Stuk van
het mile' Decl afgecirukt , en in 't licht gegeeven zy , waardoor
dc Leezer in float gefleld wordt, om over de aanvanglyke uitvoering to oordcelen, 'leen by een ontwcrp van infchryving gemeen
gemaakt, dat reeds alomme verfpreid is; waarvan we redelykerwyzc to gemcet zien, dat het de goedkeuring der Liefhebberen onzer Vacleriandiche Gefchiedenisfen zat wegdraagen. Eene oplettende befehouwing van 's Mans noesten en leerzaamen arbeid , in
't vervaarcligen van dit eerfle gedeelte, toont terftond dat dezeive
reek gefchikt is oin zulks aan te moedigen; dewyl dit Stuk van
alto zyden toont, de Heer Kluit gcen moeite ontzien heeft,
oin alles wat ecnigzins tot fame oude Graaflyke Gefchiedenisfen
hetrekkelyk is , met opiettendheid na te gaan; ten einde het zyne
aan te wencien, om geen do oude Gefchiedfchryvers ons deswegens nagelaaten hebben , eon nieuw licht by te zetten , of nader
op te helderen.
Dit eerite Stok nacunlyk bchelst eene nauwkeuriger uitgave van
het oudfle Jaarboek onzes Lands , dan tot nog aan den dag gebragt was; het Jaarboek, waarvan Melis Stoke grootlyks gebruik
gemaakt heeft, met opzigt tot het voorgevallen voor zynen tyd.
Het zeive begint met bet jaar 647, en ontvouwt voorts 's Lands
zerchiedenisfen , tot in den jaare 1205. Naar uitwyzen van den
khoud , overeenlcomftig met het uitdrukkelyke getuigenis, is bet
Ce.

(*) Zie Ilcdcnd. rad. Letter-Oef HI. D. N. 128.
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gefchreeven door een Egmonder Monnik ; welke ten tyde der
Iaatfle Gefchieclenisfen , in dit Jaarboek gemeld, leefde, en van
veele voorvallen, onder de regeering van rwais nmv III. DIRK
DEN VII. en WILLEM DEN I. een ooggetuigen was. De Hoer
Kluit geeft hier van in zyne Voorrcden berigt, met melding van
de vroegere uitgaven , en een nevensgaand verflag van 't Handfchrift, in deezen door hem gebruikt , mitsgaders van 't geen hy
aangewend heeft, om dit Jaarboek ten zuiverfle en ten meesten
nutte gemeen te rnaaken. Genoeg zy het bier tcr plaatze, met
betrekking tot het laatstgenoemde, het volgende to melden. De
hooggeagte Heer Meerman had hem vergund het Affchrift van
dit Jaarboek, onder hem berustende ,'t welk men op goeden grond
vooronderftellen mag gefchreeven te zyn , onder de regeering van
WILLEM DEN II, omtrent het midden der dertiende Eeuwe, uit
te fchryven. Dit Handfchrift hehoorde eertyds aan Pieter Pekenzans
ilfeethout , die in 't afloopen der zestiende Eeuwe ReEtor der Latynfche Schoole , eerst to Alkmaar en vervolgens to Amflerdam ,
was.'t Is voorts onder anderen , in handen geweest , van de Heeren Doufa , Scriverius en Westphalen , die 'er hunne aanmerkingen
en eantekeningen van verfchillende leezingen bygevoegd hebben.
Naar dit Handfchrift beeft de Heer Kluit dit Jaarboek uitgegeeven ; tevens heeft hy gebruik gemaakt van de oprnerkingen der
bovengemelde Heeren , en zo ook van de vroegere uitgave van
Sweertius en Matthceus , met de danr bygevoegde aanmerkingen.
Ten aanzien der uitgave van Sweertius ftaat nog to melden, dat
de Hoer Kluit zig bediend heeft van een Exemplaar,, op welks
rand Scriverius verfcheiden waarneemingen gefchreeven had, en
dat het hem gelukt is , uit de Burgundifche Bibliotheek te Brusfel , het
Handfchrift te erlangen , dat Sweertius, hoewel Met zonder verfcheiden misflagen , gevolgd had. Hier by komt nog het Handfchrift van
den Rymchronyk van M. Stoke, waar van Douza gebruik gemaakt
heeft. — De Hecr Kluit , zig van dit alles met oordeel bedienende,
geeft vooreerst het Jaarboek zelve, volgens het opgcnoemde zuiverfte Handfchrift. Verder plaatst by dear onder de verfchillende
leezingen , welken hem in de gemelde ftukken voorgekomen zyn ;
waar nevens by ook gevoegd !weft het geen men in de uitgave deezes Jaarboeks door Matthaus gemeld vindt. Dit laatfic beboort eigenlyk niet tot dit Jaarboek, maar beflaat uit ftukken,
welke Wilhelmus Procurator, die dit Jaarboek, tot op bet jaar
1332 agtervolgde, 'er in geflansd heeft. By den aanvang fchynt
de Heer Kluit overgeheld te hebben, tot het agterlaaten deezer
byvoegzelen , die der uitgave van Matt1u , volgens het door
hem gebruikte Affchrift , geen eer aandoen : by nader overdenking, heeft by 't raadzaam geoordeeld, denzelven due, by de
verfchillende leezingen , plaats to geeven. Langs deezen web
deelt de Heer Kluit ons bier mede het Affchrift op zigzeive, en
tevens de verfchillende leezingen, mitsgaders de ingeflanste ftukken van

Willem Procurator waaxcloor men alles by elkander heeft,
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vat tot nog nopens deezen alleroudflen Hollandfchen Chronyk,
(welks oorfpronglyk Gefchrift niet te ontdekken fchynt,) tot nog
gemeen gemaakt kan worden.
Zulk ecne afgifte van dit Jaarboek, 't welk tot nog niettdan
zeer verminkt en gelapt uitgegeeven was, vordert, om zo te
fpreeken , op zig zelve, de oplettendheid van hun , die 's Lands
Gefchiedenisfen beoefenen. Dan hicr toe bepaalt zig de arbeid
van den Heer Kluit niet, by heeft wyders de moeite op zig genomen van eene doorloopendc verklaaring van dit Jaarboek te
fchryven ; en in deeze zyne ophelderende aantekeningen te vlegten , 't geen Mattheus , Douza en anderen op dit Gefchrift aangetekend hebben. 's Mans beieezenheid en gcfchiedkunde, met
oordeel te werk gefleld, ftraalt alleszins door in deeze aanmerkingen; die , terwyl ze ter verklaaringe van bet Jaarboek flrekken ,zo
ingerigt zyn , dat ze tevens ter ophelderinge van onze oude Graaflyke
Gefchiedenisfen diencn , overeenkomftig met het bedoeide, dat by
zig in dit Werk heeft voorgefteld. Ze behelzen eene ontvouwing
van ecne menigte van byzonderheden, die de Heer Kluit van haare duisterheid poogt te ontheffen, en in zodanig een Licht te
phatfen, dat het gebee/e beloop der Gefchiedenisfe daar door opgeheldcrd worde. Under deezen zyn 'er ook zodanigen, die eene
uitgebreider verhandeling eifchen, dan by manier van aantekening
voorgedraagen kan worden ; en ter vollediger nafpooringe hiervan
is het twcede Stuk van dit Deel gefchikt; 't welk nit een elftai
van Vcrhandelingen , over gewigtige Stukken onzer Gefchiedenisfen, zal beftaan. Men zal, op het doorbladeren van dit eerfleStuk,
den wcg dus ver gebaand ziende , niet wel kunnen ualaaten te
verlangen naar die toegezegde Verhandelingen, en de verdere uitvoering van 't geheele Werk, dat de Heer Kluit aangekondigd
heeft; nadien men uit het thans afgegeevene genoeg`zaam kan opmaaken, hoe men op goeden grond te gemoet mag zien, dat 's
Mans poogingen weezenlyk zullen ftrekken, tot een beterverftand
van 's Lands Gefchiedenisfen.

Nagelatene Gedichten van I2AAK VAN NUIJSSEISIBURG in !even
Predikant te Geertruidenberg. Te Utrecht by J. v. Schoonhoyen en Comp. 1778. Behalven de Voorreden en de Lyst der
Gedichten 221 bladz. in gr. octavo.
deezen bundel hceft men byeenverzameld een aantal van
InDichtflukken
, die der nagedaPtenisfe van den Godvrugtigen
van J.Vuijsfenburg waardig zyn. Ze beftaan uit Bybel-en Zededichten , Ivaarnevens nog gevocgd zyn etlyke Mengeldichten, welken mede grootlyks van die natuur zyn , dat ze eenen Dichter
toonen, die zyne kunst gemeenlyk met den Godsdienst , naar zyJae denkwyze, vergezeld deed gaan. Wyders verdient deeze ver-
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Dichtkundig befchouwd, ook de opmerking der Liefhehheren, van wegen de zuiverheid van de taal, de gefchiktheid
van den naar den aart der onderwerpen, en de vloeibaarheid van den dichttrant. Men leeze, tot een ftaal uit deeze verzameling , 's Mans navolging der lesfen van den Verlichten Bramin, ter aanfpooringe tot Tver, waaromtrent zyn Eerwaarde zig
in deezer voege uitdrukt.
Zameting,

De Tijd , die eens verfireek, zal nimmer wederkeeren;
Voor eeuwig vlood hij van de kim;
En gij , die than: u zelv', in 's levens bloei, ziet eeren,
Wordt mooglijk, eer ge 't waakt , een bleek geverfde fchim:
Gebruik dan, mensch! den tijd, als hij u wordt gegeeven;
Treur min om't geen verleden is.
Maar zondig nooit op hoop dat gif nog lang zult leven;
Want licht lisp in den dood die ijdle hope mis!
't geen volgt nog niet gebooren ,
Dit oogenblik is 't uw ;
Wie weet wat zulks nog geeven kan?
fchrandren haast, uw plicht dan naar behooren,
Volbreng,
Zoo left ge met de daad als een voorzichtig man.
Stel nooit tot d'avond uit wat zijit kan in den morgen.
De flaperige ledigheid
Is de echte moeder van een heir van nave zorgen:
Maar de arbeid van de deugd wordt door 't vermaak verbeidt.
Zie nijvre Naarlligheid 't gebrek ter nedervellenl
't Geluk aart haare rechtehand ;
A:ill haare flinke 't hell zijn hare medgezellen.
Wie zag zich ooit geplaatst in een verheven' flald ?
Verrykt met fchat en eer? bij 'bad en vorst gepreezen?
't Is Hij, die, met beraden zin,
De luie ledigheid ter woon heeft afgeweezen,
En zulk een fchandvlek doemt als de ergfie vijanclin.

Hij komt den morgen voor,, daar deer, gehuld met rozen,
Den dag aan de oosterkint verbeidt ;
Elf oefent nu den geest, dan 't lichaana, elk bij poozen,
Tot zelfs de vale narlit lieur fibers op 't aardrijk fpreidt.
Befpiegling voedt zijn ziel, en arbeid fierkt zijn leden.
Maar Luiaart is zich zelv' ten last;
Verdrietig om zijn tijd fehuwt bij de bezighe den :
De Luiheid klonk zijn Iva aan ijzren /wens vast.
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Gelijk een fchaduw vlucht , zoo vluchten zijne dagen;
Met Item fierft zijn gedachtenis.
Zijn kracht wordt door gebrek van oefiling neergeflagen,
Hij wenscht naar bezigheid , terwijl hij roerloos is.
De nacht huist in zijn geest , verwardheid in zijn fpreeken.
Hij haakt naar kennis zonder vlijt.
Hij is to traag, am zelf de amandelfchaal to breeken,
School; hij om 's kerns genot den dag met wenlchen
De warnorde in zijn huis; de fpilzucht zijner 'boden
Belaagt, met opgefperden
Zijn welvaart , daar 't bederf gereed flaat Hem to dooden.
Hij ziet zijn onfpoed aan, en bruit met naar gehuil.
Hij boort den dander reeds, die Hem den kop zal pletten;
Hij fchudt zijn hoofd , en word beroerd.
Hij wenscht , maar voert niets uit; hoe 't onweer op koom zetten:
Tot wroegend naberouw Hem naar ten grave voert.
Tot een voorbeeld van cent andere foort , ten bewyze dat de
Ecrwaarde van Nuijsfenburcr ook bier voor niet ongeicinkt was,
diene het volgende Elinkdicht, getyteld Gegronde Klacht, gefchree,
yen in 't jaar 1772.
Zijn dat Regenten, die den Godsdienst zullen fchragen!
Dat Predikanten, wien de waarheid ligt aan 't hart!
Hoe durft de booze zulk een fnooden aanflag wager!
Rampzaalge tijden! ach! vat baart ge mij eon fmart.
plan welk eon eerlijk mensch zal ik mijn weedom klagen!
De Kerken eendracht zit verbijsterd en benard;
't Is uit met ware Deugd; de Godsvrucht ligt verfiagen,
En vroont en onvroont hangt in 't zelfde net verward.
Eerst bragt men orgels in 't gewijde tempelkoor;
Thans drijft de nieuwheids lust nog fnooder gruwel door.
Gods Dichter David zal voortaan ook moeten zwijgen.
Dus klaagde Teeuw .... en welk een ramp heeft hem ontfield?
IVat vraag ? . , het l'07112iS van Datheen word firaks geveld ;
En Neerlands Kerk zal haakt rechtfchapen Pfaimen krijgen.

ttDAPHNIS,
in drie Boeken, nevens een vertaaling van de NACWr,
beide mit het Hoogduitsch van den Heer GESSNER. re Utrecht
by J. van Sehocmhoven , en Comp. 1777. Behalven het VoorIves& 183 bladz. in octavo.

DAPHNIS

H

eeft Fernand ooit recht met fmaak een Veldzang, der kuifche
MM ter eere, geleezen, dan zal by, indien hem dit Stukje
ter hand kome, op de eerite leezing, teritond, met bet zelve ingenomen worden: en heeft by immer zo vroegere als laatere Landdichters met oordeel nagegaan en onderling vergeleeken, hy zal
niet wel kunnen weigeren te erkennen, dat Gesfner,, zo by niet
alle zyne Voorgangers in dit fink overtreffe, ten minite onder de
roemwaardigiten te tellen zy. Beitendig boudt by de Natuur in 't
oog; zyne denkheelden zyn zuiver en recht gepast ; zyn Ityl is eigenaartig gefcbikt naar de omitandigheden; zyne leenfpreuken , gelykenisfen, tusfchengevoegde verhaalen en wat dies meer zy, al1es riekt, om zo te fpreeken, naar 't veldgroen, en beantwoordt
volkomen aan de dettk-leevens- en handelwyze van befchaafde Herderen en Herderinnen. Zyn hoofdonderwerp, de MM, verliest
by simmer nit zyn oog; maar dit neemt niet weg, dat by, op eene
ongedwongen wyze, nu en dan deeze en geene voorvallen in zyn
verhaal mengt, welken hem, buiten de lesfen der reine Liefde,
ook andere lcerzaame lesfen aan de hand geeven , die ter aanfpooringe tot een braaf gedrag ilrekken. In alles vertoont zig bier , by
uitftek, eene leevendige verbeeldingskragt, beitierd door een juist
-oordeel; en eene zo keurige waarneeming van alles wat een Veldzng eigen is , dat men beide deeze Dichtflukjes, met het hoogile
als uitfteekende voorbeelden van dit foort van Landgedichten
of Elerderszangen mole aanmerken : en de Nederduitfche Vertaaler
is v;111 's gelyke, in de overzetting, zo uitneemend we! gellaagd ,
(1,it ze, ten deezen opzigte, niets van hunne weezenlyke waarde
verIc )rein hebben. — Het laatite Stukje, dat ten opfarift heeft
de Nicht , behelst eene treffende fchildery van denzelven, door
een Herder afgemaald, die tevens zyner Minnary gedagtig ic , en
ten laatite zyne vrolyke Vrienden ontmoet; met welken hy zig in
zo voile vreugde bewindt, dat Phathus in zynen gouden wagen om
toog vaarenie, hen nog ziende, uitroepe: „ Ach! zoo vrolyk
„ was ik nooit , zoo lang ik Phmbus was! waarop by wolken by, eentrekt, en een geheelen treurigen dag door regent". — Van
dit Stukje, fcboon in zyne foort wen uitgevoerd, zou men mogen
'zeggen, dat het, buiten de fchildering van den Nagt, grootlyks in
eene vrolyke fpeeling beftaat. Maar het eerite, Daphnis geheeten ,
in drie Boeken verdeeld, behest, gelyk de Autheur het zeif noemt,
een kleinen Roman; die ons de natuurlyke aandoeningen der Liefde, het vergenoegen van twee Gelieven , de vreugde der Oudevox, de blydfchap der 'eestgenooten, en 't gem verder daar toe
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betrekking beeft, met de leevendigfle koleuren fchildert , zonder
de eerbaarheid of het deftige in 't minfte te kwetzen, waarby het
ens, als boven aangeduid is, ook andere leerzaame aanmerkingen ,
die van eene uitgebreider nuttigheid zyn, onder bet oog brengt.
Wy zullen 'er een Tooneel nit overnemen, dat het cone en
andere, min of meer te gelyk heheist. 't Is dat, waarin Daphnis
zyne Philis tot zynen Vader brengt, na dat by hem vooraf zyne
verliefdheid to kennen geeft , terwyl zy, volgens affpraak, coder
bet voordak der hut blyft wagten.
„ Daphnis, (dos vangt dit gedeelte aan,) trad in de flulp, en
bleef daar than, zonder fpreeken, bloozende en met neergeflaagen
oogen. Lieve Vader ! zeide by eindlyk , en zweeg. \Vat wilt ge,
Daphnis? vroeg de Grysliart. Lieve Vader! ik bemin!
daarop zweeg hy weder , en bloosde van fchaamte. Bemint gy,
fprak de Grysiart, bemint ge, en reikte hem de hand toe; en win
bemint gy toch ? Toen trad by naar zyn Vader, en leide zyn hand
in des ()mien hand; Ach Vader! ik bcmin een Meisje , het beste, het fchoonfte Mcisje van 't ganfche land. Gy zyt gelukkig
Daphnis, zeide de Grysiiart, als u de fchoonheid naar niet bedriegt ; als zy de Goden lief heeft, dan zyt ge gelukkig , de Goden
zien nit den Olympus nedcr,, en zegenen dezulken. Maar Daphnis!
de liefde is bedrieglyk. Neen, zei Daphnis , ze heeft my niet bedroogen ; ftraks loopt by naar bet voordak, en leidt Philis by der
hand to ftulpdeure in.
Daar fond de Onfchuld, met bloozende wangen , het hoofd bedeesd op haaren boezem neOrgeboogen , naauw waagde zy zich een
blikje van onder haaren bloemkrans , (waar mede Daphnis haar
hoofd vcrcierd had ,) op te flaan. Daphnis keek zyn' Vader fterk
aan , en zag met vrengde, hoe oplettend , hoe vriendlyk de Grysart zyne Philis hefchouwde; daarop zag hy Philis aan, lachende
om dat zy zo bedremmeld Haan bleef; by greep haare hand, en
leidde ze tot den Grysdart, en kuschte hartlyk de hand zyns Vadors. Koom , Philis ! koom, zeide . hy, kusch ook de hand van
den besten Vader, toen kuschte Pilafs ook zyns Vaders hand.
De Grysitart had haar feeds ftilzwygend aangezien; in 't eind
wept by nit. Ach! welke trekken befpeurt myn oog in ow onfchuldig wezen! Ach ! myn kind! doze zyn Palemons trekken! ja,
deze zyn de trekken van den hraafften aller vrienden, juist zulk
eon lachje fond 'er op zyn jeugdig gelaat geprent ! hy ftierf! en
ach! met hem flied de helft van myn geluk ! Ach! kind! kind!
fpreek , zyt gy Palemons Dochter?
Ik ben , dus begon Philis , Palemons dochter. Ach! myn oog
heeft manner mynen Vader moogen aanfchouwen. Toen ik nog
onder Moeders ham' lag, flied by reeds ; daaglyks ging myne
Moeda hem beweencn onder de groene Cypresfen, die de Herders om zyn graf geplant hadden ; daaglyks ging zy daar weenen,
en baarde my by myns Vaders graf.
Teen
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Toen rees de Grysaart op , en viel Philis vol ontroering aan den
hats. Myn Dochter ! ftaamelt by , myn Dochter ! en zeeg weder
magtloos op zyn zitbank near , en flocs zugtend de oogen naar den
/wine/, vattende het Meisje by de hand, en konde van aandoening
en blydfchap niets meer zeggen. Daphnis was geheel verrukt. Hy
ylt been , om , voor den Grysaart en voor zyne Philis , jets tot
verfrisfching te haalen. Hy brcngt een korfken vol rozynen, amandelen, oranje-appelen en appelen; niets was in ftaat om zyne
vreugde uittedrukken; hy huppelde en zong , terwyl by de vruchten haalde. Daphnis ! zeide by by zichzelven , ach! hoe gelukkig zyt ge! geen mensch, neen , geen mensch is zoo gelukkig
als ik! Zo riep by, en kwam huppelencle te rug, en nue het
korfken op de tafel. Phillis moest zich naast den Grysaart zetten, en by plaatfte zich nevens haar ; tom begon by de amandelen
uit de fchaalen te breeken, en de fchoonfle appelen nit te zoeken ; die, welken Philis hebben zou, moesten alle zoo rood zyn
als haare wangen, toen zy bloozende to butte intrad.
„ Ach! hoe zalig, ving de Grysaart weder aan , hoe zalig vervloogen my de jaaren in Palemons vriendfchap ! Ach! de braaffbz
tiller vrienden! wat was hy deugdzaam! Hy was arm, doch hy
deelde altoos mée, en niemand offerde den Goden meer dan hy ; by
had bykans geen Schaapen , dan die hy in de wedgezangen won ; want
niemand zong gelyk by; van vene kwamen de zangers oin met hem
om den prys te zingen, en alle moesten voor hem zwichten. Hoe
klein zyne kudde ook was, by offerde echter jaarlyks aan Pan twee
jonge bokken , al moest by die ook zelfs voor zyn brood gaan koopen.
De braafheid blonk uit zyn gclaat, en zyne oogen glinfterden van
vreugde en vergenoegingc; dcezen wceken nimmer van hem, zelfs
nict in zyne zwaarfte tegenfpoedcn; wanneer by anderen ongelukkig zag, dan fchreide by, dan gevoelde by zyne armoe met finert,
om dat ze hem heletteden hun byfland te bieden. Zoo braaf
teas Palemon , zoo beminnenswaardig. Hy flied, ach! by flierf
in den zomer van zyn Geheel de landftreek treurde; ieder
had zynen braafften Vriend verlooren! Nimmer had men zoo veele
Herderen byeen gezien , dan op den (lag , toen men zyne lykbus in
dan kleinen heuvel, die naast zyne ftulp was, begroef; zy vetzaamelden zich treurig rondom de lykbus , en ieder plantte zyncn
cypresfentak in de aarde om zyn graf bean , en, door de zegen
van Pan , zag men ze tot can geheel bosch opwasfen, 1k bet) nog
eene drinkfchaal van hem, die had by ook met zingen gewonnen, en
gaf ze my tot een vereering; ze is kranswyze befhecden met varenkruid en wegdistel, eene flans kronkelt zich rondom en rysr
naar boven, daar ze met haaren bek in den ovcrftaanden rand
fchynt te byten , en vormt aldus het bandvatfel. Ach ! dit is my
een dierbaare gedachtenis van mynen hasten Vriend; op bet gewyde Feast alleen giet ik ze boorde vol!
hem
Zoo fprak de Grysaart, en Daphnis en Philis hoof%
treurig aan, Ondeztustchea, viel de avond zachtkeus en Philis
ir.oe s
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tiroest vertrekken. De Grysiiart kuschte hartlyk haare fneenwwittu
kaaken; zeg uw Moeder, zeide hy, zeg hoar dat Arnyntas nog
ieeft ; zeg hoar dat het zyn' zwakken ouderdom zal verjongen , als
zy toefhat, clot Palemons Dochtcr zich met zynen Zoon verbinde, en hem hoar' Vader noeme. Philis gaf daarop haaren Herder de hand, die hoar ter butte uitleickle. De oude Man trad ook
nit de hut, en zyne oogen kecken hen vroolyk no, tot dot zy onder bet afgelegen geboomte uit zyn gezicht verdwecnen. Waarlyk! zeide by, vol verrukking , dc vreugd van eenen deugdzaomen
Zoon is des Vaders zaligfie vreugd, zyn geluk is 's Vaders geluk!
Welk eon helooning, welk eene zalige belooning voor zyne
moeite , de deugd in het jonge opluikende gemoed to plan= t.
Welk eon blyde oogst! Welke zocte vruchten!
Dus fprak hy, en trod in de fluip to rug. Intuslchen waren
Philis en Daphnis alreeds in de fchuit geflopt, zorgvuldig voer
by over den vloed, [aan welks ovcrzyde Philis wconde ,] hielp
bet Meisje uit de fchuit en bond dezelve aan ecnen wilgehoom
vast. Zy zongen, algaande, een vroolyk lied, 't geen Echo nabaauwde, en tusfchen beide door huschjes verpoosd wend. Reeds
kwamen ze aan bet vlokke veld, door ze van elkander fcheiden
moesten; zy fpraken onderling af, om, den volgenden dog, in
haare hut by hoar Moeder te koomen. Straks hief de nachtegoal,op
bun affcheid, cep ' fchellen woudzang aan".

Treurlpel. Door WILLEM HAVERKORN de
Jonge. To AnyleldaTn by I. Duim 1777. Belialven de Foorreden 81 bladz. in octavo.

ROBBERT DE VRIES .

e ongelukkige uitflag van den Kryg, tusfchen Hollandsch Voogd
D
Robbert de Vries , (ter handhaavinge van 't Nvettige bezit van
zynen Pupil Diderik,)

en den Utrechtfchen Bisfchop van
Gelder, (ter begunfliginge van zynen Neef Godevaert ;) uit kragte
van welken Robbert zieh genoodzaakt vond, met zyne Groallyke
Gemaalin en Kinderen, het Land te ruimen, is het ontwerp van dit
Treurfpel. Het voorgovallene, den Gefchiedkundigen bekend, heeft
de [Jeer Haverkorn zeer wel ten Tooneel gefchikt; de verdeeling der
Bedryven en aaneenfchakeling der Tooneelen geeft een natuurlyk
beloop der zaake aan de hand; dat op eene gepaste wyze voortgaat
en ten Matte afloopt, op eene manier,, welke deezes Voogds, in
die omflandigheden, waardig is. De onderfcheiden perfoonen, daar
in werkzaani, leveren eene groote verfcheidenheid van Chora6ters,
clic de Opftelder van dit Stuk eigenaartig gade Over 't gebeet is de uitvoering van 't zeive zodanig, clot de jonge Dichter
aonmoediging, verdienc , om zig verder in de Tooneeloefening to
volmaaken; en bettendig ftolfen nit te kiczen, die leerzaam zyn,
gelyk by in cleezen gedaan heeft, en in zyne Voorreden eanwyst.
„ Dee-
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Deeze ftoffe, zegt by, kwam my des te gefchikter voor, dewyl die, myns bedunkens , deeze twee voordeelen aanbtacht.
„ Ten eat:gen, dat Robbert de Vries hicr tot een waardigvoorbeeld
„ ftrekt, zo wel in 't burgerlyke als in flaatsregering, dat by dien
„ Zoon, dien by by zyn Huwelyk als zyn eigen aangenomen had,
„ voor alle gevaaren , geene wederwaardigheden ontziende , zo
„ trouw heeft befchermd , dat zyn eigen Vader zulks niet beter had
„ kunnen doen. Ten anderen, hoe gevaarlyk een heerschzuchtige
„ Kerkvoogd is, wanneer by, zyne waardigheid misbruikende , 's
„ Lands Wetten ondermynt , en zich een oppergezag vormt , ten
„ kosten van het bloed en de bezittingen der Weduwen en Wee„ zen”. — De lyst van Verbeteringen aan dit Stukje gehegt is
wat groot; wy hoopen dat de Autheur zulks , by verderen voortgang in deeze oefening, door voorafgaande oplettendheid , meer
zal voorkoomen.
,,

Treurfpel. Gevolgt naar het Fransch en nor het En,gelsch, door M. G. DECAMBON , geb. VAN DER WEAKEN. In 'S Gravenhage by J. Munnikhuizen. In octavo 76 bladz.

HAMLET,

en Treurfpel, zo vol haatlyke chara&er , kwaadaartige raadilar:gen en wreede bedryven , zonder eene weezenlyke mitre
leering te behelzen, dat het in geenen deele gefchikt zy, om Aanfchouwers of Leezers een aandoenlyk vermaak te leveren. Zagter
Tooneelen zouden , naar 't ons voorkomt, ook beter gefchikt zyn
voor eene Vrouwlyke pen.
.De Werving voor Engeland, Burgerlyk Blyipel , ges volgd mar het

Hoogduitsch van den Hoer J. c. KRAUsEtac.E. le Dordrecht ty
Fr. Wanner. In octavo 68 bladz.

De Koopman en de Bedelaar Tooneelfpri. Gevolgd naar het Hoog-

duitsch. Te Dordrecht by Fr. Wanner. In octavo 27 bladz.

T

wee Tooneelftukjes, die zig, in een uur van uitfpanning,
voor tydverdryf laaten leezen. — Het eerfte Pelt ons voer
oogen bet haatlyke der wervinge van Hoogduitfche troepen , ten
behoeve van Engelands Krygsmagt in Amerika. — En 't
brengt eene in zyne foort edelmoedige daad, aan een Bedelaar,
buiten zyne fchuld aan een rampzalig lot onderhevig, ten Tooneele; dat een eenvoudig vertelzel leevendigheid byzet.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Historie van de Nederlandfche Overzettinge des Bybels ,
door N. HINLOPEN ; voorgedragen in een Brief aen den
Hoog-Eerw. N. HOOGVLIET. Prof. der H. God gel. en
Predikant te Leyden, verzeld van Bylagen hier toe helreklyk. Te Leyden by J. le Mair, 1777. In groot oftavo
412 bladz.

de Heer verger, in den jaare 1707 , op
H eteenegeen
aangenomen overlevering, als eene waarc ge-

fchiedenis verhaald heeft , en nu ruins eene halve ceuw,
zeer algemeen, voor eene echte geheurtenis gehouden
is , heeft aanleiding gegeeven tot het opftellen van dit
Gefchrift. 'Er zou naamlyk, volgens dat verhaal, ten
dienfte der Overzetteren des Bybels, „ kort voor het
„ jaar 1624, door de Staten, eene Letterkunftige Ver„ gadering te Amfterdam belegd zyn, in welke, onder
P, het hoog opzigt van den Staat , de gantfche zake van de
„ letterkunfte, zo als die van de regelmatige eeuw of
„ plaetfe gehad heeft, bepaeld zou zyn, op dat die tot
„ eenen regel en wet voor de vertalers ftrekken zou„ de." Dit berigt heeft veelen, en onder anderen ook
den Heer Hinlopen, opgewekt , om deeze Letterkunst,
of ze ook nog ergens te vinden mogt zyn, na te fpoo7
ren; dan allc aangewende moeire hier omtrent is volftrekt vrugtloos gewcest : en 't geen den Heer Hinlopen, onder alle zone poogingen daar toe betrekkelyk,
ter hand is gekomen, heeft veeleer gediend, om hem
dat ganfche verhaal verdagt te maaken, ja te verzekeren, dat 'er niets waar aan zy. - By gelegenheid
van dit onderzoek, heeft by alles nagevorscht, wat betrekking had tot het voorgevallene wegens deeze Overzetting; en hier uit is dit Gefchrift ontflaan; waar in.
by zig voorftelt, de gefchiedenis onzcr Overzetting to
verhaalen; de reden uit te leggen , waarom die Overzetting den Staaten-Bybel heet ; en eindelvk te ftaaven,
dat de geheele zaak der Overzetting, zeif's ook ten opVII. DEEE. H. LETT. O. 3.
G
zig-
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zigte der Nedercluitfehe taale, zo door de Hooge Overheld , als door de Kerk gelaaten is , aan die Godgeleerden ,
welken zo tot Vertaalcrs als Overzieners benoeind waren.
Uit at het bier bygebragte btykt (orn van 't laatstgenoemde ecrst cc gewaagen) dat het verhaal van den
Heer Verwer niet alleen gecn den minften grond van
geloofwaardigheid heeft , maar dat het , door het bcicop
der gefchiedenisfe, duidelyk wederfproken wordt. 're
wceten ; Allcs , wat de Heer Veneer dcsaangaande melds ,
iteunt , gelyk by zig uitdrukt, op eene overievering,
zonder eenig bewys voor derzclver gegrondheid; en in
alle de papiercn, welken de Heer Hinlopen heeft molten
nagaan, is 'er geen het minfte gewag van iets van die
natuur „ geen een befluit van hunne H. Mog., geen
„ den lid van een Synodale handeling, gecn den papier
„ van de overzetters of overzieners , dat een fchaduw
van zulk eene order aenduidt , is hem voorgekomen."
ban dit niet alleen; men vindt , gelyk de Heer Hinlopen ons onder 't oog brengt , dat de Overzetters en
Overzieners zelven taalregcls ontworpen, daar over met
elkanderen geraadpleegd, en die befchaafd hebben, of
daarointrent elkanderen tc gemoet gekomen zyn; men
vindt nog de taalkundige waarneerningen, welke by die
gelegenheid op het papier gefteld zyn, die men tot een
rigtfnoer gebruikt heeft, mitsgadcrs de ftukkcn en bewyzen , welken daar toe behooren; en in dit alles is
geen zweem van eenig voorval of fchikkingen van die
natuur,, welken, volgcns het opgemelde berigt , om trent
slit point plaats gehad zouden hebben. - Deeze
y ip /Pa-the ftilzwygcndheid nopens zodanig eene Letterkunst, op hoogc orde, door eene daar toe gefchikte
Vcrgadering opgeifeld, en 't gehoudcn gedrag der Overzetters en Overzieners, loopt van alle zyden te famen,
om die overlevcring, ais ongegrond, volftrekt te wraaken ; en wont in tegendcel, dat het gantfche 'Ink der
ovcrzettinge , ook ten opzigte der Necierduitfche taale,
aan die Overzetters en Overzieners gclaaten is.
Om hicr van voikomen overtuigd tc worden, leeze
men het gefehiedkunclige verhaal, raakende dee z e Overzetting , het Welk de 'leer Hinlopen met de uiterfle
naauwkeurigheid zeer oordeclkundig opgefleld heel ; en
dat , buiten dit , ook in alle andere opzigten, der leezing waardig is; nadieu hct een juister verflag van deeze
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ganfche gebeurtenis behelst, dan 'er tot nog aari den
dag gebragt zy. — Onze Autheur begint zyn vcrIna', met een berigt van de vroegcre overweegingen,
en aangewende poogingen ter verkrvginge van cone verbcterde of geheel nieuwe Nederduitfche Overzetting van
den Bybel; dat reeds met den jaarc 1571 een aanvang
neemt. My toont ons, wat 'er van dien tyd of ten
deezen opzigte in 't werk gefteld zy, tot op het jaar
1608; toen de Kerkelyke onlusten zecr veel tocbragten, om . deezen arbeid te ftaaken; des men denzelven
genoegzaam geheel liete rusten, tot op het houdcn van
dc Nationaale Synocic te Dordrecht, in den jaare 1618
en 1619; wanneer dit werk hervat en voorts ten einde
gebragt is. Van het voorgevallene hieromtrent op deeze Synode, en de verdere gevolgen daarvan, geeft de
Beer Hin/open een aanecngefchakeld verhaal; dat ons
een naauwkeurig berigt Icvert, van alle de aantnerke-,
lyke byzonderheden, welken daar toe betrekking hebben. Men vindt in 't zelve eene oordeelkundige ontvouwing van de Staats-refolutien en Synodaale handelingen cieswegens; van de gemaakte fchikkingen omtrent
den arbeid der Overzetteren en Overzieneren; van den
tra fpoediger dan traager voortgang van derzeiver werk;
van de voltrekkinge van alles; van 't drukken en openlyk invoeren deezer Overzettinge, en eindelyk van de
voorzorgcn , welken men aangewend heeft, om dezelve
Van drukfoutcn te zuiveren, en 't verder flordige nadrukken , zo reel mogelyk, te verhoeden; mitsgaders
de oorfpronglyke ftukken deezer 0 verzettinge ongeichonden te bewaaren. Dc Beer Hinlopen , die geen
toeite ontzien heeft, om alles, zo veel hem doenlyk
was, na te -vorfchen, betoont in dit Stuk eene onvermocide oplettendhcid, die by met oordeel in 't werk
gcileld hi-eft ; waar door by ook in Itaat geweest
de onderfehaiden berigten, welken die en deezen, nopens het vervaardigen deezer Overzettinge, gegeeven
hchben, te beoordeelen, tegen te fpreeken, of te be..
vestigen en op te helderen. Uit dien hoofde is dit Gefchrift , fchoon 'er reeds veel raakende dit onderwerp
gefchreeven zy , ook met betrekkinge tot het gefchiedkundige, der nadere overweeginge weiwaardig van hun,
die zig op de rcgte kennisfe der . gewigtige vobrvallen in
ons Land, waar order deeze gebeurteais welleteldrnag
wor.
Gae
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worden, in ernfte toeleggen. Alle de zodanigen„ ge.
lyk ook dezulken , die onze Nederduitfche Taal beocfcnen, en dus min of meer belang ftellen in 't nagaan
van de echtheid of ongegrondheid van 't bovengcmelde
verhaal van den Heer Verwer,, zullen deezen arbeid van
den Heer Hinlopen te meer danklyk erkennen ; om dat
by, ter verfterkinge van zyn gezegde, zo in 't eene
als andere opzigt, by dit zyn Werk,, eenige merkwaardige Stukken, els Bylagen, gevoegd heeft, welken tot
nog door den druk niet gemeen gemaakt waren.
Als daar zyn, de Ada der geauthorizeerde Transla„ tears en Revifeurs van de Translatie des Ouden Tes„ taments, met de Brieven en andere Stukken hiertoe
„ behoorende, en de Refolutien van de Overfetters en
„ Revifeurs aengaende de Duitfche Tale ( 4 ): [bentvensj de Memorie der Overzetters voor de Overzien, ders. ' , Wyders een Commentariolus Historicus enz.
of een Berigt , opgefteld door den Wel Eerwaarden
5 , Heer Lodewyk Gerard van Renesfe, (een der Overzie„ neren van het Nieuwe Testament ,) aangaande het
„ overzien der Nederduitfche Overzettinge van 't Nieu„ we Testament en der Apocryphe Boeken, met de
„ dear toe behoerende Bylagen,, zo als by het zelve,
„ cerst tot zyn eigen gebruik , en voorts ten behoeve
van de Eerwaarde Utrechtfche Synode uit ZYne
5-5 van
breedere eantekeningen, by een getrokken heeft (t).”
En ten laatfle nog etlyke merkwaardige Stukken , betreklyk tot het drukken en uitgeven van den Staten-Bybel ;
die ter opheldering van het daaromtrent verhaalde ftrekken.
Dee.
(*) Van dit fink over de Duitfche taal, had onze Schryver
drie affchriftenwelken by met elkanderen vergeleeken , en
wiserverfchillenCie leezingen by aangetekend heeft. Het eene
affchrift droeg alle kentekenen van het eigen handfchrift te zyn
van yacobus Revius, die niet alleen een der Overzieneren geweest is , maar ook zelf de pen in hunne vergadering gevoerd
/weft.
(f) De Eerwaarde Utrechtfche Synode heeft den Heer Hinlopen bet affchryven hier van toegeitaan, met bekortinge van zodanige dingen , die meer bedenkingen van Renesfe zyn , dan dat ze
Even zo heeft de
tot het weezen der zaake behoorcn.
Autheur,, met betrekking tot de andere Papieren , de gunitigfte

gelegenheid

om echte Affchriften re vcrkrygen.
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Deeze benaaming van den Staten - Bybel herinnert ons,
dat wy, onder de opgemelde byzonderheden van dit
Gefchrift, ook genoemd hebben, 's Mans uitlegging
der reden, waarom die Overzetting den Staaten-Bybel
heet. Zie hier wat by ons desaangaande z•egt.
„ 'Er viel veel te bedenken, op wiens name deze Bybel zoude uitgaen. De kerk, en de overzetters ftonden
in die gedachten, in welke de kerk, van den eerften
aenvang van hare overweginge, geweest was, dat het
een werk van, de Nederlandfche kerk ware; dat daerom
by haer of hare Gemagtigden, die de overzetters waren, de voorrede gefteld behoorde te worden. BOGERMANNUS dan en BAUDARTIUS of mogelijk de eerfte alleen ,
ontwierp twee voorredenen, waervan de eerfte, gericht
aen Hun Hoog Mog., een kort verhael behelsde, van
al het gene omtrent het vertalen van den Bybel voorgevallen was, en de andere, gericht aen de Gereformeerde Nederlandfche Kerken, deed verflag van de redenen , waerom eene nieuwe vertalinge noodig geoordeeld was, met wederlegginge van de fchijnredenen daertegen. Deze flukken zijn, na dat zy door BAUDARTIUS
naergezien •n verbeterd waren, aen hun Hoog Mog.
vertoond , welke de eerfte , met eenige veranderingen , aaa
bun te rugge hebben gegeven, om gedrukt te worden,
en de laetfte in handen van BAUDARTIUS gefteld, om die zo
veel doenlijk te bekorten, en vervolgens nader aen Hun
Hoog Mog. te vertoonen, om daerop als dan te befluiten ; zoo dat Hun Hoog Mog., te dier tyd, met
de gedachten der kerke overeenftemden (i). Mogelyk
is dit werk toes aen BAUDARTIUS alleen aenbevolen, om
dat BOGERMANNUS niet in Holland was ; zynde waerfchijnlijk in Friesland , om den hem opgedragen post
van cerften Hoogleeraer te Franeker te aenvaerden (2).
-- Dan, in het volgende jaer behaegde het Hun
Hoog Mog. dit werk des Bybels aen zich te trekken,
en befloten zy, na dat hun het gevoelen van de _Staten
van Holland was inedegedeeld, om de Ace van Authorizatie, welke door den Raed van Staten ontworpen,
en verder befchaefd was, goed te keuren, en te bevelen, dat dezelve daervoor gedrukt zoude worden, gelijk
wy
(x) Refol. van Hun Hoeg Mog. 3o Mai 106.
(2) VBIENIQET ifrh. Frif. 18c.), 182.
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wy die aen bet -hoofd van onzen Bvhcl hehhen. Hun
Hong Mog. lieten verder aen den Raed van Staten, om
uit de voorredenen, by de overzetters ontworpen , eene op to ftellen aen den lezer : dan daervan is niets gekomen. Hun Hoog Mog. begrepen , dat aen hunne vergadering alicen, de dank en de eere van dit Christlijk
en loflijk: work der vertalinge gelaten moest worden,
gelijk zy daervan alleeil de befchikkinge gehad, en de
kosten gedragen hadden (3). Ziet daer de reden, waerom deze overzettinge des Bybcls den titel van StatenBybel draegt."
Ten flot van dit Artykel zullen wy hier nog byvoegen, 't geen de Autheur ons tneldt, wegens het hewaaren der oorfpronglyke ftukken, welken, (nevens de Au-.
tographa van 't Dordrechtfche Synodus , in de Treveskamer, op 't Hof van Holland, in 's Hage bewaard,)
om de dir e jaaren plegtig gevifiteerd worden. Raakende
dit bewaaren der eerstgenoemde papieren, geeft ens de
.Neer Ilinlopen het volgende berigt.
„ By de overziening van het Nieuwe Testament ,
was de vraeg reeds geopperd, waer het ourfpronklyke
bewaerd zoude worden. De Synocle van Utrecht begreep, dat het by de Nationale papieren, die op de
Treveskamer in den Hage geplaetst zijn, bewaerd moest
worden; en hiermede ftemden byna alle de andere Syioden overeen (*). Vervolgens is 'er in bet verdrag,
tusfchen Burgemeesteren van Leiden, en de Overzetters , bedongen, slat 'de laetfte het oorfpron glyke , na
het afdrukken, in eerie daertoe gefchikte kiste zouden
leggen (t). Dit is gefchied, en zijn dezelve daerin van
tijd tot tijd gebragt, zonder dat daeromtrent eenige bepaelde orde gebruikt is, dewyle men meencie, dat zy
by de andere fchriften der Kerke geplaetst zouden worclen, naer inhoud der Kerkbefluiten. Dan Hun Hoog
Mog,
(3) Refol. van Then Hoog Mog. 28 April en 2 Mai 1637.
(*) Zie Bylage.

(t) De Burgemeesters van Leyden naamlyk waren 'er flerk op
gefteld, dat hunne Stad eer mogt genicten, dat deeze Over7etting aldaar eerstmaal gedrukt werd: dit gaf aanleiding tot een
verdrag, by 't welke de Overzetters bun OEtroi, wegens het ]eaten drukken, binnen of buiten Leyden, aau nutgemeesteren at
itQl1(101. Zie Rylage.
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Mog. befloten later, en wel in het jaer 1639, dat zy
te Leyden, onder het opzigt der regeringe van die S tad,
bewaerd zouden worden (*). En deze onorde der plaetfinge van de oorfpronklyke ftukken, en der laetfte proeven van het Oude en Nieuwe Testament, die daer als
losfe papieren lagen, gaf Beene kleine moeilykheid, by
het nazien van dezelve, aen de daertoe van tijd tot tijd
gemagtigden. 'Waerom , op klagten daerover , Hun
bog Mog., in den jare 1663 , PETRUS cABELJATTw,
Prcdikant te Leyden, en JACOBUS STERMONT leeraer in
de Godgeleerdheid en Predikant in 's Gravenhage,
gemagtigd hebben, die papieren uit elkander te fehetden, ieder by het zyne te plaetfen, en te laten inbinden , onder hun opzigt (j-). Het welk door hun verricht zijnde, hcbben zy daervan een verhael opgefteld;
het welk den i6den van Bloeimaand 1663 gedagteekend
is. Volgens welk verhael in de kiste te Leyden gevonden worden.
Een afdrukfel van de vijf boeken van Moles, zoo
als het zelve door de overz,etters vervaerdigd is, met
wit papier doorfchooten , en daerop de verbeteringen
van de overzieneren, gefchreven met de hand van REVius.

Het zelve, behelzende de Historiefche boeken van
Jortia tot Esther, met de verbeteringen als boven.
Het zelve, behelzende de Hagiographa, beginnende
met Job, en eindigende met het Hooglied, met de ver-beteringen als boven.
Het zelve, behelzende de vier groote Profeten, met
de verbeteringen a1 boven.
Het zelve, behelzende
twaelf kleine Profeten,
met de verbeteringen als boven.
Een afdrukfel van de vertalinge van het Nieuwe
Testament, zoo als dat door de overzetters vervaerdigd is, met de verbeteringen der overzieneren, gefchreven met de hand van FESTUS nommrus.
Alle de Apokryphe boeken, met de verbeteringen als
boven.
De registers van het Oude en Nieuwe Testament,
gefchreven met de hand der overzetteren.
Lact(*) AN Syn. Noordh. 1639.. Art. 21.
(t) Afta Syn. Noordh. 065 . Partic.
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Laetfte proeven van de vijf boeken van Mofes, de
Historiefche boeken en de Hagiographa, verbeterd met
de hand van BOCERMANNUS.
De laetfte proeven van alle de Profeten, verbeterd
als boven.
Proeven van het Nieuwe Testament, verbeterd door
ANTONIUS WALLA.US en FESTUS HOMMIUS.

Proeven van alle de Apokryphe boeken, verbeterd
als boven, midsgaders van de fummarien van de kapp.
van ieder dezer boeken, verbeterd als boven.
De eerfte druk van 1637, in paersch fluweel gebonden.
Affchriften van de aengeteekende drukfouten.
Handelingen van de overzetters en overzieners van
het Oude Testament."
P. ALLIX. Redenmatige bedenkingen over de Boeken der H.
Schrift. Uit het Fransch vertaald enz. door Y. v. HANELsvELD S. Th. Dr. en Predikant te Grootebroek.
Tweede Deel. Te Utrecht by A. v. Paddenburg 1777.
In groat octavo.

et de afgifte van het eerfte Deel van dit weldoorM
wrochte Gefchrift , hebben wy den Lezer reeds
onder het oog gebragt, wat des Autheurs hoofdbedoelde zy , en welken weg hy ingeflagen hebbe, om de
waerheid van den Christelyken Godsdienst te bevestigen (*); genoeg zy het derhalven nu nog kortlyk voor
te dragen , hoe hy zyn voorgeftelde Plan in dit tweeds
Deel voltrokken heeft. Ten dien einde hecht hy, aen
zyne voorgaende befchouwing, nopens Gods oognierk
in de Mozaifche Wetten, om den Mesfias, wanneer hy
komen zou, kenbaer te maken, ene ontvduwing van
de Voorzeggingen , welken God , van tyd tot tyd ,
door zyne Propheten den Jooden heeft laten verkondigen , om de kenmerken van den Mesfias, en de gevolgen zyner komfte nader te openbaren. En hier op toont
by dan ten laetfte, dat men, volgens het geloofwaerdig
verhael der Euangelie-Schryveren, ene nauwkeurige vervul(*) Zie HO. Vaderl, Lettoreef. V. D. bl. 564.
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vulling van dit alles , overeenkomftig met het Godlyk
oogmerk, onder de vroegere bedeeling, ontdekt , in het
voorgevallene met en omtrent Jezus, zo geduurende
deszelfs levensloop op Aerde, als na deszelfs verhooging in den Hemel, met de aenvanglyke oprechting en
uitbreiding der Christelyke Kerke; ten ontegenzeglyken
bewyze, dat Jezus waerlyk die langbeloofde en onder
het Oude Testament fteeds bedoelde Mesfias is.
Om dit bewys in zyne voile kracht te ftellen toont Dr.
Allix , na ene verklarende voordragt der Godfpraken
wegens den Mesfias , in 't laetfle gedeelte van dit Werk
vooraf, (1.) dat 'er een zeer naeuw verband is, tusfchen de denkbeelden en voorftellen van het 0. en N.
T.: (2.) dat de denkbeelden van den Mesfias zeer levendig , en het verlangen naer zyne komfte groot was,
onder de Jooden, omtrent den tyd der verfchyninge
van Jezus; (3.) dat de Joodfche Staet ten dien tyde
nog beftond, en dat Gods opgemelde oogmerk nog beftendig in denzelven achtervolgd werd; als merle (4.)
dat alle de aengeduide onderfcheidende kenmerken, in
die dagen , nog in den Joodfchen Staet aen te treffen
waren , zo dat men den Mesfias, wanneer hy verfcheen,
gereedlyk konde erkennen. - Na het voorftellen
hiervan , ter aenduidinge van Gods voorzorg daeromtrent , gaet zyn Eerwaerde over , om de vervulling van
alle die kenmerken van den Mesfias, in Jezus als den
beloofden en van oudsher bedoelden Perfoon aen te wyzen, volgens het bericht der Euangelifche Schriften,
welker geloofwaerdigheid by alleszins ten krachtigfte
ftaeft. - En hier op laet hy dan, ter volkomener
bevestiginge zyner ftellinge, dat Gods oogmerk met de
inrichting van de bedeeling onder het Oude Verbond,
ten einde liep met de komst van den Mesfias, en dus
ten onloochenbare bewyze dat Jezus de Mesfias is,
volgen ene befehouwing van den tegenwoordigen toeftand der Jooden; als waeruit blykt ; dat de geheele inrichting van den Joodfchen Kerk- en Burgerftaet zodanig te niete gedaen is, dat, indien de Mesfias nog verfchynen moeste, men denzelven onmogelyk meer zoude kunnen erkennen. Hier uit volgt, gelyk hy aen 't
einde van dat Hoofdfluk met recht aenmerkt , „ dat
„ men een van beiden moet aannemen , of dat deze
„ kenmerken, aan den Mesfias toegefchreven, niet meer
G5
1, tot
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5, tot kenmerken dienen, om hem te erkennen, mar
„ dan zoude de wijsheid Gods te leur gefteld zijn, en
„ Joden en Christenen gelijkelijk bedrogen wezen, daar
„ zij als kenmerken van den Mesfias dingen aannamen,
5, die zulks niet waren; of wel, dat de Mesfias reeds
„ moet gekomcn zijn, en dat niemand anders de Alesfias is dan die yefus, dien wij aanbidden." — Het
clot van dit Gefchrift is eindelyk gefchikt , om nog
kortlyk te doen zien, dat de grootheid der Verborgei.
heden in den Christelyken Godsdicnst, en de onderlinge verdeeldheid der Christcnen, Been rechtmatig vooroordecl tegcn de hewyzen voor de waerheid van het
Christendom kunnen vet wekken.
Wyders heeft de Eerwaerde Hamelsveld , voor dit
tweede Deel, geplaetst het berigt , dat de Neer de Chaufepie , wegens het leven , het character en de fchriften
van den geleerden Dr. Allix , in zyn Nouveau Dia-ionaire
Historique et Critique, medegedeeic.T. heeft ; waer tilt men
kan cfnernen, dat by onder de voornaemfic Franfchc
Godgelecrden van de voorgacndc Eeuw te tellen zy.

belanr,rm alley- menfchen overwogen , door J.
De gewigtigfte
s. PATZKE. Predikant in de H. Geest - .perk tot Magdeburg. Uit het Hoogduitsch vertadd. Door .1. F. v.
STEEN. Vereed Translateur der Stad Nymegen. Te Nymegen by J. v. Campen 1 7 77. Behalven de Voorreden
en den Inhoud 209 bladz. in gr. oetavo.

dit Gefchrift bied ons de Eerwaerde Patzke enige
achtervolgende Overdenkingen aen, wegens den Staet
der Menfchen in dit en het tockomend leven; die, gemoedlyk opgeftcld, in 't algenneen ter nutte ftichtingc
kunnen firekken. [-let vangt aen met ene befehouwing
van het einde, waer toe de Mensch gefchikt is; ftrekkende om te toonen, dat do Godsdienst zyn voornaernAC en hoogfte oognicrk moet zyn. Zulks leid hem vcrder om te doen zien, dat de Heilige Schrift de Leer
van dien Godsdienst vervat ; als mede well: cen gebruik
de Mensch van de Heilige Sc'nrifin, en van Gods geoHicraen hecht
pcnbaerdcnWil,heeft te waken.
zvn Eerw. voorts zyne Overdenkingen over den Mensch,
in verfcheiden opzichten, in dit leven. In dezelven
vestigt by het oog op de verplichting van een Mensch,
die
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die God waerlyk wil dicnen , om zyn leven ten dienfte
des Naesten, en ten nutte van de menschlyke Mau.fchappy aen te wenden : op zyne verplichting om God
te looven, dat by in den waren Godsdienst gebooren
is: op Geluk en Ongelule in de Waereld: op de duistere Wegen van God, en de Toevallen, waerby zich
geen Wyze Voorzienighcid fchvnt op te doen: op de
Waerdigheid en Hoogheid des Menfchen: op het vergenoegen der Zinnen en der zinlyke Vermaken: op de
Gerustheid in Rampen en Tegenfpoeden; mitsgaders de
Bronnen ener beftendige Blydfchap, die ons de Christ.
lyke Godsdienst ontdekt.
Doze befchouwingert
brengen zyn Eerwaerden , ter overdenkinge van het perk
des mons chlyken lcvens, en verder, ter befpiegelinge
van den natuurlyken zamenhang tusfchen dit en het toekomend leven. - By die gelegenheid laet hy wyders zyne gedachten gaen, over tie onaengename omIlandigheden, die ook den Christenen den dood nog bitter kunnen maken; en over de enigfte Gerustheid in de
wire des doods. -• Na dit alles flea hy de toekomende Waereld bepaelder tot zyn vooruitzicht ; overdenkendc des Menfehen Toefland, die onmiddelvk op
den Dood volgt ; hot Verband van de Waereld der Geesten, met den tegenwoordigen Staet der hier levende
IVIenfchen; de onuitfpreeklyke Heerlykheid van bet toekomend leven , en den toeffand der Onzaligen in de =dere Waereld. En hier op befluit hy deze zyne over,denkingen, met ene ontvouwing van de nuttigheid , die
wy, door one zorgvuldige overweging der . Eeuwigheid,
verkrygen; wacromtrent by zich, den voornamen irlioud van dit Gefchrift als to zamen trekkende, ten flat
laet hooren.
„ Ziet , mvne Ziele na dit doelwit met onafgewende
cozen. Gy weet, waar toe gy hier in den tyd gefteld
zyt , namely: oil den Wille Gods te doen; Gy weet,
plat Go] u zynen Wille geopenbaart heeft, en dat gy
denzeiven, in eon werkzaam leven, ten nutte der menfch2lijke Maatfchappye kunt en zult volbrengen; Gy
weet wet God voor u gedaan heeft, om u van alle zonden to verlosfen , en u in deeze Weereld te zegenen ; Gy
weet dat Hy HEERE van uw geluk en ongeluk in de Wee4.
reld is, en waarin uw Geluk, zoo wel als uwe Waar,dye beftaat; Gy weet, hoe gy de onverinydelijke Weder-
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derwaardigheden zult dragen , en hoe God uw Levensperk heeft vastgefteld ; Gy weet, waarheen u de dood
voert , en hoedanige dubbeldc toeftand in de Eeuwigheid op u wacht : dit (tiles weet gy , en waarom? Welk is
het oogmerk van dit weeten ? Welk is het oogmerk dat
u God zynen wille heeft geopenbaart ? Welk is het oogmerk van uwen dienst, dien gy Hem fchuldplichtig toebrengt ? Welk is het oogmerk van allc leidingen Gods ,
van alle lydens , van alle zyne Wegen , ook van de
Wegen des Doods ! DE EEUWIGHEID ! De Eeuwigheid
is het Middenpuna , en alles loopt daarheen te zamen.
0 Eetewigheid! Weest gy myn doelwit ! Gy , 6 Wooningen des Vreedes , weest myn oogmerkl "
sesaillInallImaslanso■
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Kort era beknopt berigt van den tegenwoordigen fiaat tier
Euangelifche Broeder-Uniteit , toegedaan de Augsburg fche
Confesfie. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te bekomen
by D. Weber, te Zeist, 1777. Behalven de Voorreden
75 bladz. in groot oetavo.

berigt, door een medelid der Broeder-Uniteit opgefteld, en door den Heer August Gottlieb Spangenberg, in de Voorreden, bekrachtigd , als in deszelfs gekeele inhoud der Waarbeid overeenkomilig, is drieledig.
Het eerfte gedeelte behelst eene aenwyzing der plaetzen, alwaer zich Broedergemeenten en Misfionen bevinden, die, naer de verfchillende Landen , in orde
opgegeven worden. Zy hebben zich, volgens deze opgave, wyd en zyd verfpreid, niet alleen in Europa, maer
ook in de Vo 1 kplantingen en Bezittingen der Europifche
IsAagten bovenal in Amerika. In de Nederlanden hebben
ze een Gemeente-Oord (*) te Zeist in 't Sticht Utrecht,
ene Broedergemeente te Amfterdam, benevens ene kleine
Broeder-Gemeente te Haerlem, en insgelyks te Akrom in
Vriesland.
De tweede afdeeling is ingericht, om ons een verflag
te
It

(*) Een Gemeente-Oord is zulk ene plaets, die de Broeders tot
dat oogmerk gebouwd hebben, dat 'er niemand anders woonen
zoude, dan Leden der Getneente, en wel onvermengd met an-

dere menfchen.
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te geven van den inwendigen itaet der Broeder-Uniteit,
die zich noemt de Euangelifche Broeder-Uniteit van de
Augsburg fche Confesfie. En de derde afdeeling is ten
laetfte gefchikt, om ons de uitwendige inrichting dier
Uniteit te melden. — Beide deze afdeelingen behelzen
de merkwaerdigfte byzonderheden, rakende de Leer,
het Kerklyk beituur,, de Kerklyke Tucht, en de verdere
Huishoudelyke fchikkingen dezer Broeder-Uniteit. Men
geeft ons in dir alles een regelmatiger verflag van 't geen,
in 't een en ander opzicht, tot deze Broeder-Uniteit betrekking heeft, dan we tot nog in onze tale gevonden
hebben. Ten aenzien van de laetstgemelde ftukken is
dit bericht vry onderfcheiden, maer met betrekking tot
het eerfie, of bepaeldlvk de Leer, is het oppervlakkiger,
dan wy verwacht hadden; doch zulks is naestdenkelyk
daeraen toe te fchryven, dat men alleen de Leer der
Broeder-Uniteit heeft willen opgeven; zonder zich verder uit te laten over de min of meer gewone begrippen,
die onder de Broeders geleerd worden, welk-en men zou
mogen aenmerken als begrippen , niet van de Broeder-Uniteit, maer van derzelver byzondere Leden, die , volgens hun Kerkwezen, zeer onderfcheiden kunnen zyn.
Naer alles wat wy 'er uit op kunnen maken is de Broeder-Uniteit der Augsburgfche Confesfie, zo als dezelve
1530, in de Duitfche tale, aen Karel den V, is overge.
geven, toegedaen; en 'er mag door geen Leeraer, in de
Broeder-Gemeente, ene tegen die Confesfie aenloopende
Leer voorgedragen worden. Maer de Broeder-Uniteit
maekt niet veel werks van de verfchilpointen, die de
Proteftanten verdeeld houden; des kunnen byzondere
Leden van verfchillende begrippen zich met hun vereni.
gen. — Iemand kan zich met de zogenaemde Oude
Brocderkerk (*), die zich aen de bovengemelde Confes.
fie houd, en verder gene menschlyke Schriften als Symbolifche Schriften aenneemt, om zo to fpreeken, geheel
en al verenigen, zo dat by zich oak aen de GemeenteVerordeninge verbindc. Dan dit is niet volfIrekt noodig,
on'
(*) De oude Broederkea beet eigenlyl: te beftaen uit de nakomelingen der oude Moravifche en BoheemCche Broeders; maer
men betrekt ook tot dezelve zodanige Leden der Broeder-Uniteit, die uit andere Gezintheden, dan de beide Proteftantfche
Religies, atkomtlig zyn, en zich met del3roeder-Unitcit verer41

hebben.
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om een Lid van deBroeder-Uniteit te zyn.—Iemand kan
zich ook met de Broeder-Uniceit ver-enigen, zonder zich
van de Euangelisch-Lutherfehe of Euangelisch-Gereforrneerde Gezindheid, waer in by gebooren is, of te zonderen. — En iemand, die genoegzame kennis van de zaek
ireeft , kan uit de begrippen en uitdrukkingen dier Broeders, fchoon zy 't in de hoofdzaek eens zyn, wel bemerk-en, tot hoedanig eene foort by te brengen zy.
Uit dies hoofde begrypen wy nu, naer 'tons voorkomt,
zeer wel, dat men geen bepaeld Lecrftelzel van de Broeder.Uniteit kan geven; en dat men, zo lang men geen
genoegzaame kennis van de zaek heeft, niet wel kan onderfcheiden, wat tot de eene of andere foort, of bepaeld1yk tot de Broederkerk, behoort. Hy gevolglyk, die 'er
belang in ftelt, om dit nader te weten, zal, benevens
die Gefchrift, nog dienen te doorbladeren, de voornaemfte Gefchriften dier Broederen, en wel byzonder hunne
Liturgifche Gezangboeken, welker Liederen zy gezaemlyk opheffen, des ze nacuurlykerwyze hierin hunne eenftemmige gevoelens uitdrukken. Dit ons gczegde
intusfchen dient niet, om iemand daer toe aen te moeciigen ; een onzer, die met befcheidenheid deze moeite op
zich genomen heeft, heeft niet antlers kunnen ontdekken, of de leerftellingen der onveranderlyke Augsburgfche Confesfie zyn °litter de Leden der Broeder-Uniteic
verenigd met myftike en dwepige denkbeelden; die dan
nog daerenboven zo dikwerf met leenfpreukige uitdrukkingen voorgefteld zyn, dat derzelver bepaelde zin enigzins
raedzelachtig worde. En 't is hem, de byzondere inrichtingen van hun Kerkwezen daer latende, voorgekomen,
dat iemand, die door geen byzonderen Gezindheidyver
gedreven word, maer een lid der ène algemene Christelyke Kerke, naer zyne denkwyze begeert re zyn, zulks,
naer de tegenwoordige gefteldheid in ons Vaderland, zo
gerust in onze Nederlandsch Kerk kan zyn, dat by 't zely e te Zeist of elders niet hebbe te zoeken. — Zyn 'er
echter zodanigen, die zich dezer moeite getroosten, dan
willen wy hen, om de Broeder-Uniteit niet te bezwaren,
gewaerfchouwd hebben, om de Leer der Broederen niet
op te maken, uit de Schriften van den Graef van Zinzendorf en de Liederen, die voor vyf- en twintig jaren in
de Gemeente ingefloopen zyn; als welken, volgens dit
Gefchrift, daer toe niet bevoegd geoordeeld mogen worden.
Vat

VAN DE EUANG. DROEDER-UNITEIT.

I I i.

Wat de eerften aengaet, hier omtrent drukt de Schry.
ver zich in dezervoegen uit. , De Schriften van den zal.
Ordinarius, den Graaf van 'Zinzendorf , zyn den Broe33
3) deren wel zeer fchatbaar, doch wytrden egter by hun
Symbolifthe Schriften aangcmerkt.
53 geenzins als
Ook
is
ten
aanzien
van deze Schriften nog aan te men.
33
13 ken dat de zalige Ordinarius zelve van zyne Schriften
33 geloofde, dat hy ze nog alle behoorde over te zien,
33 eer by met dezelven kon te vreden zyn. Doch hierin
13 is hy, door de menigte van andere bezigheden, en
51 door dien God hem tot zich riep, verhinderd gewor35 den. — Wat zyne daarin uitgedrukte byzondere me', ningen betreft, zo heeft hy reeds voor 20 Jaaren de
31 Broeders in 't gemeen, en, zo veel by kon, ieder in
33 't byzonder gebeden, en wel op bet Synode, dat toch
33 niemand zich met de handhaving of verdediging zyner
,, Schriften mogt inlaten. Dus zouden de Broeders zelfs
13 tegen zynen zin handelen, indien zy zulks doen wit!, den".
En rakende de opgemelde Liederen, fchryft by aldus.
33 De voor vyf7 en twintig jaren in de Gemeentevooreen
33 korten tyd ingeflopene Liederen, die, fchoon zy din
33 zin niet gehad hebben, welken men hun, deels nit
,, fpotterny, deels uit misverftand heeft toegedicht , ech33 ter ook ten dele niet overeenkomftig waren met. de
33 eenvoudigheid en ernst der Godlyke Waarheid, maar
5> vermengt met allerlei woordenfpel, dat in het beuzel33 achtige valt, deze Liederen, zeg ik, zyn reeds voor33 lang te enemaal buiten gebruik geraakt. — Ja, de
33 Leeraren der Broederkerk hcbben alien vlyt aangewend,
11 orn zich ook in Liederen van tyd tot tyd verftaanbaaN
„ der, zuiverder en eenvoudiger, met een woord, der!, wyze uit te drukken, dat een aandagtige en oplettende
31 Ziel, dezelve gebruikende, by de vraag: vcrftaat gy
3) ook wat gy zingt? zich niet behoeft te bedenken, of
,, gehecl te zwygen".
Wy leiden hier uit af, dat de Broeder-Uniteit bedagc
is op Hervorming; en als dit verftandig, met een Godsdienflig oogmerk, by aenhoudendheid, in ene byzondere
Gezindheid gefehied, is 'er altoos hoop, om 'er by vervolg jets goeds van te verwachten.
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Verhandeling over eene byzondere Bereiding en Gebruik van
het bytende Sublimaat &c. Door c. J. VAN WY, Heelmeester te AmIterdam. Tweede Druk. Merkelyk vermeerderd en verbeterd. Te Amflerdam by P. Conradi 1777.
86 bladz. in groot 8vo.

/y hebben dit Werkje reeds verhandeld in 't Zesde
\heeft
V Deel der Hedend. Vad. Letter- oef. De Auteur
hier by deeze tweede Uitgave eenige verbetering
en uitbreiding gevoegd, en zich ook op zommige plaatfen nader verklaard. Hy erken daarin bet fublim. adust.
nooit voor geheel nieuw te hebben opgegeeven, als ook
dat hy met ons toeftemt, dat men tot nog toe geene bereiding van de Kwik ontdekt heeft, die, in een volftrekten zin, de proef van nooit in eenig geval kwyling te
verwekken, kan uithouden. Maar hy meent uit de ondervinding te kunnen opmaaken, en met regt te beflui;en, dat het fublim. adust. volgens zyne bereiding en
vermenging, niet ligt kwyling te weeg brengt, ten minfien kan hy met waarheid getuigen, dat hem zulks onder
zyne behandeling nog niet is voorgekomen: dit willen wy
wel toeftemmen. 't Bevesrigt zich nader door twee Brieven, de een van den Hr. L. Hengevelt, Stads Heel- en
Vroedmeester te Arnhem; ea de ander door den Hr. van
der Haar: de eerstgemelde getuigt, dat dit Geneesmiddel afkomftig is van den Hr. Ivo Gaukes, Med. Doe. te
Groningen, die het lang als een geheim gebruikt, en 'er
zeer veel gelukkige geneezingen mede uitgevoerd heeft:
de Hr. Hengevelt heeft het gebruik 'er van, in den Jaare
1754, aan den Hr. van der Haar medegedeeld, die ook
getuigt dat hy het reeds 20 jaaren gebruikt heeft , en
melding maakt dat een Lyder, met groote uitzettingen
in de Scheenbeenderen , en hevige nagtpynen , in zes
weeken met deeze bereiding, in een decoEt lign. juniperi,
volmaakt gencezen wierdt : dog deeze Lyder hadt , 28
maanden lang, het middel van van Swieten, tot 5 leepels
vol opklimmende, wel met verligting, maar tog te vergeefs , gebruikt : 't fchynt 't zelfde middel te zyn , dat een
der Aanzienlykften van ons Land van de Erven van Dr,
Ivo Gaukes gekogt, en aan zyn Lyfrnedicus vereerdheeft:
die het in Leyden, maar vooral in 's Hage, heeft doers uitdeelen en gebruiken. Wy hebben te vooren gevorderd
ge-
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gehad eenige proeven van geneezingen van verouderde
Venuskwaalen, die door de gewoone middelen mocijelyk
te overwinnen waren : men heeft in deeze tweede uitgaave
eenige dergelyke voorbeelden opgegeeven. Verders getuigt de Auteur, dat de perfoonen, in de proeven door
hem opgegeeven, nog tot heden volmaakt gezond, en
herfteld gebleeven zyn. Vier van zyne, in die Proeven
gemeide, Vrienden, zyn van hunne opgegeevene gevailen
op dezelfde wyze vcrzekerd.
Hy trekt dan vervolgens dit gevolg; dat, naamlyk, de
Gonorrhwa in korter tyd, dan gewoonlyk, kan geneezen
worden. 't Gebruik en nut van deeze 13ereiding van de
bytende fublimaat wordt dan in deeze tweede uitgaave
van dit Werkje nader bevestigd.
Natuurlyke Historie , volgens het Samenfiel van den Heer
LINN/EUS. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede
D eel , Agtfle Stuk. Te Anyter dam by de Erven van
F. Houttuyn, 1777. In groot octavo 784 bladz.

In 't voorige Stuk bragt de Heer Houttuyn zyne aange-

ii vange Befchryving van de Kruiden , naar de Methode

der Sexe, van de Eenmannige tot de Vyfmannige Kruiden;
welke laatften , wegens derzelver menigvuldige verfcheidenheid, in dat Stuk niet afgehandeld konden worden.
Uit dien hoofde hegint by dit tegenwoordige, met eene
agtervolgende befchryving van de nog overige Vyfmannige Kruiden; waar op by ons veorts een berigt geeft van
de Zes-Zeven- Agt-Negen- Tien- en Twaalfmannige Kruiden.
De beoefenaars der Kruidkunde getuigen eenpaarig, dat
onze Autheur dit onderwerp met alle oplettendheid behandelt; en neemen ook een byzonder genoegen in zyn nevensgaande naauwkeurige afbeeldingen van uitheemf:he Gewasfen; dat zyn Ed. natuurlyk aanfpoort, orn zyn
Wcrk op dien voet voort te zetten. Het thans uitgegeey en Sink 'evert hier van nieuwe proeven, als behelzende,
by cone juiste afbeelding van verfcheiden buitenlandfche
Kruiden, cone zeer onderfcheiden befchryving van ee
aantal van Kruiden, die in verfchillende."Gewesten
gevonden worden; en welker onderfcheiden kennis,
veele opzigten, van een weezenlyk belang is. — Laat
ons , ten voorbeelde hier van, by deeze gelegenheid naDLEL. LETT, NO. 3.
gaag,
ti
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gam, het geen by ons mededeelt, wegens de verfchillende foorten van Rhabarber, en wel byzonder,'t geen hy
ons meldt, nopens het onderfcheid, dat men, omtrent
de Rhabarber, in Moscovie en in China groeiende, in
agt heeft to neemen.
Zyn Ed. ornfchryft het Rheum of de Rhabarber, als
een Kruid, dat eene zesdeelig blyvende Bloem heeft,
zonder Kelk, met Meeldraadjes en drie Styltjes; en welks
Vrugt, die in de Bloem aanrypt, nit een driekantig Zaad
beflaat. De Ridder Linnceus heeft 'er vyf foorten van opgegeeven.
1. Rheum Rhaponticum, of de Levantfche Rhabarber,
met gladde Bladen, en wat gelleufde Bladiteelen.
2. Rheum Rhabarbarum, of de Moskorifche Rhabarber,
met ernigermaatige Hairige gegolfde Bladen en effene
Bladfleelen.
3. Rheum Palmatunz, of de Gepalmde Rhabarber, met
gepalmde gefpitfte Bladen.
4. Rheum Compactum, of de Dikbladige Rhabarber, met
eenigermaate gekwabde, zeer itompe, zeer gladde, glanzigc Bladen, met kleine Tandjes.
5. Rheum Ribes , of de Wrattige Rhabarber, met korrelig ruuwe Bladen en effene Bladfleelen.
De Hoer Houttuyn befchryft ieder deezer foorten afzonderlyk ; doch de eertte en de laatstgenoemde foort
behoort onder het Geflacht der Patichs; des de
drie midclelfte opgetelde Soorten bier voornaamlyk in
aanmerking komen; en deswegens geeft hy ons bet volgende berigt. In de eertte plaatfe van de Moskorifche Robarber fpreekende, vangt by aldus aan :
„ Wcinige Drogeryen hebben de Wereld, over Kaaren eigertlyken oorfprong, in zo yeei verwarringgebragt,
als de Rhabarber. Wanneer TOURNEFORT zig, in 't begin deezer Eeuw, in Armenie bevondt, waren aldaar
Pakhuizen gevuid met doze Drogeryen, die men wel
wilt nit Tartaric to kotnen, doch niet van welk Kruid.
Hierom merkte by nacieri:and aan, dat die Plant, die de
Winkel. Rhabarber (*) uitieverde, nog onbekend ware,
of
CO Men heeft, zest do IL:er Houttvin, het Rhelluz Rhaponticum, (dus genoewd naar zync grociplaats in de Levant en Klein
Afie,) eertyds voor do Winkel-Rhabarber, of dat Kruid, welks
Wortel de echte Rhabarber , die wy thans gebruiken , uitlevert,
eq
tehouden: zelfs heeft de vcrinaardc )319115414 dc
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van niemand, zo veel by wist , befchreeven. Toen
het Rusfifche Ryk, in deeze Eeuw, zulke fterke voortgangen maakte in dc middelffe deelen van Afic, werdt
door hunne Kruicikuncligen dit Gcwas ontdekt, het welke
van fommigen, al te voorbarig, voor de echte RhabarberPlant gehouden werdt ( 4 ). Dc Steng deezer Plant is driemaa/ zo lang als de Wortelbladen , en deeze zyn langwet-pig, en gegolfd, of eenigzins gekruld op de kanten,
andethalfmaal zo tang als breed. 1)e Blatifteelen zyn
vveinig of niet gefleufd, glad en groenachtig. De Bloompluim beflaat uit verfpreide Takjes, en is niet zeer digt
gepropt.
„Dat deeze (die van wegen haaregegolfdeBladen,00k
Rheum undulatunt, of Golfbladige Rhabarber genoemci
wordt,) gcenzins de echre Rhabarber-Plant zy, khoon
zy van de Rusfen Siberifebe Rhabarber genoemd werdt,
is door den Hoer AMMAN, in 't jaar 1739, reeds aangetoond. Zyn Ed. maakte zulks nit op de berigten van
of
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Chineefclie Rhabarber-Plant, als een en dezelfde, befchreeven en
afgebeeld: doch ten ouregte. Detelv ‘: gelykr vecl nicer naar de
Monniken-Rhabarber der Winkelen, die in Zwitzerland zeer gemen is , omtrent de Bergflallen op de Npen, in de Zuidelyke
deelen van Frankryk, en op vcrfebeiden plaatfen van Duitschland
gevonden wordt. In veele opzigten koint derzelver Wortel met
het Rita van DIOSCORIDES, dat die Autli .:-..ur , als in de Landen van
hedendaag3ch Turkye gioeijende , berchryft, overeen. Hy purgccrt zagtlyk, gedroogd in Pocijer gcbruikt zynde, van een half
tot een gclicel Loot, of in Afkoo':zel tot een Once: maar heeft
flerker famentrekking dan de Rh . b , rber , des men 'cr zich met
vrucht tegen den Loop, en den Rooden Loop, van bediene.
(*) Gely1:, by voorheeld, door den vermaarden GEOFFROY , wegens de galykheid der Zaadcn, met de genes, welken uit China
voor die van de Echtc Rhabarber-Plant gevonden waren : als oolz
in de Verhandeling, (de 1211.2b,trbero .1 onder Voorzitting van den
Beer LINNaws, in 't jaar 175z, re Upild verdedigd., (AIL Acad.,
III. p. 212. T. 4.) en wanneer de Ridder zelf, in 't jaar 1740,
getuigcle, dat de Rhabarber in Holland zo gocd en kragtig, als in
de Ooiterfche Lmden, gegroeid ware, zyn Ed. gees andere bcdoeld te kunnen hebben : (Zie Stokholutfe Verb. 11. Band_
p. 197.) of het moest de Levantlae Sou t zyn geweest, welke
zyn Ed. drie of vier jaaren te vooren, nog voor de E.:11te Moskovilche en Chineefche hieldt, (Hort. Cliff' p. 155.) nict alleen ,inaar
deeze oak, in 't jaar 1749, nog voor de Winkel-R124barber des.
Apotheeken, Zic Mat. Med. p. 66. No. 197.
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MESSERSCHMID, in

Siberie gereisd hebbende, wien door
een Heidensch Priester verhaald was, dat de echte Rhabarber-Plant van de Tanguters Clungka genoemd werdt,
en in dat Land, ter grootte van een Kinds Hoofd, overvloedig groeide. Dceze Plant, in tegendeel, werdt van
de Tartaren Tfchune geheten, groeijende in Gebergten
aan de rivier Uda, en omitreeks het Meir Ukir-Noor,
in Daurie (*), Zy hadt een zuurachtigen zeer aangenaamen Smaak, en van het Volk werden de Stengen of Bladfteelen daar van, zo raauw tot verfrisfchinge voor den
Dorst, als Gekookt tot Moes gegeten. Hierom werdt
zy Berg-Zuuring , met Bladen van een Elle lang, door
MESSERSCHMID genoemd. Ook hadt de Rusfifche Gezant,
}leer PANIN, toen hy zig, in 't jaar 1751, te Upfal bevondt, verhaald, dat het by de Rusfen zeer gemeen was,
de Bladen van deeze in Vleeschnat te kooken , en die op
allerlei manieren als Moeskruid te nuttigen: gelyk men
dezclven ook,.kaauwende,een weinig zuurachtig bevondt
te zyn (t).
Wat
(*) De Ilea PALLAS fpreekt van hooge Bergen, beoost,en dat
gedecite van Siberic, waar hy reisde, die met Rhapontik , (Rheum
undulatum,) gelyk by zich uitdrukt, 't welk deeze Soort is, begroeid waren, en daar van den naam hadden. II. Deel. H. Boek.
P ag. 531.
(i) Even zo past men, gelyk de Heer Houttuyn, wat laager,,
meldt, nit de wrattige Rhabarber, die in de Oosterfche Landon
groeit, aldaar, nit de Ster ,-on en Bladacelen een zuuragtig Vogt,
wax. van zy een verfrisfttiende Gelcy kooken; ook eet men de
lalfge Spruiten met peper en Rout; welk gebruik veel overeenkonst heeft met dat van de bovengenoeincle Berg - Zuuring. Doch,
vervolgt by, in eene aantekening: In de bladen van 't Rheum un4u.datum, waar van verfcbeiden Planten hier in de Hortus zyn,
vind ik, by 't kaauwen, gcen rncrkelyke Zuurheid; doch de fmaak
komt my als die van Bectc, Spinagic, Patich, en dcrgelyke Moeskruiden, y our: ook zonder aenmerkelyke bitterheid. Zy vertoonen zich geheel glad en grocn, zonder cenige wolligheid. Die
van 't Rheum compactum aldaar , fomtyds we! drie voeten lang
groeijcnde, zo my de Meer STORM verzebert, en dus de grootfte
onder de Rhabarber-Planten, zyn grysachtig met cenige witte hairties; doch zonder Tandjc.'s , ban 'er ool: gcen Kraakbeenigen
Rand aan befpeuren. De onderkant van deeze Bladen, die zeer
breed zyn, heeft een zigtbaar Netwerk van kleine Adertjes , dat
men niet aan 't Undulatum vindt; doch zy fchynen my niet dikker nod, digter van, zelfitandigheld te xyn, dal; de andere. Vie

de

VOLCENS T.INNIEUS.

117

Wat verder de vervolgens genoemde Gepalmde Rliabar-

betreft, „deeze foort, die door haare Bladen zeer van
de anderen verfchilt, heeft men nu eenigen tyd voor de
echte Chineefche Rhabarber-Plant, by den Muur, die
Tartarie van China fcheidt, groeijende, gehouden. Na
dat dezelve door den Heer D. DE CORTER uit Rusland
to rug komende, was in zyn Tuin geteeld en bekend gemaakt, werdt het Zaad, in 't jaar 1763, ook medegedeeld aan den Heer HOPE, Hoogleeraar in de Geneesen Kruidkunde op de Univerfiteit van Edenburg in
Schotland, by wien in 't jaar 1765 een Plant Steng
fchoot en bloeide, waarvan hy eene fraaije Afbeelding
aan 't Licht gegeven heeft (*). In veertien Dagen groeide de Steng van vier tot acht Voeten hoogte, en was
zeer fchoon, met veele pragtige Pluimen van VleeschIcleurige Bloemen, Kranswyze geplaatst, en fierlyke Bladen aan den Voet. Deeze Bladen waren twee Voeten
lang, en hadden Steelen van de heift dier langte, meest
groen, maar in fommige Pianten met kleine paarfche
Vlakjes, in anderen byna geheel paarsch. De Steelen
liepen aan 't begin des Blads in drie of vyf Ribben, van
onderen, nit, die het Blad ftevigden, van eene Hartvormige Figuur, diep ingefneeden, met fpitsagtige flippen,
van boven groen, van onderen witachtig, aan beide zyden eenigermaate ruuw. De Steng, die onder twee Duimen dik was, hadt toen veertien Leden, en aan ieder
een omgeboogen Blaadje, allengs verkleinende naar den
top, en de gezegde Kransjes van Bloempluimen uitgeevende. De Bloem en Vrugtmaaking kwam met de overigen van dit Geflagt overeen.
„ Ten opzigt der hoedanigheden , meldt die Hoogleeraar,
dat de Bloemen eels famentrekkenden fmaak hadden, zo
wel als de Bladen, doch deeze waren bitterachtig, de.
Bloemen zuurachtig, gelyk de Blacifteelen en Ribben, in
welke laatflen eene walgelyke bitterheid heerschte. Wat
den Wortel aangaat, dezelve gaf verfcheide Armen of
TakIer

de volgende befchryving van de' Dikbladige Rhabarber van LimITEUS.

(*) Zie Phil. Trans. 1765. p. 292. Tom. 12, 13. De Heer
Houttuyn heeft deeze Figuur brier , tot de helft verkleind , overgenomen , met de figuur van 't Wad, en een Bioenitakje in de natuurlyke grootte, waar nevens hy op dezelfde Plaat gevoegd beeft,
eene ItleMe Afbeelding der Steng van de iVescovifche Ithabarber.
H3
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Takken. uit een dikken Knobbel of Hoofd, 't welk,
doorgeineeden zynde, een flvmig zoet Sap had, doch
denzelven kaauwende , bevondt men daarin Diet alleen
de Reuk en Kleur, maar ook den finaak van de \Vinkelfoort. Ook bath zyn Ed. het Poeijer van deezen Wortel,
in purgeerende kragt, waargenomen, even zo kragtig en
gemakkelyk te werken , als de echte Rhabarber.
„De Heer DE GORIER, voorgemeld, een levendigen
"Wortel van decze Rhabarber Plant aan den Heer LINN/Eus gezonden hebbende, gaf deeze 'er, onder de zeldzaarne Planten van den Upfalfchen Tuin, in 't jaar 1767,
de Afbeelding ook van uit; waarin de Figuur der Bladen
zig duidelyk vertoont, zo wel als de Stoppeltjes, die de
Steng, in het mikje van ieder Bladfleel, fcheedachtig
omvatten. De Bladen zyn bier, gelykerwys in die van
HOPE , Vinswvze verdeeld, en zweemen eenigermaate
Haar die van den Acanthus of Beerenklaauw. Op 't end
der hefchryvinge fpreekt de Ridder dus.
31 De eeniglie Autheur, die de echte Rhabarber op zy,, ne natuurlyke Groeiplaats gezien heeft is LE BRUN,
„ doch men moet zig beklaagen dat b y , fchoon zelf een
„ Schilder zynde, zulk een gebrekkelvke Afbeelding
• daarvan heeft gegeven. Deeze foort van Rheum komt
2, overeen met de Winkel-Rhabarber: want de Voorjaars• Spruit (Goma Vernalis) is geel, niet rood: de Bla„ den, gedroogd zynde, kunnen, in Reuk en Smaak,
„ niet van gerooste Rhabarber (Rhabarbarum tos„ tam) onderfcheiden worden: bovendien gelyken de
,, verdeelde Bladen meer naar de ruuwe Figuur van DE
„ BRUIN, dan de te vooren bekende foorren. De roode
2, Voorjaars-Spruit toont genoegzaam, dat noch het Rheum
„ met gegolfde Bladen, gelvk GERBER en anderen gewild
hebben: noch dat met dikke Bladen, gelyk MILLERUS
„ beweert; de waare Planter] van de Winkel-Rhabarber
„ zyn: aangezien de mode Kleur een zuuren lmaak, met
„ den bitteren firydig, en de geele een bitteren aanduidt”.
Vervolgens fchynt de Ridder, na deeze plegtige Uitfpraak, vast te dat de gezegde Voorjaars-Spruit,
een rondo Koolachtige Knot), met welke dir flag van
Planten 't alltreerst nit den Grond voortkomt, de eigentlyke Rhabarber zy. Volgens de befchryvingen, nogthans,
welken men van Reizigers in de gezegde Landttreeken
heeft, zyn, het vveezentlyk de Wortelen, tegens den
Win-
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Winter of in 't Voorjaar uitgegraven wordende, welke
van de Tartaaren, na dat zy gefchild zyn, ftukken gefneeden en met een Gat doorboord, vervolgens aan een
Touw gereegen, te droogen opgehangen, en verder of
in Wollen Zakken, of aan den Hals der Kemelen of Paarden hangende, vervoerd warden. In het voorzigtig droo(Yen naamelyk, beftaat de deugd der Wortelen. Voorts
ben,
vertoont de Winkel-Rhabarber niets minder dan een nit
Steelen en Bladen famengepakte Knop of Spruit".
Wyders komt hier nog in aanmerking de bovengemelde
Dikbladige Rhabarber, wairomtrent de Heer Houttztyn het
volgende bybw&t.
Deeze, ook in Tartarie en
China groeij teeft de Braden tederachtiger of dikker en digter dan de anderen, niet rondachtige minder
blykbaare Kwabben; gekarteld aan den Kraakbeeningen
Rand met fpit.ze Tandjes; wederzyds zeer glad, met Ileviger Ribben, en de Takjes van de Bloempluimknikkende , zegt LININT/E1.1S.
, Het is die abort, door den fchranderen MILLER afgebeeld, welke volgens deezen de gewoone Winkel-Rhabar •
ber zou uitleveren. De Hoogleeraar PALLAS fcheen niet
vreemd va,n dit Denkbeeld, toen zyn Ed. onlangs, zig
in Rusfisch Tartaric, en wel in de Handelplaats Kiachta,
bevindende, aldaar de Gepalmde Rhabarber niet bekend
vondt; wordende hem verzekerd , dat de echte Rhabarber-Plant maar klcine Infn dingen hadr. De Gepalmde,
ondcrtusfchen, is uit Zaady geteeld, dat men van de Tartaaren daarvoor bekomen heeft, en werdt by Moskou, op
een groot Veld, aangekweekt, ten einde daarvan denWortel, als de echte Rhabarber zynde, door den tyd te kunnen
gebruiken. Zyn Ed. verbeeldt zig, derhalve, dat de Rhabarber, die men in de Winkels heeft, wel van verfcheidenerlei Planten van dit Geflagt mogt komen (*), die
ten aanzien van den Grand, waar zy groeijen, zo 't my
voorkomt, ook wel een weinig in Blader-Loofverfchillen
kunnen. Doch het is zeker dat de befchreevene Soarten, zig hier in de Hortus Medicus bevindende, weezentlyk onderfcheiden blyven. Dus is aldaar het _Rheum
Undulatum aan zyne gekrulde kleine, het Compaftum aan
zyne overmaatig groote effene Bladen, en het Palmaturn
aan zyne diepe Infnydingen kenbaar. Maar het is ook
be(*) PALLAS ReizeA J.11.
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bekend; hoe ongemeen de •Worte/s naar den Grond, den
t -d des Jaars, het Saizoen, en naar dat het Kruid een
Steng gefchooten of niet gefchooten heeft, verfchillen.
Dus verandert fomtyds het zoete fap derzelven in bitter;
gelyk in de Raapen of Knollen en Radyzen : even als men
die beide fmaaken in den Rhabarber-Wortel waarneemt (*).
In de foorten van Winkel-Rhabarber, zelfs die uit eene zelfde Kas komt, is, voor 't overige, gelyk n-en
weet, een aanmerkelyk verfchil, zynde het Gene Stuk
geeler, het ander als wit en rood gemarnierd, en andere
byna geheel wit. Men kan de deugd byna aan den Reuk
ontdekken. De Moskovifche geldt byna eens zo veel
als de Oostindifche, die niettemin kragtiger dan dezelve
fchynt to zyn, geevende meer Extrakt, meer Harst en
na de verbranding meer Zout (t). Beiden komen zy van
de Chineezen of Tartaaren, de eene over Rusland, de
andere onmiddelyk uit China, met de Schepen der Oostindifche Kompagr-ie, ons toe. Ik zal van haare byzondere kragten in deeze en geene Kwaalen, (dewy! zy meest
tot enkele Buikzuivering gebruikt wordt,) noch van haare flopping na 't Purgeeren, welke alleen in 't Pocijer,
niet in 't Afkookzel of Aftrekzel, Tinduur of Syroop,
plaats heeft, gewag inaak-en. Het laatfte is in de gerooste Rhabarber zeer aanmerkelyk. Best is 't, dat men
ze met andere Middelen gemengd voorfchryve".
(*) Want , volgens den Hoogleeraar HOPE , GIs boven gemeld is,
was het Sap van den dooi gefneeden Wortel east zoet, en vervolgen§, onder 't kaauwen als die van de echte Rhabarber, wclke altoos iets bitterachtigs heeft.
(t) Zie KALENBERG, Proeven en Aanmerkingcn over de Rhabarber enz. Heel. Vaderl. Letter-061f. V. Deel N. 6. Mengelw.
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aeht a ties dagreizen, na te fpooren; de mogelyk nauwkeurigfte plans en meetingen van dezelven te bezorgen,
met juiste aftekeningen van verheven werken, bouwcicraaden en opmerkenswaardige gezigten, mitsgaders echte
copyen van de aldaar voorkomende opfchriften; en verder alles na te gaan, dat gefchikt is, oin zig van den ouden en tegenwoordigen toeftand der plaatzen, in dien omtrek, het beste denkbeeld te maaken; ten einde een berigt te vervaardigen van alles, wat de oplettendheid van
weetgierige en opmerkende reizigers daaromtrent naar zig
trekken kan. De Heer Chandler, met zyne twee Reisgenooten, den l3ouwkundigen Revett en den Schilder Pars,
deeze reis voltrokken hebbende, heeft van alles een naauwkeurig verflag gegeeven , tot volkomen genoegen van het
Genootfchap; dat den Heer Chandler de openbaare uitgave van zyn Dagverhaal aanvertrouwd heeft. — By dit
Dagverhaal bevonden zig, overeenkomftig met het opgemelde oogmerk der Reize, een aantal van Opfchriften,
en eene mcnigte van plans, tekeningen en gezigten, die
het Genootfchap insgelyks ter openlyke afgifte vervaardigt; en reeds gedeeltelyk gemeen heeft laaten maaken.
Het Dagverhaal of de Reisbefchryving zelve, tot
welke men zig in deeze Nederduitfche Uitgave bepaalt,
behelst een joist berigt van het wedervaaren der Reizigers,
en eene naauwkeurige melding van alles wat hun merkwaardig is voorgekomen, zo in Klein Azie als in Griekenland , en inzonderheid te Athenen , alwaar zy zig op hunne t'huisreize eenige maanden opgehouden hebben. In
het thans afgegeeven gedeelte, in 't Nederduitsch, is vervat hunne Reis door Klein Azie; tot dat zy beflooten van
Smirna naar Athenen over te fteeken; en men belooft ons,
dat de Nederduitfche vertaaling van 't overige eerlangzal
volgen; 't welk veelen ongetwyfeld aangenaam zal zyn.
Deeze Reisbefchryving toch is in alle opzigten merkwaardig en nuttig; ze behelst een opmerkend verilag van
den tegenwoordigen toeftand van dat Gewest; met ge.
fchieci- en oordeelkundige nafpooringen van deszelfs oude
gefteldheid en ondergaane verwisfeling; dat, in veelegevallen, ter ophelderinge van het oudheidkundige dient,
en tevens leert wat 'er nog heden op te merken zy. Oudheidkundige Liefhebbcrs vinden des een ruimen voorraad
van floffe; en zy, die hunne weetgierigheid tot den regenwoordigcn ftaat bcpaalen, hebben hunne voldoening.
Pet berigt van dat alles is doorvlogteg =et een verhaal
5
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van de voornaamfte ontmoetingen der Reizigeren, die
hun ook gelegenheid geeven, tot het melden van veele
gewoonten en zeden der inwoonderen dier Landfireeken , waar op zy ook nu en dan, buiten dit, opzetlyk
itaan blyven; het welk hunne befchryving, van oude overblyfzelen , en uitgewerkte bcrigten van den vroeger en
hater toeftand dier Gewesten, geduurig verlevendigt.
Daarbenevens heeft de Heer Vertaaler, in zyne aantekeningen , met oordeel gebruik gemaakt van andere Reisbefchryvingen , en den Leezeren diensc gedaan met hun etlyke opmerkingen nit dezelven mede te deelen, of aan te
wyzen, waar zy, nopens eenige byzonderheden, breedere onderrigting kunnen erlangen. — Om een duidelyker denkbeeld der uitvoeringe van dit Werk te geeven,
zullen wy ons nog verledigen, tot het mededeelen van
het hoofdzaklyke, dat ons bier in de befchryving van het
Eiland Chyos , thans Scio geheeten, en wel hyzonder van
dcszelfs voornaamfte Stad van dien naam, getneld wordt.
De algemeene befchryving luidc aldus.
„ Dit Eiland word van STRABO op negen honderd fta.
dien of honderd twaalf en eene halve mijl, in den orntrek
gefchat, en omtrent vierhonderd ftadien of vijftig mijlen (*) afftands van het Eiland Mitijlene (t). De voornaamtce berg, oudtijds Pelineus genoemd, vertoont aan
bet oog ecne lange, hooge keten van bane rotzen , die
de ftraalen der zonne te rug kaatzen; doch her benedenfle
gedeelte deszelven word vlijcig bebouwd, en bcloont,
door. deszclfs rijke voortbrengzels, den noesten arbeid des
nijvren landmans. De hellingen zijn met wijnranken bekleed. Bosfchen van regelmatig geplante limoen- oranjeen citroenboomen vervullen de lugt met den lieflijken
geur
(*) [Naamlyk RoomfLhe mylen van 6o in een graad, welkc ieder acht ftadien bevatten.]
(t)

Oudtyds Lesbos geheeten. Het ligt ointrent zeven mylen,

[ te weeten Zeemylen , of uuren gaans van twintig in een graad ,]

van het vaste Land van Phrygian, is tamelyk groot in den miltrek , welbehouwd en vrugtbaar , brengende overvIoed van fchoone oly, als mede de beste vygen nit den ilichipel, voort.
De wijn, die 'er valt, is bij uitftek goed, en bezit, volgens de
dichters , die eigenrchap, dat hij, wat rijklijk gedronken, niet
twistziek maakt, mar tot all vrolijklaeid aanzet. EGMOND en

INIEYAIAN ,

bl. 158.

De Vert.
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geur hunner bloesfems, en verrukken ten zelfden tijde het
oog met hunne gulden vrugten. Mijrten en jasmijnenzijn
onder dezelven gemengd, nevens olijven- en dadel-boomen en cijpresfen. Boven derzelver gekuifde toppen verheffen zig de hooge moskeen-torens (xzinareen) en de witte huizen fehitteren, en verblinden den aanfchouwer".
Voorts meldt ons de Heer Chandler de lotgevallen van
dit Eiland, zedert den ondergang van het Grielcfche Keizerryk; en wel byzonder, dat de Turken, na bet verflaan der Venetiaanfche Vloore, in 't jaar 1694, de Genueefche . kleeding, (hebbende de Genuezen dit Eiland,
in vroeger tyd, meer dan tweehonderd jaaren lang bezeten,) affchaften, en de aldaar woonende Europeaanen
dwongen, panden, wegens hunne onderdanigheid te geeven, en hen, onder anderen, noodzaakten, om voor de
Stadspoorten, en, by de nadering zelfs van den goringften Turk, van hunne paarden re flappen (*). Wat de
Stad Scio zelve betreft, bier van geeft by ons het volgende berigt.
,, De Stad Scio (f) en de nabuurfchap, gelijkt, van
de zee, Genua en deszelfs gebied, als in miniatuur. De
oude Stad had eene goede haven, en ruimte voor tachentig fchepen. De tegenwoordige, welke haren ttand be-

flaat, benedenden berg Pelineus is groot, welgebouwd
en bevolkt (D. Boven haar verheft zig een naakte heuvel, en twee of drie huizen op deszelfs kruin, waar weleer do akropolis der Grieken, en naderhand de burgt der
Genueezen was. Wij vonden aldaar veele lieden bezig
met
(*) „Het verdroot den Heer NIEBUHR zeer, dat by te Kaliira,
daarde Oosterfche Christenen, en zelfs de Europeers niet anders
dan op Ezels mogen rijden, genoodzaal:t was, telkens van zijnen
ezcl te ftijgen, en te voet te gain, wanneer hem can voornaame
Kah:raan ontmoette, terwiji. zi;-11 Janitfaar en Mobammedaanfche
bed:enle op hunne ezels bleven zitten. Zie zijne D.
bl. 131. en 135. De Vert".
(t) „ Zie een gezigt van dezelve bij c. DE BRUIN hi. 168.
De Vert".

(§) „ Volgens ECAIOND en HEIJMAN , beliep bet getal der in.
woner3, in het begin der tegenwoordige eeuwe, omtrent twintig
duizend, gelijk bleak uit eene lijst , welke de pacha had doen opflellen ; bier bij gerekend de dorpelingen, bedroeg het getal der
bewoners van dit eiland rutin dertig duizend. Zie bit 239 die/
Reize. De Vert".
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met het uitgraven der oude grondvesten, om de bonWitofFen. De haven heeft eene gerneene of vervallen modje, bijna met het water gelijk. De mond is nauw, en
met blinde rotzen en klippen bezet". — Onze Reizigers
kwamen aldaar met den middag; en men verzorgde hun
eenig gevogelte, eieren, wyn en vrugten, om hun middagmaal te houden; waar na zy eene wandeling door de
Stad deeden, die hun, in vergelyking met de leemen hutten van 't vaste land, dat zy onlangs verlaaten hadden,
uit enkel kleine paleizen fcheenen te beftaan. „ Maar de
grootfte fieraadjen van Scio, vervolgt de Heer Chandler,
zijn de fraaije Griekfche meisjes. Veelen van dezelven
zaten voor de deuren en venfters katoen of zijde te twijnen, of te fpinnen en te naaijen; zij fprakcn ons met
vrijmoedigheid aan, en hieten ons welk-om, als wij voorbij gingen. Op zon- en feestdagen vervullen zij tropswijze de ftraten. Zij dragen korte rokken, die haar llegcs
tot aan de knien komen, en onder dezelven witte zijden
of katoenen onderklederen. Dcrzelver kapzel, het welke aan het eiland bijzonderlijk eigen is, beftaat in eene
foort van turban van zeer fijn en fneeuwwic lijnwaat. Zij
draagen meestendeels geele muilen, met eenen ftrik van
roode franje aan de hielen. Zommigen droegen ze met
een' Iederen riem vastgebonden. De kleding der Griekinnen is zijde van verfeheiden verwen, en haar ganfche
tooizel zo eigenzinnig en levendig, dat wij ons oog niet
konden verzadigen (*). De Turken wonen in eene bijzondere wijk, en hunne vrouwen krijgt men niet tezien".
't Was reeds duister, zegt Chandler, toen wy weder
naar 't Schip keerden, en wy wierden met lange papieren
lantaarnen naar den oever gebragt. Zy vonden, by de
vleeschhallen, die aan het einde der Stad zyn, een grooten zamenvloed van magere honden, die met een fchriklyk geblaf op hen aanvielen; doch door hunne leidslieden
Welker fpraak zy verftonden, welhaast te rug gedreeven
werden. „ Zij worden, vervolgt hij, gelijk men ons
zeide, op gemeene kosten onderhouden, en verzamelian
zig, als alles in rust is. Het is opmerkelijk dat deze dieren
Zie Dr BRuIN' s Reize, hl. 169 en 17o, aldaar men ook
ten afbeeldzel vind van eene Griekinne te Scio. En EGMOND
ifEtimAN, bl. 249 en 250 welke berigten, dat op dit Eilani
wel drie lards* tegen 4t1' mansperfoon zyn. De, Vert".
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Ten oudtijds reeds een dergelijke plaag der inwoneren waren; zij zijn de Lernures der ouden, die zij met figlijre
plagten te bevredigen. Inzonderheid waren de Arkadiers
gewoon, brood van tafel mede te neemen, wegens de
verfchrikkihgen des nagts, dat is, de honden, van de
welken zij vreesden aangevallen te worden".
Den volgende morgen ging de Heer Chandler met zyne
Reisgenooten, weder aan land gebragt zynde, in een
voornaam openlyk bad; by die gelegenheid befchryft by
de gewoone wyze van baden, in die Gewesten, ecnftemmig met de berigten , welke ons andere Reizigers van dat
gebruik gegeven hebben (*). Na het gebruiken van 't bad
vonden zy den Conful t'huis; die bun granaatappelen van.
eene byzondere foort voorzette, wegens welken dit eiland beroemd is. „ De pitten, zegt hij, zijn zonder
fteenen, en men zet ze gemeenlijk, in eenen met roozen
water befprengden fchotel, op tafel. Het is eene voortreflijke vrugt; men houd ze egter voor zamentrekkende".
Een eenigzins bejaard Engelsch Heer, met naame Bracebridge, kwam hen met den Conful bezocken; by had veele jaaren omgezworven, om het voordeel eener warme
landitreek te genieten, en gaf aan dit eiland, boven alle
oorden, welken by bezogt had, den voorrang. Volgens
de opmerking van onzen Reiziger ontmoet men bier nog
Reeds de oude Godsdienstparcyen, te weeten der Griekfche en Latynfchc Christenen; voedende onderling een
onverwinlyken haat, met aanwendige van alle poogingen,
om de tegenparty te onder te brengen. Met betrekkinge tot de Oudheden hier ter plaatze, zegt de Heer Chandler.
„ Voorfpoed is den oudheden minder gunftig, dan verwoesting en ontvolking. Wij zagen hier geen ftadium,
geen theater nog odeum; egter kon het eener zo vermaarde Stad, die nog daarenboven eene iteengroeve in
'mare nabijheid had, aan zulke nodige gebouwen niet
ontbreken , en misfchien zou men omtrent den heuvel der
akropolis nog eenige fpooren daarvan kunnen ontdekken".
Wat hier van zy , onze Reizigers konden nietsopfpeuren,
dat eene byzondere melding verdient; buiten een overblyfzel, dat men, zonder reden, de fehool van HOMERUS
ge-

CO „ By THEVENOT vind men, behalven eene befchryving,
ook eene afheelding der baden. Zie zyne Reizen, bl. 51 , En
RUSSEL , Peichryv. y 44 ,Aleppo, bl. ya•ww../Q2. A rot"
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genoemd heeft. „ Het ligt , zegt onze Schrijver, noorclwaard aan de kust, op eenigen afftand van de Stad, en
fchijnt een openbaare tempel der Sibiple geweest te zijn,
gebouwd op de kruin eener rotze (*). De gedaante is
ovaal, en in het midden ziet men het beeld der godinne,
waaraan het hoofd en een arm ontbreekt. Zij is, gelijk
ge.woonlijk, zitrende afgebeeld. Aan beide zijden van
den zetel en op den rug zijn leeuwen uitgehouwen (f).
De binnenplaats is door eenen laagen rand, of zitting,
omgeven en beflaat omtrent zeven ellen. Het geheel is
nit de rots gehouwen, is ruuw, onkenlijk, en, waarfchijnlijk, van de verst afgelegen oudheid. Van de belling hooger op heeft men een fraaij uitzigt, over de
vrugtbaare valei van Scio, en het kanaal, nevens deszelfs
luisterrijke Spalmadorifche eilanden, agter dewelken men
de Bergen op bet vaste land van Afie ziet".
Ten
ladle meldt by ons, wegens de Wynen van Scio, en den
voordeeligen bouw van den Majlikboom nog het volgende.
„ De wijnen van Scio zijn vermaard, als de koking der
maag bevorderende, voedzaam en lieflijk. Zij werden
van de Romeinen hooggefchat. HORTENSIUS had 'er eenen grooten voorraad van, en CESAR, die zo grootmoedig als pragtig was, liet, bij zijne zegepraalen en offerhanden, het yolk naar gennegen daar van drinken. Een
zoon van EACCHUS, OENGPION geheten, of de wijndrinker, wiens graf in de tweede eeuwe alhicr nog te zien
was, heeft, naar men zegt, den wijnbouw op Scio ingevoerd; en die van Scio zijn, gelijk men voorgeeft, de
uitvinders van den rooden wijn, en van de wijze om dien
te maken. Eene ruwe rotsagtige fireek, Arifiagenoemd,
was inzoncier heid beroemd, wegens zekeren wijn, dien
men als Anthrofiesch roemcle, en den naam van een nieuwen
„ (*) Zommigcn hebben dczer rotze den naam van Erithniage,
geven. Zie EGMONT en HEYMAN , bl. 261. De Vert."
(t) Pococx hceft de godin en de beide leeuwen aan de zijden
van den zetel in eenen BOMERUS en twee IlInfen herfchapen. Alle drie de beelden , en niet en :;cle deelen cierzeiven allecn, hebben, gel ii; ik denk, bun aanwezcn der verbeeldinge des tekcnaars to d.;.nhen. Dc lea's kan zig can ti.!ster denkbeeld van het
oorfprongIike maken uit een vcrlievcn beeldwerk ondcr de Oxfordfehe marmers ,No. CXV. Hat beeld hield, waarCchiinliik, in
de hand, die aan het zelve ontbreela, gene Mora of tympanum.

Zie No. CXUL en CXIV."
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wen nektar toevoegde. De Heer I3RACEBRIDGE, dien wij
in zijn huis nabij de Stad bezogten, zette ons menigcrlei
uitgefogte zoorten voor, en de vraag is nog, of de wijn
zo wel aan geur en fmaak, als aan de andere zo geroemde eigenfchappen, iverloren iheeft. Verfcheiden zoorten
vonden wij, bijzonder in het eerfte opzigt, voortreflijk.
Het uitfluitend eigendom van den Arvififchen wijn,
waarvan men niet meer fpreekt, heeft voor den voordeeligcn bouw van den lentiskus of mastikboom , plaats geruimd. Deze, gelijk men ons verhaalde, geeft een en
twintig dorpen werk, die, tot gebruik van het vrouwentimmer te Konflantinopel, jaarlijks zo vcele duizend
oken (*) gom moeten leveren. Zij verzamelen dit, door
in de zomermaanden met een klein fcherp ijzer gaten in
de I-lam/nen te boren. In ottober word de inzameling
daarvan onder muzick naar de Stad gevoerd, en in het
kasteel gebragt. :De Kadi en de onderdienaars, die 'er
tegenwoordig zijn, als zij gewogen wordt, krijgen elk
een zeker gedeelte voor hunne moeite. Het geene overblijft , word den eigenaar overgeleverd, die het voor zijne rekening verkoopr. De Grieken dezer dorpen hebben eenen bijzonderen Stcdehouder en verfeheiden voorregten. Onder ' anderen, mogen zij eenen turban van
wit lijnwaat dragen , en hunne Kcrken hebben Klokken,
om hen tot het Gebed te zamen te roepen, eene vergunning van welke zij met veel blijdfchap fpreken. De
Aziatifche mevrouwen maken ongemeen veel werks van
deze gem, en kauwen ze zeer gaerne, om dat zij gelovan, dat de aciem 'er een aangenaamen reuk van krijgt,
behalven veele andere voortretlijke eigenfchappen, die
zij 'er aan toelehrijven. (-t-)"
Huis„ (*) Oke is een Turksch gewigt van omtrent 2 en dile vierde pond averdepois gewigt, van het welke de 16 oncen een,
pond don.”
„ (t) De Lmtiskus of Maatikboom is hicr altoos met honigbijen
bezet, om wel te react] bier ook uitmuntencie honig yak, die met
water gemengd, en ce p weinig citroeniap, eenen verfrisfehenden
eu liellijken drank verfchaft. De grootile koophandel, die op dit
eiland gall-even wordt, bcfhat voornaarnlijk in zijde en zijclen floffen, als Iluwcelen, damasten enz. De lcvensmiddclen moeten
incestal van het vaste land komen, egter zyn 'er ecnigen van uitgezonderd, als , onder anderen, patryzen, die 'er in grooteri
overvloed, en zo tam zijn als huishoenders. De boeren zocken
omtrent Paasfthen de eijcisn
tai lapsn ze ter mkt, zo als
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Buishoudelyk Woordenboek door M. NOEL CHOMEL. Twee-.
de Druk , geheel verbetert , en meer als de helft vermeerdert
door J. A. DE CHALMOT en verfcheiden anderen. Zevende ,
en laatjle Deel. Verrykt met Kunstplaaten. Te Leyden
by J. le Mair, en te Leeuwaarden by H. A. de Chalmot
1777. In groot quarto 6o8 bladz.

taande de uitgavc en het gcbruik der zes voorige
Deelen is de inhoud en fehikking, mitsgaders de
Snuttigheid
van het bovengcnoemde

Huishoudelyk Woordenboek, dat met dit Deel beflootcn wordt ,zo algemecn

bekend geraa.kt , dat het onnoodig zy, ter bekendmaakingc en aanpryzinge van het zelve, 'er breedvoerig
van to fpreeken. Genocg zy hct , by 't Plot van dit
Werk, nog tc zeggen, 't geen veelen by ondervinding
erkennerr, dat dit Woordenboek, met regt,
--het
het nuttigfle van die foort genoemd mag wordcn; en
dat men 'er, zo ten aanzicn van het Huishoudelykc,
als ten opzigtc van allerleie Kunften en Weetenfchappen , vooral met betrekking tot de Natuurkunde, Natuurlyke Historic en Genecskunde, een zeer voordeelig
en lcerzaam gcbruik van kan maaken. - Om 'er egter dczulken , dic 't niet bezittcn , nog eenig ander
denkbeeid van te gceven,zullen wy met een kort woord
gewaagen, van de verfcheidcnhcid der Artykelen, die
'er in voorkomen; en hiertoe ons oog maar vestigen op
eenigen der voornaamfle Artykelen, welke ons het ecrfte gedeelte der Letter V, waar mede dit Deel begint ,
aan de hand gccft.
Bchalven eene duidelyke verklaaring veeler woorden,
beknoptc belchryving eener menigte van byzonderheden in verfchillende Kunften en Weetenfchappen, korte
voorftelling van onclerfcheiden Zedcpligten in allerleie
betrekkingen, en meer dergelyke onderwerpen, koint
ons
men hier te land de kieviets-eijeren duet. Zie EGMOND en HEYMAN bl. 242. — C. DE BRUIN vcrhaalt, dat de patrijzen de
jongens, daar zij aan gewend zyn, volgen ; en dat de jongens,
elk de zijnen , door middel van een fluitje, bij zig doen komen.,
en ze naar het veld leiden, daar zij den kost zoeken; en dat zij
des avonds, op het hooren van het fluitje, Arm Le rug keeren naar
Dc Vert."
baaxe plaatun, bl.
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ons hier voor her opmerkelykfle eener uitvoerigeVerhandelinge over de Liefde tot het 1 7aderland. Een gezet berigt van 't Vogelengeflagt, onder den naam van / alken
bekend; met aanwyzing van derzelver Morten, en ontvouwing van het gebruik, dat men van de Valken maakt.
Een diergelyk verflag van de Varkens , met nevensgaande onderrigtingen, wel inzondcrheid, nopens her hutshoudelyke gebruik van dezelven. Eene gefchikte verklaaring van de Veerkragt of Elasticiteit , met ophelderende aanmerkingen tot dat onderwcrp betrekkelyk. Eene
oordeelkundige befchouwing van de Verbeelding, en de
zeldzaame uitwerkingen der Verbeeldingskrogt. Gep ste
bedenkingen over de Verdraagzaamheid, het Verdriet en
de Vergenoegzaamheid. Nutte onderrigtingen nopens de
Vergiften, als mede wegens de hulpmiddelen tegen dezelven; en zo ook leerzaame aanwyzingen van het geeu
men omtrent het Vergulden, op veelerlei manieren, in
agt heeft te neemen. Voeg hier by de Artykels, Verkvisting , Verlamming, Vermaak, Ve rnis , Verfteening,
Vinken, Visfchen, met veelvuldigc anderen van verfchil-

lende foorten; waaruit men kan afneemen, dat men hier,
omtrent allerleie onderwerpen, te regt kan geraaken; nopens welken men gemeenlyk nutte onderrigtingen en leerzaame aanmerkingen, of vermaaklyke nafpooringen zal
aantreffen; waarvan men zig, een ieder naar den cart zyner Liefhebberye of omflandigheden, met vrugt kan bedienen.

ArchiteEtura of Bouwkonst ten dienfle van Timmerlieden , Metzelaars , Steenhoiii'ers enz. en avdere Liefhebbers; die zig
in dezelve begeeren te oeffenen. Door A. ERZEY , Leermeester in de Wis- en Bouwkunde. Te Amflertlam by J. v.
Keulen. Behalven de Voorreden I 16 bladz. in gr. octavo.

bier medegedeelde onderwys van den Heer Erzey,
T1 etnopens
de Architedura ofBouwkonst, bepaalt zig ,volgens zyn doelwit, tot de Civile of Burgerlyke Bouwkonst,
anders de gewoone Huisbouwkonst geheeten. En in 't
zelve heeft by zig voorgefteld den Leerlingen en Werklieden desaangaande onder 't oog te brengen, 't geen zy
van de Theorie en Tekenkonst dienen te weeten. Ter
ontvouwinge hier van is dit Gefchrift in vyf
VII. DELL. LLTT. No. 3.
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ken verdeeld. In 't eerfte geeft de Wiskunftenaar eenige
meetkundige bepaalingen en werkftukken, mitsgaders eenige deelingen van gronden, welken tot eene inleiding
voor de I3ouwkonst dienen. Voorts hanclelt de Bouwkundige Schryver over de Trappen, zo Bordes- als Slingeren Wenteltrappen; vervolgens over het Kapwerk met
deszelfs toebehooren; wyders over de gronden met derzelver verdeelingen, der Vertrekken, Trappen, Cozynen, Deuren enz. benevens den opflal of doorfneedens
der Gebouwen, derzelver Gevels enz.: en eindelyk over
de voornaamfle ScheeIuwtens, die in de Bouwkonst voorkomen. Nopens deeze opgenoemde Stukken, met verfcheiden byzonderheden daar toe betrekkelyk, draagt de
Heer Erzey eene welgeregelde onderwyzing voor, onder
de verklaaring van zeventig nevensgaande Plaaten; welker inrigting zeer wel gefchikt is om den Leerling, die
de eerfle beginzelen der Theorie en Tekenkunst van de
gewoone Huisbouwkunde wenscht te verflaan, en 'er zig
verder in te oefenen, behulpzaam te zyn. De Heer
Erzey begrypt zeer wel, dat men hier nevens ook kundig
behoort te zyn, in 't geen omtrent de zogenaamde vyf
Orders in aanmerking komt; dan, om zyn Gefchrift niet
te overlaaden , zendt by den Leerling in dit opzigt, tot
het bekende Werk van den Heer Zircon Bosbooni, 't welk
by met refit aanpryst als een Werk, dat een Leerling met
een weinig onderwys ligtlyk kan bevatten.
rerbetering tot het boegfeeren , ten dienfZe van de Navigatie,
door .1. G. wAnTELING, Te Amilerdant by J. Wesfing
z 7 . Behalven het J7oorberigt 4o bladz. in
Willcmsz.
gr. octavo.
In dit Gefchrift geeft de Autheur, na eenige voorafgaande aanmerkingen, raakende het geen men, omtrent het vervoeren van zwaare lasten , 't zv re Land of
te Water, en 't onderfcheid dat ci arin plaats heeft, in
agt hebbe te neemen, eene befchrvving van zone nieuxv
verbeterde en uitgevonden Tinnier van Boegfeeren. fly
bedient zig daar toe van cell tot dat chide gefehikt Werktuig, 't welk aan 't vooreinde van een rnaatig zwaaren
Boot wel vastgefchroefd moet worden; en tragt te toonen, dat 'er reden zyn, om te vertrouwen, dat de Roe.
CDS
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ers, met behulp van dit Werktuig, beter zullen ilaagen,
dan gewoonlyk gefchiedt, ja hun oogmerk zullen
ken in gevallen, daar zy 'er, naar de thans gebruikelyke
wvze van Boegfeeren, van of moeten zien. Men zou dit
Werktuig kunnen laaten vervaardigen, en als 't noodig
ware plaatfen aan zodanige Booten, die gefchikt zyn , om
de Schepen, by gebrek van wind, in ruime Zee te brengen ; dan dit niet alleen; 't vereischt, volgens zyne befehryving, geen aanmerkelyke kosten, en kan, met weinig omflags door ieder Schip medevoerd worden, om 'er,
wanneer de omftandigheden zulks vereifchen, gebruik van
te maaken, 't zy als een Schip aan laager wal is, of bier
of daar .moet inloopen. Het voorflei van den Schryver
heeft zekerlyk in de Theorie eene aanneemelyke zyde,
en 't fchynt der moeite wel waardig te weezen, door eene
Proefneeming na te gaan, of het in de Praktyk zo gunflig uitvalle, als de Autheur zig belooft.
Nadere Aanmerkingen over den aart en de waarde der Burgerlyke
Vryheid , en 8611° vrye regeering , ens. door RICHARD PRICE, Dr.
in de Gadget. en Lid van de Koningt. Maatf. der Weetenfchappen. Uit het Engelsch vertaald , en met eenige ter zaake dienende Uittrekfels nit vermaarde Schryvers voorzien, door joRAN
DERR, BARON VAN DER CAPELLEN; Befchreeven in de Riddenfcliap van Overysfel, 69c. Te Leiden by L. Herdingh , 1777, Behalven de Voorreden van den Vertaler,, 106 bladz. in gro4
octavo.

't

Igemeen gerugt , dat de Aanmerkingen over den aart der Burgerlyke Pryheid , enz. van den Eerwaarden PRICE , ZOO
En ;eland , als elders, gemaakt hebben, verwekte , gelyk het gemeenlyk
gaat , al vroeg veele tegenfcbriften tegen dezelven, waarvan fommige van meerder of minder aanbelang waren. Onder de voornaamile
en edelmoedigtle Tegenfchryvers van den fchranderen Do6tor was
zekerlyk de Heer HOODRICKE; van wiens gerchrift , als mode uit
bet Engelsch in 't Nederduitsch vertaald, wry voorheen (r)verflag
gedaan hebben. In deeze nadere Aannierkingen nu tragt de Heer
Price zyne voorige aanmerkingen te flaaven , tegen de voornaamita
tegenwerpingen , welke daartegeii, inzonderheid door den Heer
eaodricke gemaakt zyn, Over 't algemeen komt het ons voor,
dat de Autheur 'er vry wel in geflaagd is; en 't blykt duidelyk genoeg, dat de meeste der tegenwerpingen rusten op verkeerde op-

vat.

(i) Zia

liedand. Fad.

Lesier-Oef. FL D. bl. 174.

2

132

A.

!RICE

vattingen van des Heeren Price's gezegdens. Ondertusfchen behelzen deeze Nadere, zoo wel als de eerfle, dianinerkingen, zaaken van zoo veel gewigt , dat zy alleszins de oplettendheid onzer Landgcnooten, en vooral van onze Hoogleeraaren in het algemeene Staats- en Volkeren - rcgt, verdienen. Want fchoon wy
oordeelen , dat de Eerwaarde Do6tor zyne gronden vry bondig
geftaafd, en tegen zyne Partycn verdeedigd hebbe, zyn wy egter
verre af van in alien opzigte met hem overeen te ftemmen; en
daarom wenfchen wy to nicer, dat eene bekwaame hand zyne
gronden en leerftellingen Bens nader ter toctfe moge brengen.
Na dat de Meer Price, in de mite afdeeling, welke bepaaldelyk handelt over den aart der Burgerlyke Vryheid en het weezenlyke eener vrye regeering, zyne te vooren gegevene bepaalingcn
van de Vryheid, zoo in 't 1Vatuurkundige, als in 't Zedelyke,
Godsdienflige en Burgerlyke, nader heeft bevestigd en aangedrongen , beflaitlhy, dat geene regeeringen inderdaad vry zyn , of
zy moeten dceze volgende eigenfchappen hebben: „ Eerstlyk ,
alien, nicmand uitgezonderd, moeten door hunne Gemagtigden
vertoond worden. Geen Staat, waar van maar een gedeelte vertoond worth in 't wetgecvende lichaam, dat denzelven regeert,
kan gezegd worden onder eene zelfregeering te zyn. Zoo Schotsand geenc Gemagtigden in 't Britfche Parlement had, zou het
met vry zyn; even min zou men Brittanje vry kunnen hceten,
wanneer alicen Engeland, deszelfs ander gedcelte , op eenen eenparigen voct vertoond was. Het zelfde is , in 't algemeen waar ,
van elk Land, dat onderworpen is aan eene wetgeeving, waarin
alleen fonimigen van deszclfs declen , of fommige clasfen of rangen van mem:Chen vertoond zyn , en anders niet".
„ Ten twecden, de Gemagtigden van eenen vryen Staat moeten vry gckoozen zyn. Zo dit het geval Diet is , zo zyn zy in 't
geheel geenc Gemagtigden; en cene regeering van zulk flag van
Reprefentanten ontaart in eene regeering van eene Cabale , of van
lieden in mien Burgerilaat, die magt of geld genoeg hebben, om
hunne Bedieningen te koopen of af te dwingen".
„ Ten derden , na vry gekoozen te zyn, moeten zy zelven vry
zyn. Indien 'er eenige hoogcr wil is, die hunne befluiten beRica , en van welken zy afhangen , zo worden zy werktuigen van
dicn wil ; en 't is eigenlyk die wil alleen, die den Staat regeert".
„ Ten vierden, zy moeten voor korte termynen gekoozen worden; eu, voor alle hunne verrichtingen , aan hunne lastgeeveren vcrantwoordelyk zyn. Zander eft zal een Volk geen bedwang
over zyne Gemagtigden hebben; maar door dezelve te verkiezen ,
zig geheel van zyne vryhcid ontdoen, en eeniglyk het artnzaaiige voorregt gcnieten, van, op zekere tyden, een getal van lie,den te verkiezen, welken zy gehouden zyn te dienen, en die,
naar hurl goeddunlien, over bunnelyven en gocdcren zullen befchik-
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febikken". — En, „ indien eene regeering, door Gemagtigden,
vervolgt hy, gebrekkig is in elk der vereischten , die ik heb op.
gegeeven , dat is, indien zy op eenen oneenpaarigen voet ge•
fchiedt, en maar voor een gedeelte van den Staat plaats heeft;
indien zy aan het bedwang des Vollts niet is onderworpen; indien zy door omkooping en voor lange tydperken gekoozen wordt,
en na gekoozen te zyn veil en afhanglyk is; — in deeze omftandigheden wordt eene Volksvertooning eene bedriegery; eene
publieke pest; ja , eene regeering door dezelve is even onbeflaanbaar met waare vrykeid, als de eigendunkelyke alleenheerfching" (t).
Na dit Ales nog nader aangedrongen, en van 't geene daar tegen
was ingebragt gezuiverd te hebben, handelt de Heer Price , in de
tweede afdeeling, van de waarde der Vrylzeid en de uitneernendheid vrye Regeering; en zuiks op eene wyze, dat deeze afdeeling vooral de aandagr onzer Landgenooten, en van alle waare
liefhebhers der onfchatbaare vryheid, tot zig moete trekken.
„ Vrye regeeringen, zcgt by, zyn de eenigen, die aan 's menfchen redelyke vermogens ruimtc gecven, om zig te kunnen nitzetten ; zy alleen begunfligen derzelver volmaaking. De leden van
Vrye Staten, hunne regten beveiligd ziende , en weetende, dat
zonder overlast de vrugten van elke aanwinst, die zy kunnen
maaken , zullen genieten, worden daar door tot nyverheid aangeMOC(1) „ Met dit verflag, zest de Heer Price, heb lb alleen bedoeld sari
te toonen, wat 'er lot eenen vryen Stoat vereischt wordt, zonder op Beni„ gerlei wyze te willzn bepaalen, welke regeeringsform de beste zy. Dit
„ zyn twee zee; onderfcheitene finkken. Het eerfte beefs weinig zwaarig„ held in. Len vrye Stant is can Stant, die door zig ze.ven geregeerd
„ wordt op zulk acne wyze ;Os ik heb voorgeiteld. Doch hy kan soy zyn
„ nictttenin de beste regeeringsconflitutie NIFT hebben, Vrykcid , hoewel het
„ weezenlyklie vercischte in cene goede regeering, is het eenige niet.
eenigheid, geheimheid, en nadruk zyn niet minder
„ nudig; en dat is de beste regeeringsform , (lie al deeze hoedanigheeden.
„ best vereenigt; of, die by eene gelykmaatigc en volmaaktc vrybeid
„ gromfte wysheid in 't heraatillagen en befluitcn, en de grootlte eenig„ ueid, kragt en fpoed in 't uitvoeren voegt”. Hoch wy wenschten,
dat do Autheur deeze aanmerking niet gemaakt had. Zoo dezelve geerond is, vervalt d'aardoor, onzes oordeels, zyn geheele Srelfel, wat hy
;crook van zeggen moge. Allen komt .dan neer op loucere belpiegelingen ,
die nooit :tit to voeren zyn. Ondertusien konnen wy ons met deeze Sanmerking zoo min vereenigen, als met de Stelling van den Scbryver, „dat
„ de Vryhcid van eenen Staat of Natio in opzigt op andere Natien van
„ denzelfefin aart is, als de vryheid van eenen Burger ander zyne Medeburgeren”.
En deeze zyn de twee klippen, aan welken by zig, telltens geftooten
beat ; 't welk zynen oorfprong daaruit lchynt te hebben , dat by zich
gen000dzaakt gevonden heeft, zyne bepaalingen verder toe te pasfen ,
dan hy zig in 't begin jjuice wel had voorgelleld. Wy zyn egter midlcrwyl van oordecl , dat men bet Srelzil van den Autheur over 't
algerneen ;nu ktuincri behouclen , en niet cc 111:1/ deeze twee Stellitigeu

verwerpeg.
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inoedigd. De vryhcid hebbende, um, hunne navorfchingen in
allerlei onderwerpen , zoo vcr als zy kunnen, door te zetten , en
zig in al hunne Godsdienilige en Burgerlyke belangen alleen door
hun eigen oordeel to laaten leiden; terwyl zy aan anderen diezelfde vryheid laaten; zo moeten de dwaaling en 't bygeloof veld
verliezen. Bewust van hunne eigene regeerders te zyn, door geenc andcre wean , dan waartoe zy hunne toeftemming gaven ,
verbonden, en Met ondcrworpen aan den eigendun::elyken wil
van eenigen homier medebnrgeren , zoo bezitten zy eene verbevenheid en lierkte van west, dic hen groot en gelukkig moet
maaken. floc verfchillend is de toeftand van de Slaaven der
willekeurige beerfehappy! — Gelyk Vee , dat aan het juk gowoon is, worden zv alien fangs denzelfden betrecden weg voortgedreeven, befehroomd om over de allergewigtigfte onderwerpen
te fpreeken, is zelfs to denken; hot oog needs met ontzag op
cenig vcragtelyk Schepzel, dat hun mecster is, gevestigcl houdende; hunne vermogens gekluisterd ; en cenigen der edelfte
dryfvccren der menfehelyke natuur, die hen tot wat groots hadden kunnen aanzetten, in hun binnenfte onnut gemaakt liggende.
'Er is rn waarheid niets vo vcrnederende , als die verbastering van
't menschdom, welke in zulk eenen toeftand plaats heeft". —
Naar ik weet zeer wel, vcrvolgt by wat laager, „ dat do Burgerregeering, zo als zy tans op der aardbo2cm plaats hoeft, op
geenerici wyze beantwoord aan de hefehryving, die ik van duelve heb gLgeeven. In flea: van cone inaelling, ter befelmming
van de zwakken tegen dc flerken to zyn, vinden wy dezeive eerie welke de fterken nog fterker maakt, en hun het
vermogen goeft, om op eene regelmaatige wyze te kunnen onderdrukken. In fteé van deugd te bevordoren, en de ondcugd to
beteugelen; van alle vry onderzoek aan to mocdigen, van de
Vryheid tc bevestigcn, en van alle vreedzaame licden, zonder
onderfeheid, in de genieting hunner Burgerlyke en Godsdientlige
Tegten to befebermen; zo zien wy cone barbaarfche
heerfchappy, onder haai en naam , de aarde vurwucsten; fommigen op cone onredelyke wyze verhoogen, anderen vernedcren,
alle vorderingen itremmen, en de dierhaarftc voorregten van 't
menschdorn met de voetcn trappen. — De Burger-overheden
merken zig nict als dienaaren, maar als meesters. Hunnen verhevenen ftand verbcclden zy zig, nit hoofdc van hun eigen regt,
to bezitten. Het Volk rekcnen zy hunt= eigendom; en deszelfs bezittingen eon *einem Fa:ids , wa:Iruit zy regt hebbon
to neemen, wat bun behaagt, en waarvan aan elk in 't byzonder
niet nicer toekomt, dan zy wel zo good will= zyn horn niet
ontneemen".

Tot befluit, voegt de Schryver 'or nog verfeheidn' aanmerkingen by, over den teg,emvoordigcn toeftand van Groot-Britcanje;
waarvan by meent, dat do volgende flukken, onder veole anaeren,
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ren, maar a1 te klaar toonen, waar 't met hun been wil, en hoe
ver zy reeds gekomen zyn.
„ Eerftelyk. Eene algemeene onverfchilligheid fchynt my hand
over hand onder ons veld te winnen. Dit is het noodzaaklyk
uitwerkzel van toeneemende weelde en verkwisting". En 't is ,
gelyk by alvoorens reeds aangemerkt had, „gedaan met een Volk,
zo dra het zorgloos wordt en ophoudt zig ligt te ontrusten. Eene
vrye regeeringsform is niet te behouden, zonder eene ernftige
en aanhoudende jaloersheid".
„ Ten tweeden. By de onwentelingen in 1688 verkreeg het
Huis der Gemeenten juist dien invloed in deeze regeering , welken
het bchoort te hebben, en 't bragt , geduurende eenige jaaren daar
na , hen , die in't bewind waren, Met weinig in verlegenheid; doch
't is wel hekend dat men onlangs middelen beproefd , en een vast ontwerp aangenomen heeft, om het to deem zwygen. 1k zcg niet met
welken goeden uitflag. — Zeker, egter,, is 't , dat zy, wier ftaatkunde dit gcweest is, de gemeene vryheid de hartader hebben
afgcilooken , en de ergfte verraders zyn , die dit ryk ooit zag".
„ Ten derden. Vour eenige jaaren , in t begin der regeering
van den laatst overleeden' Koning, maakte bet Buis der Gemeenten ftandvastiglyk om hen , die penfioenen of bedieningen van
de Kroon hadden , nit hunne Vergadering te houden, welke Bids
even flandvastig door het Huis der Lords verworpen wierden.
Tcgenwoordig is nicmand zo dwaas van het doen van zulke
voorftellen in 't Huis der Gemeenten ooit in zyn hoofd te krygen".
„ Ten vierden. Eene needs op de been zynde krygsmagt is in
alle ecuwen doodlyk gcweest your de yryheid van die burgerftaaten , in welken men haar heeft ingevoerd. — Montesquieu merkt
aan , dat het behoud der Vryheid in Engeland vordert , dat dit Ryk
gene lancimagt in dienst hebbe — Dr. Fergufon noemt bet invoeren van eene ftaande krygsmagt „ eene rampzalige verfyning
„ in den tegenwoordigen flaat der Burgerregeering". De Heer
Hume verkIaart deze ftaande armee „ eene doodlyke ziekte in de
Britfche Conflitutie , waar aan zy onvermydelyk moet fneevcn".
,W eleer gevoelde de Natie dit gevaar ; en de fiaande armee was
Reeds het onderwerp van zwaare debatten in beide Huizen de.3
Parlements. De voornaamfte reden, die voor het op de been
houden van dezelve gegeeven werd, was de befcherming van het
1-luis van Hanover, tegen de Vrienden van den Pretendent. Deeze reden heeft tans geene plaats weer; zynde het Huis van Hanover zo wel gevestigd, dat het geene befcherming van deeze
foort noodig heeft. — De ftaande Armee is thans veel tairyker
en ontzaglykcr dan ooit; en des niettemin is alle tegenftand tegen
dezelve verdweenen, en zy, in zeeker opzigt, een gedeelte van
de Conflitutie geworden", cnz.
Eindelyk, heeft onze Schryver bier nog by gedaan, eenige
1
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aaninerkingen over de SchuLien er Middelen van Frankryk, en eene Schets van den voortgang der Nationaale Schuld van Groot-Brittan je , van 1739 tot 1775. Men kan dit laatfte niet clan met vetbaasheid leezen ;gemcrkt de gevolgen , die , zo de publieke zaaken
van dat Koningryk niet fpoedig eencn andcren Leer neemen ,
heast onvermyclelyk fchyncn, en niet dan met eene angstvallige ontroering te gemoet gczien kunnen worden. De Schulden van dat
Ryk beliepen 1776, volgcns deeze berekening , ruim honderd
Tee ,-tig millioenen P. St. -- „ En het tegenwoordig jaar (1777)
zegt de Beer Price, moat dezelve nict weinig vermcerderen ; en
hoe woot zy na 't eincligen deem beroerten zullen zyn, Lan
niemand voorfpellen. — Een vreemde Oorlog , gevoegd by deezen tegenwoordigen burgerkryg, zoo haar mooglyk kunnen brengen tot TWEE HONDERD MILLIOENEN; loch waarfchynlyker tot
NIF.Ts". — Onze Natic is , in algemeen, zo zeer by
de Engelfche Fondfen geinteresfeerd, dat dit auk inzonderheid
haare ovcrweeging verdierr.
Voorts heeft de Baron van der Capellen deeze zyne overzetting
nog vermeerderd met eene breedvoerige Voorrede, waarin by
met de woorden van Locke, Hutchelon, Franklin en Burgh zoekt
te Ilaaven, 't gcen door den Heere Price geleerd is. 't Is ons
onmo.::elylt-, op byzonderheden , welke bier in voorkomen , te
blyven than. Over 't algemecn kunnen we zeggen, dat deeze
Voorrede veele opmerkelyke ftukken behelst, en ovcrwaardig
is, door onze Landgenooten met naauwkeitrigheid to worden
overwoogen. „ Den bouwvalligen toefland van Groot-Brittanjes
Foncifen, (dos befluit onze Edele Schryver dezelve,) die ons
van zo naby raaken , aan den dag to leggen, en myne Landgenooten, zoo veal in my is, voor fchade te behoeden; — den
waaren aart der Vryheid en de uitgeftrektheid van de regten des
Voiks in myn Vaderiand meer bekend to doen worden; — de
regtveerdigheid van de zaak der Amerikaanen , waarin ik als nog
die v,:1 't geheele menschdom befchouw , en welke , hoedanig 'er
de uitllag ook van moge zyn , zo openlyk en in myn publiek harakter verdedigd te hebben, ik my flee:cis tot eere zal rekenen ,
in een helderer licht to ilellen, en het redelyk en onzydig publiek te overtuigen, dat de braave Price geen verkondigcr van
gevaarlyke nieuwigheden is: maar woorden van gezonci verftand
fpreekt. Zie daar de bedoclingen van mynen arbeid. Rykelyk zal ik dezelve bcloond rekenen , zo ik bevonden word mynen
Nedeburgeren van dienst gewcest te zyn, en wcl inzonderheid,
indien ik cenigzins zal medegewerht hebben , om bonne aandagt
to bepaalen tot het grootftc van able onze aardfche belangcn, het
bchoud namelyk der Vryheid, en het wecren der Slaverny. Deeze toch met noon fluitnerende Argus -oogen able Vie:gent-lain befpiedende, flaat altyd gerecd, om door den eertten Met bewaakten toegang in te fluipen : en talloos zyn die toegaugen in allerlei
Re-
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Regeeringen. De onze, fchoon in myn oog de beste, die wy
draagen kunnen , en, zo als ik meer gezegd heb , verre te kiezen
boven de voorige , maakt , nogtans , bier geene uitzondering. Zy
geeft ons groote voordeelen; maar zy heeft ook eene eigenaartige
flrekking, om ongevoelig tot eene Militaire Heerfchappy over te
gaan , en is niet dan met mannenkragten in evenwigt te houden.
Nederland, derhalven, maake zig de voorbeelden van zyne nahuuren ten nutte , en leere uit de gefchiedenisfen van byna alle
de Volkeren van Europa : dat de Vryheid nooit verder veilig is,
dan naar maate men het invoeren der Slaverny moeilyk en gevaarlyk weer to maaken".

Mt Engelfche en Americaanfche Kaartfpel, vertoont in drie bedryven. Door J. A. SCOASZ , M. D. Te Utr. by G. T. v. Paddenburg, 1778. In gr. octavo 36 bladz.
en geestig Hekelfchrift, dat de onregtmaatigheid van de En.
Fgelfche
behandelingen , voorheen den Americaanen aangedaan , en het gcvaar van den tegenwoordigen Oorlog voor de
Engelfchen, onder 't oog brengt; terwyl het tevens doet zien,
hoe de Franfchen en Spanjaarden zig met den uitflag daarvan ten
hunnen voordeele vleien, en hoe de Hollanders, die reeds al
veele nadeelen van de Engelfchen geleeden hebben , 'er niet zonder kleederfcheuren of zullen komen. — De denkbeelden zyn
niet nieuw,, maar de manier van voorflellen heeft haare gevalligheid, en , zo 't te dugten is, een maar al te grooten trap van waatfchynlykheid.

Vanhandeling over de al of niet noodzaaklykheid van de augmentatie
der Tractementen van Subalterne Officieren en Soldaaten. In gr.
octavo 48 bladz.
it Papier behelst een Hekelfchrift van de verkwistende
D
venswyze der Subalterne Officieren en Soldaaten, met bykomende fcherpe aanmerkingen over flinkfche handeliugen. Het is
ten grooten deele nicer ftherp dan geestig opgefleld; doch het zal,
fchoon het onderwerp wat flerk uitgevoerd zy, zo wy vreezen,
maar al te veel waarheid bevatten. Uit dien hoofde beweert de
Schryver,, dat de augmentatie der Traetetnenten niet alleen niet
noodzaaklyk zy, maar dat ze, zelfs voor fchadelyk in de gevolgen
gehouden moete worden. — jammer is het ondertusfchen , dat
het, verkeerde gedrag van onverlaaten ter benaauwinge van braave
Xrygslieden zou moeten flrekken , en dat hieromtrent geen andere
15
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tnaatregels te neemen zouden zyn. — Dan wy hebben ons, als
wy deczcn Schryver geloovcn mogen , over dit benaauvren niet te
bekommeren. Volgens zyn fchryven heeft by zelf nicer dan 20
jaaren als Subaltern Officier gediend, en, door zig van alle ncoleIooze vcrfpillingen te onthouden, nimmer met eenigebekommering
zyne fehuldeii schers moeten afwagten. „ Ik heb, zegt hy, altyd
„ myn vier, yyf en eens zes voile Monteeringen gehad, met myn
„ twee pakken Burgerkleeren, en voor 't minst twee dofyncn fy„ ne geheele Ovethembden, met eon rykelyk getal Onderhemb„ den; en peu a pea heb ik een klein Kapitaaltjc van plus minus
„ fcs honderd Guldens tot myn Boezemvriend in myn Koffer ver„ zameld”. Onze Schryver moot een Man van overleg zyn,
en is dui- in te pryzen; doch alien hebben deeze bekwaambeid tot
dien trap Met; ook kunnen bykomende oinftandighcden zuiks begunfligen of benadeelen. Mkar met dit alles is 't zeker, dat een
verftandig Man zyn fatfoen kan houden , zonder buitenfpoorigeverkwistingen , en dat men , dit in agt neemende, (genocp,zaain in alle
Leevenstlanden ,) veelal gelukkiger zou zyn. Men houde zig liever een weinig beneden, zo veel 't beflaanbaar is, dan iets boven
zynen rang; en men zal 'er zig wel by bevinden; het gedrag van
zekeren Generaal, in deezen te bcrde gebragt , zy ten voorbeelde
van navolging „ Ecn voorirain Generaal in onzen dienst, voor .
„ zestien jaaren geflorven, en een aarcisch Vyand van Ofticicrs,
„ die fcbulden maakten, zeide my, op zekeren tyd, dat, toen hy
• Vendrig was, leefdc hy als een Sergeant; tocn by Lieutenant
,, was, leefde by als eel) Vendrig; wen by Kapitcin wierd , als
„ een Lieutenant; en toen by Colonel was, leefde by als een Ka,, pitein. En zo veel als by gekend haddc, die dat zelfde obfcr„ veerden, xvaren altyd goede 011iciers geweest, met welgevulde
„ goudberfen, met een menigte uitgezogt fvn Linen, en een
,, abondantie van allerlei foort van kleederen voorzien”.
Cedigten en Overdenkingen. Te Utrecht by J. v. Terveen 1777.
Behalves hat Voorwerk 112 bladz. in gr. octavo.

heeft deeze Gedigten en
e Heer
Overdenkingen opgefteld, by gelegenheid van hct overlyden
D
zyner dierberninde Echtgenoote; en ze zyn dus alien betrekkelyk
Hieronymus van Aphen

tot een onderwerp van die natuer. Aanvanglyk geeft hy een
Klaagzang, behelzende zyne Aandoemngen by haar Graf; en daar
nevens heeft hy gevoegd eenige Oden et1 Gedigten; die ten onderwerp hebben, den Dood, Christus , het gebruiken van 't
Avondmaal, eene geloovige Ziel in de eerfie oogenblikken na
den Pood; . Jefus eerfteling der geenen die ontflapen zyn, de
opitanding der Regtvaardigen, en de rust in God. By deeze
Dickt-
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Dichtflukjes, die ten deele op Rym , en ten deele in rymlooze
Maat opgefteld zyn, komen ten laatfte nog des Autheurs Overdenking over eenen vroegtydigen dood, en zyne Gedagten over
de beste wyze van aan afgeflorvene Vrienden te denken. 's Mans
fchryfwyzc is over 't geheel gemoedelyk en ftichtelyk , des men
'er in 't algemeen, en vooral in foortgelyke droefheidbaarende
omflandigheden, een opwekkelvk gebruik van kunne maaken.
Naar luid der Voorreden hadt hy eerst flegts drie deezer Diehtitukjes laaten drukken, om ze aan zyne Vrienden mede te deelen; (loch vervolgens Het hy zich overhaalen, om ze openlyk ter
Drukperfe te geeven, het welk hem bewoog 'er nog eenige Stukjes by te voegen, die nu met elkander een klein Boekdeeltje uitmaaken. Intusfchen gehoord hebbende, dat men deeze en geene
aanmerkingen, inzonderheid over zyne gedagten, nopens de werkzaamheid der zaligen in den Hemel, met opzigt tot de overgebleeven op Aarde, en de heilzaame gevolgen daarvan voor de
laatflen, gemaakt had, zo verklaart hy zig by deeze gelegenheid
deswegcns nader, met eene korte aanwyzing der gronden, waarop hy zyne gedagten vestigt. Men begrypt, Iigtlyk, dat ze zo
men dezelve al niet bondig oordeelt, ligtlyk ingang kunnen yinden in 't gemoed eons Mans , die gereedlyk alles omhelst, wat
hem over 't verlies eener waarde Egtgenoote vertroosten kan;
en 't is dus zelfs niet vreemd, dat de Heer van Alphen in zodanige . omfiandigheden opgeleid is , om zig zelven verzekerd te
houden, dat de verhooring der geheden, of, zo men wil, der
wenfchen zyner Egtgenoote waarlyk goede gevolgen voor hem
heeft; hoedanig een ondervinding hem dan zekerlyk kragtig in
zyn gevoelen heeft moeten verfterken. Wanneer men eenig gevoelig denkbeeld heeft van de aandoeningen van 't Menschlyke
hart, in zulke omftandigheden, kan men zodanige en dergelyke
gedagten, fchoon men 'er zyne toeftemming niet aan kunne geezeer wel met eenige toegeevendheid befchouwen.

Dicht6effeningen van het Kunstlievende Genootfchap, older
Spreuk : Studium Scientiarum Genitrix. Tweede Deel. le Rotterdam by A. Bothall, D. Vis en P. Holileyn, 4778. Behave%
het Poor-werk 362 bladz. in gr. octavo.
doorbladeren deezer tweede Verzamelinge, ten aanzien
B yvanbetinhoud
en uitvoering, gelykfoortig aan de eerfte, zal men
bevinden, dat dit Kunstgenootichap, gelyk we voorheenen gezegd
hebben (*), aanmoediging verdient. Begeert men, tot een blyk
bier van, cane proeve in 't ernftige, men fla het oog op het vol.gende Dichtfluk over de Onfieiflykheid.

7a,

(*) Zie Helend. FA. Letter-Oef. 7, D, bh 273.
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ya, 't flaet• vast, doer is een 'even na dit ?even
Te wachten voor den mensch, dat wonderbaer gewrocht
Nooit werd hem toch vergeefsch die kragt van geest gegeven:
.21en zulk een oogwit meet lets hecrlijks zijn verknocht.
De aenbicllijke Opperizeer kan nooit lets laegs gehengen :
Zijn denkbeeld heeft bier in niets ' met onze aerd' gemeen.
Zou hij zijn evenbeeld en 't nietig flof vermengen?
Zou hij ooit dulden dat die heldre zon verdween'?
Schlep hij dan vruchteloos 't afdrukfel van zijn Wezen,
Onze edle ziel, zoo fchoon, zoo lzeerlijk? Neen, zijn mar,
Door goedheid aengefpoord , en in elk deel te lezen,
Heeft voider wijs beleid gem fchepzel voortgebragt.
Moet gij voor eeuwig in den doodangst weggezonken,
Beroofd zijn van het licht , dat titans uw oog beflraelt ;
Zal nooit die zelfcle glans u , na den tijd, belonken;
Treur, treur dan, flerveling , wanner ge in de aerde daelt.
Gij moogt aen 't vrolijk dier,, dat weeldrig om gaet zweven ,
Vrij klagen : is uw lot mijn flelflijk lot gemeen?
Wat hell, wat vreugd is u dan boven mij gegeven!
Hoe dikwerf treuren wi j ! Doch gij kent goon gemeen.
Wat zorgen prangen ens! Wat kwelling, wat al plagen
Maar zacht,
Verzellen onzen loop! Men fterft in 't
Wie nadert mij vol glans, als op eon' ',imam wagon?
Hoe wordt mijn geest verrukt ! Tide had die komst verwacht?
't Is Godsdienst , met een' reij van uitverkoren fcharen.
Korn, Christelijk Geloof ; komt Godsvrucht, lrijsheid ,Deugd;
Wilt mijn verwachting bij haer vaste hoop bewaren;
Gij zult me ems leiden, waer ge a Heeds bij God verheugt.
Zij lacht mij toe, en vliegt noer 't heilige Opperwezen.
Wil dan, doer zulk een heil voor 't menschdom is bereid ,
Mija ziel, de raven van dit aerdsch verblijf niet vreezen,
En room vrij• op de hoop der blijde Onflerflijkheid.
Maer wacht u, om te flout Gods Vadermin te tergen,
Beef, beef , zoo ge, onbedacht, zijn goedheid fmaadlijk hoont
;Cunt ge ooit een dwaas befluit van Hem, als Regter, vergen?
Vraeg dit uw reden zelf,, en zie wat ze u vertoont.
Is orde in uw beflaen; ja, 't is u aengeboren
Ontzag to voen voor hun, die uwe meesters zijn:
Wen gij den Koning hoont , is u de dood befthooren :
Volbreng elan uwen pligt ; mijd zelfs der undo fehija.

Vex-
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Verlaest men, ter uitfpanninge, een grappig Dichtftuk, wel
dat de onnoozele Frontijn to voorfchyn treede.
Frontijn had dikwerf van den Pindus hooren fpreeken;
Doch fchoon hij ernflig daerop dacht,
En alle woorden non in dela ,
Was echter hem het juiste nooit gebleken.
Des voegde hij zich bzj een man,
Die van 't gemeen een dichter word geheton ,
En fprak; „ mijn vriend, ei wil mij een geheim den weten,
„ Dat ik nag niet doorgronden lean.
„ Gij hebt ,met fchranderheid , veel boeken uitgelezen:
„ Zeg mij des wat een Pindus is;
„ Dewijl dit zeker,, naer ik gis,
„ lets moor dan daeglijks good moot wezen?
„ Nu bit mijn Heer zijn nagels af;
„ Hij loopt door 't huis fchier op een' draf,
„ En flanzpvoet , dat hij one waerachtig bang lean waken:
„ Dan bidt hi] een' Apollo aen,
„ (De drommel moog' die tael veillaen,)
„ Of hi] in de achtbre guest der Muizen mogt geraken.
„ Doe bid ik u, mijn vriend, mij uitleg van de zaek',
„ En zoek , (ik .zal u dankbaer blijven,)
„ Die grillen uit mijn meestershoofd to drijven,
„ Op dat zijn woelzielc brein niet meer aen't hollenraek.”
De dichter, peinzende hoe 't met den knaep to fiellen,
Vangt eindelijk een antwoord aen ,
Om zich van hem to ontflaen,
Op dat hem doze zot niet daeglijksch zoude kwellen.
Frontijn, (dus gong hij deftig voort ,)
lk zal uw will' voldoen, en u 't geheim verklaren:
De Pindus is een berg, die 't zangziek hart bekoort,
Het hof der dichtren, fiksch in poezije ervaren.
Apol, wiens Tier de klank van 't eelfle fnoertuig dooft,
Regeert daer als het Opperhoofd.
De Muzen, of de Zanggodesfen,
Oinfinglen zijnen troop.
Dus fchenken ze op verheven toon',
den ';

dielnerdom hate gulden Wien.
Err
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En leiden 't, blij te,
den fleilen zangberg 67P.
En fchoon ge nu ow' h.zer een' puikpoeet boort noemen
Nooit ficigt hif tot den hoogfiezt top
zou men zelfs zijn kunst als onzzavolgbaer roemen."
„ d Ongelukkig mensch! (dos riep Frontijn hem toe ,)
„ Zijn dierbaer levee dus te filjten!
„ En hoe men imlner zicli nzoog' kwzjten,
Nooit wijs genoeg te zijn! Wie wordt dit work niet 'woe'?
„ Al zei mijn freer: „ zie daer mijn geld
„ Worde u bij tonnen toegeteld ,
„ Zoo gij fleclits trachten wilt den Pindus op to
„ 'k Zwoer dat ik , zonder naberouw,
„ Hem nederig bedanken zoo ;
„'kVerloor mijn good verfland , en zoo 't ewoit wederkrijgen.
„ 't Is zeker fraei poeet to zijn;
„ Maer ik voor nzij verkies veel Hever knecht to wezezz ;
„ Dan heeft mijn breinkas niets to vreezen.
„ Ach! hoe gelukkig is Frontijn!"

De jonge Vroow ; of de wedergekeerde Deugd. Irt 's Gravenhage
by J. Menfert 1777. Behalven de Voorreden 353 bladz,. In octavo.

M

ifs ,envy Westbury, op 't Land burgcrlyk opgevoed, gehuwd
aan Lord George Warwick , in London gehuisvest, en voorts
in de groote Waereld gebragt, flaat wel dra , door haare lugthartigheid, over tot buitenfpoorigheden. In verfcheiden omflandigheden ingewikkeld en medegefleept, door de arglistigheid van anderen, die 't onder den fchyn van vricndfchap , op haar verderf tooleggen , komt zy tot op het uiterfle , zo dat haar Gemaal het ten
laatfte raadzaam vinde, zonder eenig openbaar gerugt , van elkander
te fcheiden. Geduurende dat zy van elkander afgezondcrd leeven,
terwyl Lady Warwick eene fchuilplaatze voor zich gezogt heeft,
alwaar zy zig, geheel onbekend, onthoudt , ontvangt Lord Warwick
zodanige berigten van 't voorige gedrag zyner Echtgenoote, dat by
overtuigd worde, hoe zy meer van losfe onbedagtzaamheid, dan
van weezenlyke ontrouw te befchnldigen zy; en hoe men hem,
door bedriegelyke inrigtingen en loogenagtige tydingcn, misleid
hebbe. Dit heeft ten gevolge, dat Lady Warwick, hear verblyf
ondekt zynde, zig weder verzoene met haaren Echtgcnoot , terwyl
zy haare voorige onbezonnenheid erkent, en zig fchikt, om, door
een pligtmaatig gedrag, aan de Liefde van haaren Gemaal te beantwoorden. Het verhaal bier van, briefswyze opgefteld, is doorvlog-
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vlogten met Brieven , vervuld met w-aarfchouwingen, tegen, en
aanmerkingen over, het verleidelyke der losbandigheid, dat maar
al te veel in de leevenswyze der groote Waereld heerscht; verfcheiden derzelven dienen ter ontdekkinge van deeze en geene listige aanflagen, die dikwerf in 't work gefteld worden, oin iemand
daar toe aan te lokken, en ongemerkt in dezelven in te wikkelen.
Deezen gaan vergezeld van zodanige tusfchenkomende Brieven,
die verhaalen behelzen van 't geen midlerwyl met de Familic van
Westbury voorgevallen is; en wel onder anderen een Hawelyk
van Mils Fanny Westbury, met Mr Manwaring; dat ons eeue
aangenaame fchets van 't geluk van Cell gewenscht Burger-Huwelyk
verleent, in tegenoverile/fing van de aanzienlyker Egtverbintenis,
welke haare Zuster f' enny aangegaan heeft. In een foortgelyk gezigtspunt plaatst men de onderhandeling van den Heer Irwin, nopens eon Iimvelyk van haar Broeder, Kapitein Westbury , (dien
Lord Warwick deezen rang had verworven,) met zyne Nichte
Louifa, welker lotgevallen ook in dit verhaal gemengd zyn, by
gelegenheid dat deezo, haar ontmoetende, op haar verliefd geworden was , 't welk met een gelukkig Huwelyk voltrokken wordt.
— Hot geheele beloop van den inhoud deezer Brieven, door
onderfcheiden foorten van gevailen verleevendigd, en een aantal
van wel getroffen charaaers behelzende, is allerzins lcerzaam, inzonderheid y our dezulken , die min of nicer in de groote Waereld
verkeeren, om zig tegen alle onbedagtzaamheid te wapenen, die
menig eon, zonder het te bemerken, tot cene losbandigheid doet
overfiaan; waar voor zy zelven wel eer gefehrikt zouden hebben.
De les, daarin vervat, is tevens van cone wydere uitgeftrektheid,
als een ieder onder 't oog brengende, hoe gevaarlyz het zy zig
toe te geevcn in eenige ongeregeldheden, dat altoos een flap ten
verderve is in welke omilandigheden men oak leeve. Voorts, beheist deeze Roman verfcheiden leerzaame charaders en nutte onderrigtingen, die van een algemeen gebruik zyn wel hyzonder
leert het geiukkige Burger-Huwelvk van Mr. illo-oiring en zyne
ElliSVIOUW, dat welvereende Bagel-Heim goon recien hebben,
om het lot van hun, die zig in de groote Waereld bevinden, over
't algemeen, te benyden.
fute-,a-C

ligtgeloovigheid gegf spt , by gelegenkeid van het belagchelyk
vislchen naar hat; licit:cans eons Drcnkclings. zlio3 to bekoinen. S
bladz. in octavo.

De

dit gispende Dichtflukje heeft men 't oog op de /igtgeloovig.
M etheid,
onlangs gcbleeken, in 't ilaan van geloof aan een zeker middel, ter ontdekkinge van 't lichaam Bens drenkelings , in de
onzekerheid waar oinflreeks het zelve to vinden zou zyn. Het
bygeloovige middel, met de vleiende hoop op een goeden uitflag,
aangepreezen en in 't werk Gefteld, benevens de uitiwm6t , befchryft
men aldliS,
Len
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Een Koper -beEen , met een Kaars
'Er in, zal finks 't geheinz ontbinden
Wear 's drenlelings lichaam is te vindezz.
Wat is 't gezond verfland nog fchaars !
Deez' kunst gaat vast. — Fops zaalgen Oomen
En gaspers oude Peetemui ,
Met nog een aantal braave lui ,
Die alien hebben 't waargenomen :
't Zal drijven daar het lichaam kid,
Dan haven 't Lijk in 't ronde draaijen
En 't licht der Kaars ale uit doen waaijen,
Ten teeken haarer flerAkheid.
Het is beproeft — en afgeloopen
Zo ale men ligtlijk kan vermeil :
.Het werktuig wist niet op te doen,
In fpijt van 't bijgeloovig hoopen.
't Dreef heeds, aan wind en firoom verknogt ,
Of daar 't al fiil Meld, door het misfen
Van een dier beide , baatte 't visfchen
As of men 'er naar flofgoud zogt.
Zulks geeft den opfleller van dit Stukje aanleiding, om met deeze en andere bygeloovigheden den foot te dryven ; waartoe by een
gegrond regt hecft; dan 't verwondert ons , dat by bier onder ook
fchynt te betrekken, het gebruik van de bekende Duikelaars Klok ;
't welk, zo zynde , toont , dat by , hoewel een Vyand van 't Bygeloof, egter geen ervaaren Natuurkundige is. Voor 't overige
snag by dezulken , die 't Bygeloof nog willen doen golden, wel
naar andere Landen verzenden , zeggende ; Gy moogt

Naar al die landen vrij begeven ,
Daar Droes , en Spook en Nikkers zweeven,
En 't Reedenlicht is uit gevlugt.
Maar zijt voorzigtig, dat ge uw zothcid
Niet in een land of fiad vertoond ,
Dakar fchranderheid en oordeel wooed;
Gy diendt een al te zwakke Godheid!
Uw dwaalgodes vondt in die landen
Veelligt web CCU onthaal gereed ,
moils elf de reden fmaaken deedt,
Toen ze al wat denken dorst verbranden.
Hier lagt men eens met uw bedrijf;
Men laat de gekken vreugde fmaaken,
Mits dat zij 't niet te bordig maaken ,
Dan geeft men bun een vast verbiij f.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Redenvoeringen voor Nederlands 7ongelingfchap. Te Any!.
by Yntema en Tieboel, 1777. H Deelen,in 8vo , te zamen 646 bladz.

ras dit Werkje, ten dienfte der Vadcrlandfche Jongelingfchap gefchikt, het licht aanfchouwde, hebben wy niet nagelaaten daar van verflag te doen , en 't zelve, met welverdienden lof, aan te kundigen ; sevens
den aanleg, vermeldende (*). Ons berigt bepaalde zich
toes tot het Eerfte Deel. Te lang, in tie daad, hebben wy uitgefteld van het Tweede Deel, byzonder, te
fpreeken. De Eerw. Schryver houde het ons ten goede,
en zich ten vollen verzekerd, dat onvermydelyke beletzelen oorzaak geweest zyn van dit verwyl. Op nieuw
hebben wy zyn Lettergeichenk in handen genomen, herleezen , en kvvvten ons thans van oudc fchuld.
Dit Tweede Deel behelst een gelyk aantal Redenvoeringen als het Eerfle; zy voeren de volgende Opfchriften. (VIII) Over de Keuze en het Aanvaarden van een Beroep. (IX) Over het waarneenten van een Beroep. (X) Over
het neenten van Vermaak en Uitfpanning. (XI) Over de Gezelligheid en de kwaade Gezelfohappen. (XII) Over de Goede
Gezellchtzppen, en de Regels der Verkeeringe. (XIII) Over
de Vriendfihap. (XIV) Over het Hawelyk. De gemelde
Onderwerpen, zo wonderwel voor de Jeugd gefchikt,
worden op den eigenften train behandeld als de zeven
andere in het voorgaande Deel , en maaken icder op zichzelven een uitgewerkt Vertoog.
Laaten wy onzen Leeraar hooren, daar by de Keuze
Bens Beroeps aanpryst. „ Ilc ftel my geen harsfenfchim
voor, wanneer ik veelen uwer befchouw, als geplaatst
in een gewigtig tydperk uws Leevens, waar in u eerie
gewigtige Keuze te doen ftaat: eene Keuze van welkeuw
aardsch
(*) Zie
Vaderl. Letteroef. VI. D. ade Stuk. bl. 456.
VII. DEEL. H. LETT. NO. 4.
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aardsch Geiuk voor goon goring gedeelte afhangt, en ee.
no vry naauwe betreicking heeft op uw toekomend welwcezen. 1k men de Keuze van cell Berocp.
„ Tot nog !weft de ouderlyke zorgc van Varier en
Noeder, of een Bier Leiden, of van getrouwe Voogderi,
hunne plaatsbeklecdcrs, u gekweekt; tot nog hcbt gy u
in gccne noodzaaklykheid gevonden om bcdagt to weczen
op het verfchaffen van de weczenlyke belloef ten des leevens. Ken tydpork uwer dagen, 't Welk, in zeker opzigt, de Guldc-Eeuw van 's Menfchen Iceftyd mag
-ten. Kammerloos, van alle kanten toogeiachen, in 't
vol genot van de fehuldeloosfle vermaaken. Dc voorbeteiciende oefeningen, waar mede gy u tot hier onledig
hadt gehouden, flrekken, werden ze anders wel aangeIegd en behoorelyk bcfIuurd, om, door afwisfeling, u to
kiefcher fmaak to verfchaffen van de geneugten deezer
garde. Die Lentayd verflrykt eens: en is op 't punt
van een einde to neemen: de zwoegende cn hecte Zomerdagen volgen".
Naa over veTfchillende Beroepen geprooken, en de
Ledigheid de Moeder van Ontugt en ZeLiebederf tcgengegaan te hebben , luidt zyne taal. „ Het ty 'perk des
Lee: y ens, waar in gy u heden bevindt, zal voor veclen
cerlang cone groote verandering van itand to wege brengen. Tot nog hebt gy voor u zelven nict gezorgd, welhaast zult gy voor anderen mocten zorgen: wanncer de
Huwelyksliefde u aan cone ecrbaare Vrouwe bindt , en
het toencemend Gezin owe tafel omringt: cierzdver ge10 ltaat u nict min dan ow cigen to behartig:en en to bevorderen. En hoe zulc gy dat doen, zonder een behoorlyk Beroep to aanvaarden? Immers kunnen de minften
uwer van eigene inkomften leeven: en fchoon vecler Ouderen aanzicnlyke middelen bezitten, kan het medegegeeven Huwelyksgoed, en de uitzet, niet flrekken, om
cone leevenswyze te houden, uwe afkomst en ftaat voegende; ook zal de bezicting van vermogendc lieden, onder cenige, en zom yds v r-cle, Kinderen gefmaideeld,
nict toereikon om eon Huisgezin naar eisch te voorDie zorg is cen pligt van Regtvaardigheid, aan
zien.
onze Huisgezinnen verfehuldigd: dc:ezen veragteloosd
zyndo,wordt hot zeggen van den p icEnuoza bekragtigd,
„door groote luiheid verval . . het gcbouw, en door flappig„ hcid der handen het huis doorlekkende". Hierin agtloos
en ra4laatig te weezen, wordt, in de Gewyde Schriften
met
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met de fterkfte beitraffingen te Leer gegaan.
Indien
33 iemand", fchryft PAT_1 LUS „ de zynen, en voornaamlyk
zyne Huisgenooten Met verzorgt; by heeft het Geloove verlochend • en is erger dan een ongeloovige". Eet
een deugdlyke Huisvrou%v, die \Voile en Vlaschzoekt,
en met lust haarer handen werkt, die opftaat als het
5) nog nagt is, en haaren huize fpvze geeft, het brood
„ der luiheid Met"; het voegt den Vader en bezorger
des Huisgezins, in geene deele, zich daar mode te voeden. Hoe zal een Ledigganger de hoogagting en liefde
zyner Egtgenoote bewaaren? hoe den eerbied zyner Kinderen verwerven? daar by hun kommer en gebrek laat
lyden, het brood der fmerten eeten, traancn drinken uit
eenen drieling, en elende tot eene erfenisfe uitdeelc —
Befchouwt, in tegendeel, den yvcrigcn waarneemer zyns
Beroeps, te midden van con gelukkig Gezin. De blyde
Moeder ontvangt hem met open armen, als by zyn
werk verrigt hebbende, haar ontmoet, en den zegen
medebrengt ; van voorgaande eerlyke winftcn heeft zy
hem een gezonden en welaangenaamen disch bercid, gereed, om, in guile vreugd, nevens hem, met bet neve
Kroost, 't welke den welkomen Vader huppelende te gemoet trcedt, daar aan te zitten, en, met onderling genoegen, zo veel tyds te ilyten als de bezigheden toelaaten, of bet overige van den dag, in onfehuldige uitfpanningen , te befteeden. Hoe bederflyk is het voorbeeld
des eerstgemelden by het opgroeiende Huisgezin! hoe
bemoedigend en opwekkend dat van den laaistgen.oem,
den! Het algemeene welweezen en belang lydt, in 'tieene geval, dikmaals fchade op fchade, en, in 't andere,
trekt bet de gewenschte voordeelen. — De Grieken en
Romeinen, dit in 't oog houdende, hadden byzondere
Overheids Perfoonen aangefteld, om toe to zien en te waitken, dat niemand der Burgeren zynen tyd in luie ledigheid doorbragt, en 't was, by de Jooden, een algemeen
gebruik, om hunne Kinderen, hoe ruim ook de omftandighederi der Ouderen mogten weezen , en welk cone befchaafde Opvoeding men ook voor hadt hun te geeven,
tot eenig nut handwerk op te brengen: eene gewoonte,
by zommige Oosterlingen, tot deezen dag opgevolgd; en
door de voorzigtigheid, op den wisfelbeurtigen en on,
wisfen loop der ondermaanfche zaaken lettende, aangepreezen.
„ Niemand ewer, hoe ryk ook met tydlyke middelen
K2
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bedeeld, verbeeldde zich, daar door, ontflagen te zyn
van de verpligting tot het aanvaarden van eenig Beroep.
\Vie dit waant moet verkeerd genoeg redenkavelen
te befluiten, dat zy, dic de meeste Talenten ontvangen
Lehben, „ om nuttier te zyn in bun Geflachte", volftaan
kunnen met dic in den grond te delven, te laatenroesten.
Aanzienlyke voordeelen deezes leevens krygen, in 't o-.;g
van rechtverflandigen, de grootfte waarde: dewyl ze
den bezitter de fchoonfte en bekwaamfte gelegenheden
verfchaffen om aan de oogmerken van God te beantwoorden , en op de uitgeftrektfle wyze het Heil des Naasten te
bevorderen: eene waarde, welke zy geheel verliezen,
wanneer ze ten voorwendzel van vadzige luiheid fIrekken
en weelde koesteren weelde, die, als een fnel omgevoerde draaikolk, anderen medefleept, en uit den kring
der werkzaamheid rukt. De ryke en dwaaze Jongeling,
die den arbeid haat, maakt ze haatlyk by zyne metgezellen; by verlokt hun om deel te neemen aan zyne uitfpanningen , die de hoofdbedryven zyns leevens uitmaaken; zy volgen den Verleider, zonder te denken, dat
zy verblind den ruimen doolweg in Haan;
Wiens ingang liLfiyk fchynt in 't eerJle ; maar, in 't ende ,
Roe lancer wager wordt , met doormen van elende
En zwaarigheen begroeid : wanneer men met beUag
Ea traanem voortgefleurd , niet weer to rugge mag.
„ Zy verkwisten , den leefkoers der ydelheid volgende,
eenen tyd des leevens, in welken zy den grondflag hun s wereicilyken geluks moesten leg,gen: de vermogende Verleider ontvalt hun, zy zyn aan zichzelven en bun onheil
overgelaaten. Dwaasheid en Gebrek zyn ligt te bekomen; maar Wysherd en Overvloed kunnen wy, onder
's Bernels zegen, alleen verwerven, door oppasfen,
vlyt en naarftigheid. „ Alyn Zoon, indien de Zondaars
u aanlokken, verwilligt niet. Wandelt met hun niet op
den weg: weert uwen voet van hunnen pad".
„ En zo min een ruime voorraad van aardfche goedeten icmand ontflaat van de verpligting op welke wy thant
aandringen, zo min mag iemand daar van ontheven worden, ter oorzaake van een zugt tot Godsdienftige Afzondering: hoe noodig dezelve welgeregeld ook zy voor allen , „ die na het hoogsr begeerlyke tragten, en zich met
„ alle beitendige wysheid zoeken to vermengen", holt
dee.
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.deeze Godsdienstyver buiten fpoor, en verdwaalt op de
ongebaande wegen der Geestdryverye. Ik zou my geheel andere begrippen moeten vornnen van uwe clenkbeelden, omtrent de pligten van den Godsdienst, dan ik doe
em het noodig te keuren , hier in 't breede aan te toonen:
dat hy geenzins te verontlehuldigen is, die de weezentlyke verpligtingen van een gezellig leeven, „ dingen die
„ den Mensch goed en nuttig, zyn", verzuimt,om eene
ontydige en kwaalyk begreepenc Godsdienfligheid te oefenen".
Hier op volgen de Regels in 't kiezen van eon Beroep
in agt te neemen ; deezen moeten in 't \Verkje zelve geleezen worden. Ze zyn weldoordagt en met alle belioedzaamheid voorgeileld. De daar aan gehegte Redenvoering over 't waarneemen van '1 Uitgekocu'n ile yoep , is een
der langtte: onze Leeraar pryst daar in de Voorzigtigheid
tot Leidsvrouve aan, en wil dat Regtvaardigheid het Rip..,tfnoer en de Namfligheid de Prikkel zy. Onder deeze
hoofdzaak-en vervangt by alles wat wezenlyk vereischt
wordt in iemand, die zich vooritelt,onder den Godlyken
zegen gelukkig te flaagen in den arbeid, weaken by beeft
voorgenomen Le arbeiden onder de Zonne.
Onze Leeraar heeft geenzins, gelyk hy het uitdrukt,
vergeeten wat de jeugd is, hoe deeze meer dan eenige
.andere Leeftyd, door het Vermaak, 't welk de Wereld
o.plevert, minzaam worth aangelachen, ik hefchouw 't
zelve met geen fiuursch gclaad, noch wil dat het van u
met een getronst voorhoofd, aangezien worth. Zulks zou
my tot eenen flrengen Zederneester maaken en u geheel
niet voegen". Hy toont, dat X errnaak en Uitfpanning nuttig en noodig is: en lcidt zync Kweckelingen voorts door
den kring der Vermaaken en Uitipmningen, die hun vosgen, telkens gchruik en misbruik van elkander fchiftende; alles befluitende met eenige algemeene regelen, in
dit fluk veilig in agt te 'icemen. Van 't een en ander lust
het ons een ttaaltje uit te kippen. „'t Verwondert u misfchien , Jonge Heeren, dat ik, reeds zo tang van Vermaak
en tilt/panning gcfprooken hebbende, tot nog geen
woord repte van het Kaartfpel, de zo zeer gelielkoosde
Uidpanning in veele hedendaagfche Gezelfehappen. -Wat zal ik zeggen? Het als ongeoorloofd en zondig volDcrekt te veroordeelen gnat, dunkt my, te verre; doell
het op de laagfte plaats onder de Uitfpanningen te ftellen
lchynt my alzins redelyk. In de daad bet beste dat men
K;
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van deeze zo fterk in zwang gaandc gewoonte kanzeggen
beftaat hierin, dat het Kaartfpel, terwyl men daar aan
zyn tyd befteedt of dien doodt, ons van erger wedefhoudt, en op dien tycl kwaadfpreekenheid, laster, en
vuile redenen doer zwy:.;cn. Ook moge het de tydkorting uitmaaken van 1\ lenfehen, wicr harsfenen to ledig
zyn om cenig nut gefprek te voeren; doch hoc menig,werf brak de dwaaze Speolzugt, die zeer overmeesterend
en daar om hoogstgevaarlvk is, een heerlyk onderhoud
af, en noodzaakte eon redelyk Schepzel, vatbaar voor
verhevene verlustigingen , eenige uurcn door te brengen,
met het verfehreten en verdeeien van cen fpel kaarten,
het opraapen en nederwerpen derzelve, zonder eenig ander gefprek clan het verveelend herhaal van deuitdrukkingen, die do onderfcheide Ipelen mede brengen. 1k zal
thans nict ophaalen hoe vuige Driften van Gierigheid,
afgunst en haat, zich menigmaal aan de fpeeltafels vervoegen: hoc de blvkbaare ernst en aandagt in 't fpeelen
aangewend, en kennelyk op het gelaad der fpeelderen,
my dit bedryf vecl eer als een in- dan cen uitfpannig doer
voorkomen. De kundigfte fpeelder verliest dikwvls, om
dat het geval hem Been goede kaart in handen geeft, 't
welk verdriet in plants van vreugde baart. Wonderlyke
Strydigheid! men hoort menigwerven het zogenaamde
Vermaak, waar mede men bezig is, vcrvlocken! — Hoe
weer een fpel van 't geval afhangt hoe min het eenen redelyken gecst kan verlustigen. Alle eigcnlyk zogenaamde
Dobbelfpelen zyn alleen te dulden in lieden van den laagften rang; en zy verdicncn eer ons medelyden, dan onze
uavolging. — Van 't ipel handelende,kan-ik niet naiaaten u, op 't ernftigt. te waarfchuwen tegen de gevaarlyke
plaatzen, waar de ipeelzugt woont, en decze, met de
Celdzugt, ftrikken fpant oni de onbedagten to va.ngen:
in deeze, heeft menig goedaartig Jongclingeerst zyn vlyt
dan zyn Geld, en eindelyk zyne goede Zeden verfpeeld
en verloren".
Onder de Regelen der Uitfpannningc vinden wy deepen
aller gewigtigften. „ Neemt noit cenige Uitfpanning,
welke ftrydt met uwen Hgt Lls een good Burger of con
braaf Christen: die u belct aan uwen Staat en Beti. ekkingen te beanty. ,-oorden , u eon flegten Zoon, cen onwaardigen Broeder, een fchaadlvken Vriend doer warden, en
uw .00rbeeld van een verdervenden Invloed maakt op de
Maatfchappye, of u buiten ft sat itch tot het welwaarneemen
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men der Godsclienstpligten. Deeze Regel is van eene
zeer groote uitgettrektheid, en van eene oneindige toeppaafing dat ik dos fpreeke, wanne.er uwe lusten of de verleidingen u aanlokken om denzelven teovertreeden „ bewilligt niet, op dat gv geen ftrik over uwe zielen haa]t".
De Stern der I'ligtbetragting moot altoos boven die der
Verlustiging gehoord , en ncit door dezelve overfehreeuwd.
worden. Ongeiukkig, zeer ongelukkig, in de daad, zien
wy te veelvuldige gevallen van het tegendeel. Vaak moet
het 13ernep agter flaan, vaak de Gedsdienst wyken, als 't
be yallig uitgedoseht Vermaak to venrfchyn trccdt, en de
jeugd uitnoodigt.
„ Ik kan nict nalaaten hier te reppen van een misbruik in
't neemen van Uitipanning, zo aigemeen als verderflyk.
Gy begrvpt misiehien terflond war ik op 't cog heb! Zornmiger Gcwceten klopt reeds op deeze aanmerking!
jonge Ileeren, ik bedo:-.1 het bercendig misbruik van
'&211 Dag, ondcr de Christencn, ter handhaaving van den
Openbaaren Gocisclienst gefellikt, om die in Plaifierpartyen door te brengen. Gy kent my te we-I, om te vermoeden, dat ik tot die nauwgezette foort van Menfchen beboor, die alle Vermaak, op Zondag, vonr heiligfchennis
tetkryten; 'er kunnen einflandigheden zyn , die het neemen eerier Uitipanning als dan ecr gevoeglyk en geoorloold maaken; ook wrack ik geenzins, dat men een gedeelte van den Rustdag in bet.aamelyke Verlustigingen
Ilyte. Maar ik bedoel die bettendige gewoonte, em,
ten minflen in de aangenaamfte Jaarfaifoenen, alle Zondagen op die wyze te befleeden, of by aanhoudenheid
dies geheelen Dag, wilder oin den Berk en de Openbaare handhaaving van den Godsdienst te denken, aan
Vermaak-neemingen op te offeren.
,, Die zich hier in to buitengann,betoonen duidelyk den
gepasten eerbied niet te bezitten voor den Gmisdienst, en
leeven , in eene moedwillige verwaarloozing der gelchiktie middelen om het y our van Godsdienstvver leevendig
en brandende te !louden; om in de V: Taarheid onderweezen, tot Pligtsbetragting bekwaam gemaakt , en door de
fIerkfte beweegredenen opgewekt te wordcn. Zy vervreemden, by trappen, meer en meer, van alle y war
ernst mag heeten: hunne zielen kwynen aan eene jammerlyke lustziekte en hunkering na vermaaklykheden ;
weaker kenmerken zich duidelyk op bun misnoegd gelaad
vertoonen, wanneer de beaaalde Uit ylugtsdagen, het gewenscii.
K4
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wenschte weer niet opleveren, of eenig ander beletzel
bun te rugge houdt, van deel te neemen aan de lang
vooruitbeftemdePlaiherpartyen. Elendige llaaven der Verlustigingen! Wilt gy dan geen enkel oogenblikje over
hebben om op iets weezenlyks, op uwe ceuwige belangen, te denken?Zyt gy geIchaapen om een geheele week
in verzamelen, en den Rustdag in verkwisting door te
brengen? en bovenal uw p ert op te haalen, wanneer de
Christenheid tot het gedenken der gewigtiglie Gebeurtenisfen , de Grondvesting van hunnen Godsdienst betrelfen..
de, Feestdagen viert? — My dunkt bier in is, behalyen het onpligtmaatige, iets aanflootelyks, iets onbefcaanbaars, of gy inoet den geheelen Godsdicnst een fpel
agten, en u over het toekomende niet bekommeren. Dan
voor de zulken, gelyk ik reeds meermaalen heb opgemerkt, zyn myne Redenvoeringen niet geichikt".
Op deezen eigenflen trant zyn de overige Redenvoeringer', die dit Tweede Deel beflaan , uitgevoerd, ons Berigt is breed genoeg uit geloopen Wy pryzen dit Werkje der VaderlandfcheJeugd nogmaals op het kragtigst aan:
ook zullen Huisvaders en Huismoeders,'t zelve leezende,
'er veele kundigheden uit kunnen opdoen, die hun te
flaade kemen in 't opvoeden hunner Zoonen. Wy vereenigen ons in den hartlyken wensch des Eerwaardigen
Schryvers , waar mede by zyne laatile Redenvoering en het
Werk befluit. „ Dus heb ik, in een reeks van Redenvoeringen, als uw Vriend, Jonge Heeren, uwe aandagt
bezig gehouden, de voornaanffle Pligten, aan uwen jcugdigen leeftyd voegende, afgefehetst en aangedrongen.
Nogten dezelve een hulpmiddel weezen om u braave Zoonen, nutte Leden van den Burgcritaat, cieraaden der
Eerke, wakkere en Godsdienftige Mannen, wel bezorgende Huisvaders te maaken, om u dit Leeven gelukkig
te doen doorhrengen in de volzalige Hoop op een peter
Toekomend! 1k fluit alles met den raad door sAeomo der
Wysheid in den mond gelegd. „ Myn Zoon vergeet my3) ne Wet niet; maar uw hart bewaare myne geboden:
„ want langheid van dagen, jaaren van leeven en vrede
„ zullen zy u vermeercieren; dat de goedertierenheid
„ en trouwe u niet verlaaten; bindt ze aan uwe halze,
„ fehryft ze op de tafel uws herten; vindt gunfle en goed
veritand in de oogen GODS en der Menfchen".
Ge.
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ISRAELLITEN.

Gefihiedenis der Israeliten rOdr de tyden van JESUS. Door
J. J. mss, Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich.
Uit het Hoogduitsclz overgezet. Derde Deel. Te
fierdanz by P. Meijer, 1 7 77. Behalven de Voozredeta
4 3 o bladz. in gr. oaavo.
met het plan, dat de Eerwaerde Heft
O -ereenkomflig
zich in dit Werk voorgefteld heeft , waervan wy

y our enigen tyd gewag gemaekt hebben (*), levert ons
dit derde Deel een vervolg van Israels Gefchiedenisfen.
Het neemt zyn aenvang met oordeelkundige aenmerkingen over den ftaet der Israeliten in Egypte, byzonder
om en aen den tyd van Mozes; ontvouwt verder de geboorte en lotgevallen van Mozes tot op deszelfs Godlyke
roeping, om de Israeliten te verlosfeci ; het voorgevallen ten hunnen opzichte in Egypte, tot hunnen uittogt
uit dat Land; benevens hun wedervaren tot op de Wetgeving van Sinai, en geduurende hun verblyf aldaer.
De Eerwaerde Hefs draegt ons dit gedeelte zeer leerzaem voor , om ons de Godlyke inrichtingen daerin ten
duidelykfte te doen befchouwen, en dus te tconen hoe
alles famenloopt ter verdere uitvoeringe van 't groote
ontwerp, dat God zich voorgefteld had ; bet welk hem
meermaels, onder 't ophelderen der Gefchiedenisfen,
aenleiding geeft, om ons onder 't oog te brengen, hoe
deze en gene voorvallen, door Gods wyze fchikking,
als ter voorbereidinge lot volgende gebeurtenisfen ftrekten , waer door zy,, ten blyke van Gods beftiering, als
voorbedagtelyk aeneengefchakeld zyn. Men Ila,
tot ene proeve hier van, het oog op de opvoeding van
Mozes aen 't Hof van Egypte, zyn verblyf by Metro, en
de aenhoudende verdrukking van Israel, onder de dwingJandy der Egyptifche Vorften.
Mozes, onder 't opzicht der Princesfe Koninglyk opgevoed , verkreeg, gelyk onzc Autheur opmerkt , hier
kundigheden, die hem vervolgens wel te Bade kwamen.
1 , De Egvptenaars warcn, federt den tyd van Jofeph,,
)n goede en flegte, waare en bygeloovige kundighe.
den,
(*) Zie Hedxd. Vaderl. Letter-Oef., VI. D. N. 378.
K 5
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den, verre gevorderd. Groote vermogens van geest be.
zittende , moest de jongeling in de ftaat-natuur- en werktuigkunde der Egyptifche Priesters en geleerden ongemeen bedreeven worden. Voor hun bygeloof en voor
de geheimen van hunnen veelvoudigen dierendienst kon
hy niettemin behoed blyven, indien hem flegts vroegtydig, (gelyk wy niet twyffelen,) zyne Isranetfehe
afkomst door zyn Vader of Broeder voorgefteld, en
een haat tegen 's Lands afgodery ingeboezemd wend.
Ook fchynen de Egyptifche geleerden hunne geheimIle leerftukken reeds bewimpeld te hebben , met de duisterheid der beeldfpraak, welke voor een' leevendigen
en vuurigen jongeling flier zeer aangenaam, noch ligt
te doordringen was. En in een ryper leeftyd , (Mozes
bleef tot in zyn veertigfte jaar aan 't Hof,) bepaalde
by vermoedelyk zelf de grenzen, binncn welken hy,
by 't leeren der Egyptifche kunften Wilde blyven ,
zonder te diep in hunne geheime kunften en weetenfchappen te treeden, ow weiker nictighcid te-bezefFen ,
flegts eene bloote historifche kennis noodig had.
Het beste, 't geen hy in Egypte kon leeren, betrof 's
lands wetten, en ftaatkundige mrigtingen, welke veel
navolgingswaardig in zig hidden, en de toenmaalige
krygskundc. Dc manier,, op wake godsdienst en ftaat.
kande , Priestcrlyke en Vorftelyke waardigheden , in
Egypte met elkanderen verknogt waren , en, (gelyk
meer of min ook by andere Volken,) eene foort van
hierachie uitmaakten, verdiende insgelyks zyne oplettendheid. Hier door verkreeg hy ten minften denkbeelden, die ook van nut konden zyn, by de wane the°.
kratie , welke door hem ingevoerd moest worden. Zo
veel kan men vastftellen, zonder de godlykheid zyner
zending te kort te doen. En hoe wystelyk was het be.
fehikt , dat hy, die zyn Volk van afgodery zuiveren,
en dezelve in de verfehillendfte gedaanten beftryden zou,
dit kwaad juist daar moest leeren kennen, waar het
weezc..-ulyk allengs de allerzeldzaamfte en ftrydigfte gedaanten aannam, en met alle beguicheling der geheimkunde en alle fchynbaare wysheid der zinnebeeldige leer
onderfteund was".
Intusfchen zai hy, zo als de Zerwaerde Hefs ver-

voigt,
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volgt , niet onkundig geweest zyn in den Godsdicnst
der Vaderen en de oude Openbaringen. „ Dewyl de
fchryfkunst niet geheel nieuw meer was; dewyl by
alle Volken de oudfte overleveringen nog veel eenftemmigs in zig hadden; dewyl de hovaardy der Egyptepaaren zo hoog niet klom, dat zy, gelyk in laatcr tyd,
zig beroemden op eene fabelagtige reeks van Koningen,
die federt veele duizenden van jaaren geregeerd hadden;
dewyl Mozes zelf de Zoonen der twaalf ftamvaderen nog
gekend, gefproken en van hun geleerd kan hebben: was
het voor zulk' een man veel ligter van' ieder overgehleeven egt gedenkftuk der vroegere gefchiedenis het beste
gebruik te maaken, en den God zyner Vaderen, als
Hear en Schepper der wereld, reeds eenigcrmaate te
leeren kennen, eer hv hem op Horeb vcrfchcen. In
eene regte lyn afftammencle van een' onlieng,s geftorven`
Zoon van Jakob, Icon hy die betrekking zyner natie
tot den God van Abraham, dien men in Egypte ilia
kende, vrocg leeren bezeffen".
Onze Schryver bet gefchiedverhael van Mores verder
nagAcnde, meld ons , hoc Mores zich genoodzaekt vondc
uit Egypte te vluchten; in zyne vlucht in kennis geraekte met yetro, Vorst der Midianiten; cane van deszelfs Dochters huwde; en door etro tot zyncn Opperherder aengefteld werd. Aengemerkt hebbcnde hoe deze bediening van Opperherdcr, by een herderlyk Volk,
welks Vorst of Emir zeif zyne inkornften van de veehoedery trok, aenzienlyk was, en met graegte aengenomen werd, laid hy ons ter overdenkinge, hoc dit verblyf van Mores by den deugdzamen 7etro bevorderlyk
was tot Gods oogmerk met Mores.
„ 't Vial Mozes, zegt by, in 't huis van den deugdzaamcn Jetro, gemakkelyk , het Egyptiesch hofleeven
tc ontwennen , en zig ;tan den herdcrlykcn flaat, zo geliefd by zyne Voorouders, toe te wycn. Lea fill herclerlyk leeven was ook de nadere voorbcrclding tot het
beroep, waartoe God hem verordend had. By de Lulldigheden , die by uit Egypte had meckgebragt, waar onder de kennis van den akkerhouw geenzins de ger
was, kwam nu ook ondervinding; eigen ondervinding,
de waare leermeesteres der deugden, die voor een' herder des voll:s, gelyk, Mozes wordoa zou, onOntbeerelyk
7
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lvk zyn. Het flil en cenvormig Herders leeven,
kennen het uit de gefchiedenis der ftamvaderen,) was
(as
ryk in mate ondervindingcn en waarneerningen. Deeze
leevenswyze ftelde hem niet alleen in ftaat, om naderhand in zync wetten ook op het hcrderlyk leeven te
zien, en in den veertigjaarigen herderlyken togt, door
de Arabifche woesteny het bewind te vocren , maar
was ook veel bekwaamer dan 't Egypticsch bofleeven,
om hem tot die onafgetrokkene en verhevene gernoedsgefteltenis op te leiclen , welke tot den omgang met God
vereischt wordt. Het herdcrlyk leeven heeft oudtyds
de meeste Heiden van decze foort gevormd; Leeraars,
Wet geevers, Herders des Volks, Nlannen Gods. Hy
hadt in de veertig jaaren, die by by Jetro doorbragt,
tyds genoeg, om het goede, 't gun by in Egypte gezicn en gelecrd had, van het minder nuttige of te fcheiden, het laatfte te vergeeten, het ecrite door overdenking tot rypheid te brengen. Voor Egyptirche afgodery kon hy in zulk langen tyd ook nergens beter
behocd blyven; want alles toont aan, dat Jetro, uit
de gerchicdenis der ftamvaderen, en uit die van vroegere tyden, den God kende, welken Abraham gceerd
had; fchoon by mogelyk aan andere Goden, by voorbeeld de Egyptifche, ook nog eenige magt cn invlocd
toefchrccf".
Zo ftrekte alles ter voorbercidinge van Holies tot zynen post, en even zo fchynt de aenhoudende verdrukking der Isranten in Egypte , waer onder zy fteeds
blevcn zugtcn, ten doel gehad te hebben, dat zy by
den God van Abraham , Ifatik en Jacob, ais hunnen Befchernigod, hun behoud zouden zoeken, en vervolgens
to vrecie zyn, met hunne lotbefchikkingen, welke hy
acn Abraham beloofd had.
, De godfpraaken, zegt de Ecrwaerde He/s, die het
lad
n Kanaan zo d:kwerf aan hunnen flain hadden toegezegd, waren by de Israeliten nog niet ganschlyk vergeeten. Doch indien hunne lotgevallen in Egypte gunftig en wenfchelyk geweest waren, zouden zy, in 't
verloop van twee honderd jaaren, geduurende hun verblyf in dat land, den lust en moed, om naar Kanlian
wecier te keeren , en het zelve te bemagtigen, buiten
twyfel verlooren hebben. En dan haddcn zv, nevens
dceze en andere godfpraaken en beloften aan Abraham,
ook
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ook zekerlyk den God , die deeze godfpraken gedaan had
't eenemaal vergceten ; en nict alleen hem vergeeten , mar
zig in 't Egyptiesch bygeloof , waartoe zy buiten dien zeer
geneigd waren ,dermaate verftrikt , dat zy nooit mecr hot
y olk van denGod van Abraham , (in tegenitelling tcgen de
gewaande Goden der Volken ,) hadden kunnen worden.
Daar zy zelfs , midden in hun ongeluk , zulke beminnaars
der uien en visfchen van Egypte geworden waren, dat zy
in de woesteny het geniis daarvan naauwlyks konden
verdraagen; hoe onoverwinnelyk zou hunne neiging tot
Egypte geworden zyn, indien zy aldaar fleeds gelukkig
geleefd hadden! Lag het dcrhalven in 't ontwerp der
Voorzienigheid , hen tot een afgczonderd Volk van den
waaren God aan te kwecken, zo was het , volgcns het
ielfde ontwerp, insgelyks noodig, Egypte op de ecne
of andere wyze gehaat , of, gelyk Mozes zig uitdrukt ,
hun huis van dienstbaarheid te maaken. En fchoon het
in deezen ftaat onvermydelyk was, dat zy van 't afgodisch bygeloof hunner verdrukkcrs veel aannamen , zouden zy 'er egtcr ongelyk meer van aangenomen hebben,
indien men hen door wellust aangelokt had (*). Want
nu blecven zy nog (feeds geneigcl , om de verwagting
van eene overlang beloofde verlosfing uit Egypte, zo
zy ze al nict zclven koestcrden, ten minften van tyd
tot tyd zig te laaten herinncren. En wanneer hun nu
eens op zulk eene verlosfing hoop gcgeeven, wanneer
dezelve hun weezenlyk uit den naam van den God van
Abraham voorgefteld , en, als de vervulling der oude
belofte , aangekondigd kon worden, was hun oor en
hart daar voor des te meer open. Een wooed, Celle
Godfpraak van Jehova , moest by deeze omftandigheden
dieper in hunne ziel dringen, dan wanneer 'er, in gelukkige omftandigheden, de , eene Profeet na den ander
opgeftaan was , om hun den God der Vaderen in 't geheugen tc herroepen. — Wy moeten deezen ftaat der
Israeliten in Egypte aanmerken als eene School, waarin
zy tot de verlosfing en wetgeeving voorbereid werden".
(*) „ Gelyk zy naderhand, op raad van Bileam, door wellust
v tot afgodery aangelokt werdeu".
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Ecn tiental van Predikatirn van den Hoogeerw. zeer Gel.
en Wydberoemden Heer j. STAFFER, Hoogleeraar der
H. Godgeleerdheid te _Bern in Zwitierland. Uit het
Hoogduitsch vertaalt, en met eene Voorrede en eenige
ilantekeningen uitgegeven, door w. NITAIMER Predikant
in den Oudot- Bosch. Derde Stuk. Te Utrecht by G.
T. en A. v. Paddenburg, 1777. Pehalven de Voorreden, enz. 298. bladz. in groot oc:aro.

aerclemael wy, met de afgifte der twee voorige StukN
ken dezer verzainelinge van weldoorwrogte Predikatien, van den Hoogiccraer
reeds een en anderStapfer ,

wed een flael van 's Mans deftige leerwyze, die leerzaem, geleidelyk en indrukbaer is, gegeven hebben,
zo zy het voor tegenwoordig genoeg, van dit derde Stuk
te melden ,dat de daer in vervatte Leerredenen de vocrigen
evenaren, en ons de volgende onderwerpen ontvouwen.
(i.) 'Puts, de opflanding en het Leven, Hand. II. 32; ter
aentooninge, hoc de Apostclen getuigen van 's Heilands
Opflanding geweest en bok wy getuigen derzelven
zvn moeten. (2.) De goede roornemens , Ps. 119. 5; derzelver eigenfchappen, de oorzaken die ons in 't gemeen
van derzelver vervulling afhoucicm, en de krachtige beweeggronden, die ons tot derzelver vervulling verplichten moeten. (3.) en (4.) Bet verzuim van den openbaaren Godsdienst , Heb. X. 25; onze verplichcing om dien
niet te verzuimen, cn de voornaeinfle oorzaken, waer
nit bet vcelvuldig verzuimen van derzelven ontflaet, de
voorwendzels met welken men zich zoekt te verontfchuldigen, het middel tot een vlvtig bywoonen van denzelven, elkander te ve ,manen, en de fterke beweeggrond
bier toe, zo reel te meer,, al; gy dat de dag nadert.
(.5.) Het verzitiin des Gcbeds C01. IV. 2; de voornaemfte oorzaken van het verzuim des gebeds , de groote
zonde van dit verzuim, benevens de fchade en 't gevaer
van 't zelve. (6.) De Verleiding , 2 Tim. III. 13; de
Verleiding, door den Apostel bedoeld, en op welke de
Hoogleeraer ook bepaeldlyk het oog heeft, beltaet daerin, dat men anderen, door kwade redenen en handelingen, door een 11,-!gt voorbeeld, door aenporringen en
verlokkingen, o ■:: door andere middelen van het goede afhoud en tOt de uitoefeaing der zonde verleid: et1 bier op
zien-
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ziende fchikt by zyne Leerreden tcr voorftellinge van de
grootheid en verfchriklykheid der Zonde, wanneer men 't
'er dus op toelegt,om andercn te verleiclen. (7.) en (S.)
Zedeleer roar de jonge Tiede, , Ps. 119. 9; beflacncie in
de twee volgende plichten: (a.) Zy moeten den Godsdienst, welke in de H. Schrift begrepen kennen en
van harte gelooven: (b) daerbenevens moeten zy
zeden cn bun leven naer derzelver regelen inrichten. Ter
ontvouwinge van dit lactfte, draegt de Hoogleeracr der
Jcugd afzonderlyk voor, hunne algemene en hunne byzondere plichten, zo ten aenzien van de inwendige, die
Het hart en deszelfs neigingen vormen, als ten opzichte
der uitwendigc, die de zeden betreffen. (9.) Het Ongeloof, Heb. 12; de oorzaken, de dwaesheid en de
fchandelyke gevolgen van 't Ongeloof. (To.) 1)e poiten der Dienstknechten en hunne .Heren, naer den inhoud
der Textwoordm Col. III. 22-25. en IV. 7., in tegenftelling tegen elkander, voorgedragen.
De Tolerantie, als een vrugt van Vernuft en Menschliefde , roorgefteld in twee Stukjes; behelzende, Renige Briewen van een reizenden good, over den tegenwoordigen' toefiand van den Godsdienst onder de Protefianten; uitgegeeven door een Leekebroeder,met veele noodige Aanteekeningen opgeheiderd. Benevens een Brief aan den Schryver
van het Leven en de Gevoelens van s. NOTHANKER , door
zynen, eertyds onderdaanigen Schoolmeester. Beide nit het
Hoogduitsch vertaald. Te Anifierdam by M. de Bruyn,
7778. Behalven de Voorreden 114 bladz. in groot octavo.

elykerwyze het verhael van 't Leven en de Gevoelens
C
van Nothanker,, inzonderheid, flrekte om de handelwyze eniger Orthodoxen te hekelen, even zo zyn de-

ze Stukjes ingericht, om de denkwyzeeeniger Toleranten
te gispen. Wy hebben, wen we van 't eerstgemeldegewaegden, reeds opgemerkt, dat 'er, zekerlyk, van de
ene en andere zyde berispenswaerdige misflagen begaen worden, en dat bet van nutkanzyn, die, ter waerfchouwinge, in een treffend licht te ftellen (*). Overeen(

lie LW, Va. L4tter-Oef. VI D. bl. 738.
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ecakomaig hier mcde kunnen ook deeze Brieven bun.
ne nuttigheid hebben, vac)r zo verre ze hier en daer,
ter ontdekkinge van fony n i ge mispasfen, fiTekken ; waer
van men een good gebruik kan maken. Ze wordcn,
't is waer, geweenlyk, by manier van gevolgtrekkIntr,
to ver getrokken; doch dit is, gelyk- men wvet, Schriftcn van dien aert ter wederzyde eigen. Zu;ks kunnen
we, dien fchryftrant ten overvloede kennende, gevolglyk zeer wel over 't hoof(' zien. Maer buiten dit,
at het partydige daer latende, en doze Stukjes, naer 't
bedoeldo, in 't opflellen, acnmerkende, als een fchertfend Gefchrift, mot:ten wv bctuigen, dat het aen dit
denkbeeld zeer gebrekkig heantwoord; en wy twvfelen niet, of zells de fcrengfIc thodoxe , zo hy dit Gcfchrift van die zyde onparcydig nagaet, zal met ons erkcnnen, dat noch de Jood , noch de Schoolmeester, onder de rock gecstige ,:chryvers, geteld kunnen worden.
'Er komen, dit then we gaerne toe, nu en dan eenige
gccstige flagen in voor; doch ze zyn 'cr te fpaerzaem in
te vin den; weerencleels zyn de ondcrwerpen, voor een
gccstig hekeifchrift, te dor Theologisch behandeld; de
joodfcbc fpelingen zvn over 't gelled laf en veelal godwongen ; en de Schooltneester behancieltzyn fluk, mecr
als een Man, die altos in 't wildc heen praet, dan als iemand, die waerlyk geestig dcnkt. Mogelyk heeft
men doze Stukjes in dien Maack gclehreven, om dus te beter Lc beantwoordcn aen bet charaaer der perfoonen,
wier pennen wen kwanswvze gebruikte. Indien dit waer
zy, zou 'er nog al enige kunst in ficken; doch dan komt
het ons voor, dat het ver van oordeelkundig zy, zich in
con fcirrtfend gefchrift te bedienen van perfoonen, die
in hun character gcenzins gefchikt zyn, ow hunneonderwerpen op eene vernuftige wyze te behandelen.
\Vat hier van zv, 't ontbreekt zekerlyk den Jood, zo
wet aen v-rnuft als oordeel, wannecr hy, willende fchertfen, met hoc gevoelen van hun, die beweren, „ dat 'cr
„ nooit van don Duivel bezeetenen geweest zyn, dat het
i ,re ieden geweest zyn", daer nit afinittzucly
zieke,
lieden
leid , „ dat zy hunnen Mesfias van de meeste, groot„ Ile en heerlykite 1,vo,)cleren berooven". Het moot
dan, volgens hot denkbeeld van dien Jood, waer zyn,
dat 'er meer wagt vereischt word, om den Duivel in
zyne werking to ftooren; dan om de Namur, met een
woord fpreken, eon ander= loop te doen nemen. Die
ZO
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szo denkt, is, in dit gcval, een gemeen Godgeleerde eti
ven onkundig Wvsgeer. -- En Met bcter is 't met den
Schoolmecster gefteld, wanneer by, fchertfende, ene
vergelyking maekt, die, in zynen Brief, meermaals herhaeld, en op verfchillende wyzen gchezigd word;,, tus„ fchen de gelvkvormigheid van cen welingerichte Corn„ pagnie Soldaten, en die van de Kerk, den Godsdienst
„ en de Geloofsleer”. Volgens den aert dier vergelykinge zouden, nacr 't oogmerk van den Schoolmeester , de Svmbolifche Bocken, (weiker flrenge in acht neming, hv,, tegen enige Leeraers der Lutherfche Kerke,
in Duitschland, aen g,edrongen zou willen hebben,) vergeleken inneten worden, met de Krygsartykelen van ene
Compagnie Soldaten; dat hy ook zomtyds doct; maer
op anciere plaetfen is de vergelyking tusfchen de Krygsreglementen cinder 6enen Opperbevelhcbber, en Gods
Wnord onder den enigen Overften en Leidsman onzer
Deze onregelmatigheid maekt veelvuldige verwarringen in de voorflellingen en gevolgtrckkingen; en
zulks word nog ciaerenboven vermeerderd, ter oorzake,
dat cle Schoolrneester dezelven, nu tot bet leerfluklyke,
clan tot het zedelyke overbrengt. Hier door haspelt hy
alies in diervoege door een , dat zyne vergelvkingert
noch oordeelkundig noch vernuftig zyn, of geheel buiten de zaek loopen, of tegen hem gekeerd kunnen worden, door de Toleranten; die Jefus Christus als bunnen Godlvken Leermeester eerbiedigen, als den gcnen,
die de woordcn des eeuwigcn levens heeft; en voorts
alle Symbolifche Boeken aenzien als Menschlyke Schriften, die den Woorde Gods onderworpen zyn, volgens
het eenparig gevoelen van alle ware Proteitantfche Orthodoxen ; die hierin met de Toleranten ovcreenitemmen,
Schets der geheele Verloskunde, gefchikt derzelver grond,
beginzelen volkonzen to leeren , door A. VAN DE LA AR ,
Med. Dr. in 's Hoge. Tweede druk. Irz s'Gravenhag,e
by H. H. van Drecht, 186 bladz. in zroot 8vo.

em Schets der Verloskunde is eerst in 't jaar /774,
D
zonder naam des Schrvvers, uitgegeeven: wy hobben in 't

Derde Deel der Hed. [Tad. Letterooff. hi. 494,
ons oordeel over dic Werkje medegedeeld, en 't zelve
VII. DEEE. H. LETT. NO. 4.
als

A. VAN DE 3-2_AR VERLOSICUNDE,
rje
ais nuttig aangepreezen. lie Schryver heeft nu by deeze
tweede uitgaave goedgevonden zyn naam te ontdekken,
en vcrfcheide veranderingen en verbeteringen 'er by te
voegen. De Handgreepen, en vooral die met Infirumenten gefchieden, zyn bier breedvoeriger voorgefteld. De
flea VAN DE LAP-R g etuigt in 't Voorbericht, voor deeze
tweede Uitgaave, dat by geene geringe verbetering aan
die Werkje nog had kunnen geeven, indien 'er voldoende Proeven waren geweest, om de doorfneede der Schaamheenderen te ftellen in plants der Hoofdboor Co Haaken;
eene operatie , 't eerst aan de Waereld voorgefteld door
den Beroemden Hoogleeraar P. Camper, in den jaare 1771,
in een aanmerkelyken Brief, gedrukt in de Hedendaagfclie
Vaderlandp.he Letter- Oeffen. yde Deel. En naderhand, in
't jaar 1774, door zyn Ed., in 't Latyn, uitgegeeven.
Het verdient zekerlyk de opmerking van alien die des.
zelfs heiang kennen ,en behoorde . nader beproefd te worden in die gevallen , waarin het is voorgefteld; naamlvk
om door bet doorfnyden der kraakbeenige vcreeniging der
Schaambeenderen, het Bekken zo veel te verwyderen, dat
in zwaare klernmingen van 't Kindshoofd, in een natuurlvk
en welgefteld Bekken, 't zy dat 't Hoolci van 't Kind te
groot, of de ruinite van 't Bekken te eng is; de Verbosfi ng,, nogthans, met behoud van Moeder en Kind, kan
volbragt worden, zonder in die akelige omftancligheid
(gelyk de . kundigflen gebeurt , wanneer de Tang niet
voldoende is) te moeten befluiten, en over te gaan, tot
behoud alleen van de Moeder, om het Kind, van welkers dood men onzeker is, door voiftrekt doodivke Inftrumenten het leaven te beneemen, of anders zou moeten overgaan, tot behoud van Moeder en Kind, de Keyzerlyke Snede te doen". Wy kunnen met groot genoegen melden dat 'er reeds twee voorbeelden bekend zvn,
waarin de doorfnyding der Schaamheenderen van eengewenseht gevolg geweest is; zo dat bet nu niet meer aan
voldoende proeven ontbreekt, die onze Vaderlandfche
Vroedmeesters kunnen aanzetten ,om, in de eerfle voortkomende noodzaakelvkheYL, deeze Bewerking, tot behoud van Moeder en Kind, veilig in 't wcri: te ftellen.
I
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Encyclopedie van de Historifche, Wysgeerige en Wiskundige Wetenfchappen; grootsdcels volgends de fchetzen van
wylen den Heer H. J. REIMARUS, uitgelverkt door J. c.
muscx , Profesfor in de Wiskunde te Hanzburg. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Eerfte Deel. Te Amflerdanz
by de Erven van F. Houttuyn, 1778. Behalven ha
Voonverk 395 bladz. in gr. octavo.

X7oor hun die zich een algemeen geleidelyk denkbeeld,
V van de bier
' opgenoemde Weetenfehappen , went-ellen
eigen te maaken, kan dit Werkje van den Hoogleeraar
Busch van een weezenlyken dienst zyn. Het behelst naamlyk eene beknopte regehmatige ontvouwing van de voornaame onderwerpen, die tot clecze Weetenfchappen behooren; met nevensgaande aanmerkingen over -t Been
men in derzelver beoefening en behandeling in agt heeft
te neemen. Na eene voorafgaande Inleiding, over bet
voorwerp, het oogmerk en den onderlingen zamenhang
van de Wysgeerte, de Historic en de Wiskunst, vangt
de Hoogleeraar aan met de Historic, waarop by voorts
de Wysgeerte last volgen; met Welker voocdragt dit eertte afloopt, ftaande deWiskundi e Wcctenfchappen
'
in 't tweede Deel afgehandeld te worden.
De drie eerfie Boeken van dit Deel berreifen de Historic. Het eerfte
handelt van de HistDrie in 't *cram), en inzonderheid
van de Natuurlyke Historic; waar onder in overweeging
komt, de Hetnelgelchiedenis, de gefchiedenis van den
Dampkring en der Aarde, die der Dieren , der Planter'
en der Mineralen, met een aanhangzel over de Wateren.
Het volgende Bock gaac over de gelehiedenisfen der
mensehlyke handelino-en in 'c algemeen, en verder over
h Historic, te weeten de Tydrekende hulpmiddelen tot de
kunde, de Landbefehryving, de Geflachtrekenkunde, de
de Geflachtwapenkunde, de kennis van oude Opfchriften, Magtbrieven en Zegelen, benevens de Penningkunde. Voorts behelst hct derde Bock de algcrneene Burgerlyke Historic, de kennis der Staaten, de Kerk.historie,
mitsgaders de gefchiedenis der Geleerdheid, en die der
Kunften. Op het afhandelen van dit Stuk, gaat de Hoogleeraar over ter befchouwinge van de Wysgeerte; die by
eerst, met melding haarer veranderingen, in 't algemeen
voordraagt; waar op by verder afzonderlyk het oog vestigC
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tigt op de befchouwende en de betragtende Wysgeerte;
en waaraan by ten laatfle, als daar mede verknogt, nog
hegt zyne overweegingen nopens de openbaare en byzondere Huishouding , met welke de Kunften en Handwerken
in 't naauwite verband ftaan. — leder deezer takken
behandelt de Hoogleeraar met naauwkeurigheid, in eene
oordeelkundige ichikking, die zeer wel ingerigt is, om
niet alleen het beloop deezer Weetenfchappen te ontvouwen ; maar ook denzulken, die zig op eene gezette beoefening derzelven toeleggen , een goeden leiddraad aan de hand
te geeven, om hunne gedagten te regelen. En fchoon
een Werk van die natuur met gefchikt zy voor geoefende
Lieden, is 't 'er egter zo mede gelegen, dat ook zy
meerendeels dit Gefchrift met nuttigheid kunnen doorbladeren ; voor zo ver het diming is, om zig het algemeene
beloop leevendiger voor den geest te brengen; en het
daar benevens nog al eenige aanmerkingen behelst, die
zelfs de overdenking der zodanigen waardig zvn. — Om
den Leezer des Hoogleeraars leerwyze nader onder 't oog
te brengen, zullen bier plaats geeven aan zyne behanling van 't Ryk der Mineraalen, die wy egter, om dit
Artykel niet te breedvoerig te maaken, daar 't ons mogelyk is, nu en dan zullen inkorten.
„ Mineralen noemt men, niet alleen metalen, maar
ook alle levenlooze lichaamen op en in de aarde, die
niet georganizeerd zijn , die door aanlegging (juxta po.
!I
„ fitio) van gelijke of ongelijke en vermengde deelen beflaan, 't zij dan dat zij van de eerfte lchepping herko33
„ men; 't zij dat zij, in voigende veranderingen des
„ aardbodems, door famenzetting van verfcheiden hoofdfloffen ontftaan zijn''. Door deeze omfchryving zyn
de voortbrengzels van 't Ryk der Mineraalen gereedlyk
van die der Planten en der Dieren te onderfcheiden; maar
't valt, gelyk de Hoogleeraar vervolgens aanmerkt, zo gemaklyk niet de Mineraalen , onder eene algemeene clasfificatie te brengen, en dezelve in hoofd- en on derclasfen naauwkeurig te onderfcheiden. Het ontbreekt bier dikwerf aan
genoegzaam bepaalende kentekenen; en 'er is, in de verrnenging der foorten, eene verfcheidenheid te befpeuren,
die tot in 't oneindige gaat; ontftaande nit eene mindere
of meerdere vcrmenging van min of meer verfchillende
deelen, die in de zamenftelling van 't Mineraal plaats
hebben. — Men leert dit, zegt hy, niet beter dan door
de herhaalde befchouwing van mineralogifche verzarnelingen
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gen , voeral wanneer men zelf eene fystematifche verzameling bezit; of door fcheikundige ontbindingen , die ons toonen, dat 'er eene zo menigvuldige verfcheidenheid in de
beftanddeelen van 't Mineraalryk plaats.heeft, dat de verwantfchap, of de differentia fpecifica derzelven, in zeer
veelen, by uitftek zwaar te bepaalen zy.
„ Ondertusfchen hebben zich, vervolgt de Hoogleer:
aar, de kenners der Mineraalen, reeds lang vereenigd,
om, uit de algemeen bekende kenmerken, het Mine;
raalrijk in de volgende vijf clasfen te verdeelen.
„I. In AARDSOORTEN, 't zij dan dat ze (r.) ftof, (2.)
zand, (3.) leem ,, of (4.) kalkachtig, of (5.) uit alle deze vermengd zijn, of (6.) dat ftoffen van de overige Mineralen, in fijne deelen, in dezelve mede vervat zijn.
Derzelver kenmerk is de zwakke famenhang van derzelver deelen; en wanneer deezen zich tot eene vaste masfa
famenvoegen, zoo behooren zij
„II. Tot de STEENEN : welke ten deele (r.)eenvormige„
(2.) ten deele menigvoudige en beddings of klompwijze,
en (3.) gelijkvormige vermengde masfen zijn, die, door
veelerlei veranderingen der natuur, tot een vast lichaam geworden , maar ook, door andere werkingen van_ natUur eft
kunst, volgends de verfchillende gefteldheid hunneihoofdfloffe, of ten deele vloeibaar gemaakt, of ten deele
in aarde en ftof ontbonden kunnen worden.
„ Men heeft in de Steenen waarneemingen gedaan, die
aanleiding geeven om te vermoeden, dat zij voor wasdorn
vatbaar zijn, en men heeft dezen wasdom, zonder bedenken , voor een foort van vegetatie aangezien. Doch alles wat de naauwkeurigfte waarnemingen ons, zoo wel

ten aanzien van de wording der rnetalen, als ten opzichte van de dropfteenen toonen, ontdekt nochtans altoos eene juxta pofitio of tegenaanlegging, en nimmer eerie intus fusceptio of inneming, die zonder organizatiegeen
plaats kan hebben. In de Lijthofijten, dat is die fteenge.
wasfen, die levende dieren tot bewoners hebben, waar
voor men thans de kraalgewasfen en andere zeegewasfen
erkent , gelijk ook in de meer bekende fchaaldieren ,-groeien
de fteenige fchalen of woningen met de lichamen, en hebben in het leven grand. Doch indien al de lichamen de
fteenachtige ftoffe tot dezen wasdom toebereiden, en
anbieden, zoo vast evenwel het fteenen Inns ztlf, door
tegenaanlegging van deze ftoffe van buiten, en dour
L3-
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derzelver voortgaande verharding, maar niet van binnen
aan.
„ III. ZOUTEN , die of door de geheele natuur verdeeld
zijn, of die men, in grooter of kleinermasfen, aantreft.
Dezen worden verdeeld, in
„(r.) Acida [zure zouten] die eenen zuren fcherpen
fmaak op de tong verwekken, met de loogzooten opbruiIchen, met dezelven vermengd tot middelzouten worden, en- de blaauwe fappen der planten rood verwen.
„ (2.) Alcalica [loogzouten] die op de tong eenen bitteren fmaak verwekken, of aan het gevoel zekere zamentrekking veroOtzaken, met de zure zouten opbruifchen,
en de blaauwe fappen der planten groen verwen.
„ (3.) Salia media [middelzouten] die uit de vermenging van een zuurzout en loogzout ontftaan; die met beide niet opbruifchen, maar, in fchoon water, !Metter).
Zoadanig ecn zout is ons gewoon keukenzout, 't welk
nit zekere wateren afgekookt, maar ook in groote masfen hier en daar onder de aarde gevonden words.
„De natuur ftelt van deze drie foorten van zouten alleen
het laatfte, in grooter of kleiner masfen, aanwezig. Hoe
zeer de beide ecrfte foorten in de natuur verdeeld zijn,
zoo is 'er nochtans geene landfireek op den aardbodem,
waar zure of alkalifche zouten onvermengd, in eene vaste masfe, als een mineraal worden opgegraven: Wanneer
men de zoodanigen vindt, gelijk bij voorb. de vitriool in
de bergwerken, of wanneer de kunst de zamenzetting
van zure zouten tot eene masfe bevordert, dan moet een
ander lichaam daarvan de grondflag wezen. Den vitriool
moet eene metaalachtige, den aluin eene leemachtige aarde worden aangeboden. De falpeter moet zich in, en
aan wanden, van eene aarde, die met vele vuiligheden
van dierlyke fubftanticn vermengd is , vasthechten.
Maar de middelzouten worden in zeer groote masfen onder de aarde gevonden, als een eigeutivk mineraal, dat,
onder den naam van ftecnzout, op zeer vele plaatfen,
words uitgegraven. Bronnen, wier water over dergelijke
masfen, heengeleopen is, komen zoo rijk van dit middelzout, dat zij ontbonden hcbben , uit de aarde, dat men
het, door het uitdampen en afkoken van het water, uit
het zelve, weder kan voortbrengen.
33 IV. VERBRANDBARE MINERALEN 3 dat is, zulke lichamen, in welke het phlogiston, [het brandbare] 't welk
insgelyks in zulke vaste masien onder de aarL:e, niet
Q11-
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onvermengd als een mineraal aantreft,met allerhande andere aardachtige, metaalachtige, zoutachtige zelfftandigheden, of met andere ontbonden floffen uit het rijk der
dieren of der planten vermengd is, en zich nu eens olijachtig en vloeiend, bij voorb. in bergolij en naphta, dan
eens ftijf en hard in barnfteen, fteenkolen, turf en dergelijken vertoont; van 't welke ook op fommige plaatfen
vlammen onmiddelijk uit de aarde voorthreken, waarvan
ons inzonderheid LER an Reize naar Aftrakan, in het derde
Deel van 't magazijn van BUSCHING , cen merkwaardig
voorbecld oplevert, in de befchrijving der naphtabronde Kaspifche"zee, bij Dacu.
yten
„V. METALEN en HALFMETALEN. De metalen verdeelt men in volkomen en onvolkomen of halfmetalen. De
eerfte warden gemeenlyk in 't vuur wel vloeibaar , en
veranderen ten deele in kalk en glas; maar vervliegen
Met; en zyn fmeedbaar, laatende hunne gedaante onder
den hamer veranderen. Zoo is 't niet met de laatften;
dezen vervliegen, in groot vuur, ten grooten deele in
dampen; en laaten zich, wanneer zij, na het doorftaan
van 't vuur, zich in eene masfe famenvoegen, niet fineden, zonder van een to fpringen.
„(a) De volkomene metalen zijn:
,, (cc) Edele of vuurvaste metalen, die ook in groot
vuur niet wegdampen, ja zelfs niet eens veranderen. Toe
dezen zijn to betrekken Goud en her Zilver. Ook zon,
bier toe behooren de Platina del pinto; doch de Spanjaarden, die het federt 20 jaaren ontdekten, mogen, op order van 't Hof, niet verder naar 't zelve zoeken, om dat
het, zoo 't in groote menigte gevonden, en zeer goedkoop wierd, ligtlyk tot vervalfching van het goud
bruikt kon worden ; dewijl 't in verfcheiden flukken eene
zeer verfcheiden eigendomlijke zwaarte heeft, en in vele
itukken zelfs zwaarer dan goud uitvalt. Deze bijzonderheid maekt het Goud en zilver,, bij uitflek , gefchikt
tot munten; om dat die metalen, niet alleen dooffmelting gedeeld kunnen worden, maar ook in 't verfmelten
nice verliezen; dit, en niet hunne zeldzaarnhcid, veroorzaakt derzelver zoo veel grooter waardij. Het Zilver
is niet zoo zeldzaam als het Zink, niettegenftaande het
boven dit veel grooter waardij bezit.
„ (A) Metalen , die niet vuurvast zijn , zijn de volgende: (I) Koper, dat onder alien het minfte verlicst, (2)
Yzer, (3) Tin, (4) Load. Het Yzer verliest zijnen
1TAL4
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metaslachtigen vorm zonder vuur, door de vochtigheid;
ja zelfs in eene vochtige lucht. Het Tin wordt, in het
vuur, tot eene asfche of kalk, en het Lood tot een zeer
vloeibaar glas. Het is zoo goed als bewezen, dat de metaalachtige vorm dozer zelfsftandigheid, boofdzakelijk,
door de tegenwoordigheid van het brandbate, dat de natuur tot derzelver famenftel medegebruikt, onderhouden
worth. Wanneer het Tin en het Lood dit verliezen, dart
wordt het eerfte kalk, en het laatfte glas, en beide worden zij wederom volkomen metalen, wanneer hun dit
brandbare, door famenfmelting met daar toe dienende
zelfsftandigheden, inzonderheid uit het rijk der dieren,.
wedergegeven wordt; het wclk ten opzichte van het
Lood zeer gemaklijk, maar ten opzichte van het Tin veel
moeilijker is, Met het Yzer is het eveneens gelegen, en
het Yzer wordt in het Staal een volkomen metaal, wanneer men het, met welgekozen vette zelfftandigheden,
nit het rijk der dieren, laat doorgloeien.
„(b) Onder de onvolkomene of halfmetalen zijn de
meestbekenden het zink, bismuth, kobald, fpiesglas,
arfenicum en kwikzilver. Onder dezen zijn het bismuth
en het zink moeilijkst van elkander te onderfcheiden.
Het kwikzilver onderfcheidt zich kennelijk van alle de
overige metalen, door zijne vluchtigheid in het vuur, en
door zijne vloeibaarheid. Het is het zwaarfte onder alle
bekende vloeibare lichaamen; en daar wij anders Been
metaal kennen, dat in de koude vloeibaar is, zoo zou
men Vmogelijk eens uit de klasfe der metalen verplaatst
hebben, zoo niet herhaalde proeven geleerd hadden, dat
het, bij eene uitftekend zwaaren trap van koude, tot een
waar en zelfs fmeedbaar metaal wordt.
Als een aanhangzel van de mineralogie zijn de veriteende lichaamen te betrachten; wier zelfftandigheid geene.
zekere foort van mineralen is, maar het zijn masfen van
allerlei natuur, wier vorm door lichaamen uit het rijk der
dieren en der planten, op tweederlei wijze bepaald is. (a)
Somtijds is het vreemde lichaam oorzaak van den vorm,
in welken zich het mineraal tot eene zeicere gedaante
vormd heeft, en het tot een vast lichaam werd. In deze gevallen heeft het zich dikwijls in de kanalen en fijnfte
buizen der vegetabile of dierlijke lichamen, wier zelfsftandigheid door vervuiling meestdeels is verloren gegaan,
zoo geconfolideerd, dat men het voor een ware verandetins der zeifflandigheid , volgens den oogenfehiin , gchouden
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den heeft. (b) Somtijds is het vreemde lichaam nog
van een metaal, dat nog vloeibaar of week was, omgeven geweest, en heeft de afdrukzels van zijne gedaante
in het zelve nagelaten, die zich in het hart geworden
mineral bewaard hebben, na dat het Iichaam zelve,
door vervuiling en andere oorzaken, verwoest is. Hier
uit ontftaan nu drie foorten van petrefafta.
„ (i.) Lichamen , die op het aanzien dadelijk verfteend'
worden, en den vorm, dien zij als vegetabilien of gedeeit ens van dierlijke Iichamen hadden, behouden hebben. (2.) Steenen, die zich volgends vreemde lichamen , vooral van fchaaidieren, gevormd hebben. (3.)
Afdrukzeis van verwoeste planten, visfchen, en andere
lichamen, uit de beide rijken.
„ Behalven dezen vormt de natuur, die nog altoos den=
zelfcien Weg gaat, iteenen in allerlei gedaanten, die eenige gelijkheid hebben met gedeeltens van dieren en planten, die men niet tot eene bepaalde foort van mineralen
brengen kan. Dit gefchiedt inzonderheid door aanzetten
uit verfcheidene wateren, vooral in groote onderaard,
fche fteengewelven. Men noemt dergelijke lichamen fpeleh der natuur; doch het is niet noodig andere, dan
mechaniesch werkende, oorzaken van derzelver vorming
te onderftellen. Veel minder behoeft men, gelijk'nog,
onder de nieuweren, de Zwitferfche Predikant ELIAS
BERTRAND gedaan heeft, zich te verbeelden, dat de natuur, in deze en in andere verfteeningen, begeerte getoond [weft, om den vorm der dierlijke en vegetabileli-chamen onder de aarde na te bootfen. Even zo weinig
behooren tot de eigenlijke verfteeningen en onverftoorde.
conchijlien, beenderen en hoornen van dieren, die hier,
en daar in groote menigte onder de aarde gevonden*or,'
den; gelijk ook houten, die van de natuurkenners , mec
dezelfde naarftigheid, als de eerften, verzameld worden;
en die, met dezelve vereend, de voornaamfte datas tot
de theorie der aarde opleveren.
„De nuttigheid der kennisfe van het mineraalrijk is
zeer uitgebreid.
(i.) In den landbouw, dewijI zij de verfcheidene,
foorten der garde en derzelver vermenging leert kennen,.
en teffens aanwijst, welke foorten, ten aanzien van de
vruchtbaarheid, bij elkander voegen , en elkander kunnen
verbeteren. Het-is gerkieg de verhandeling van den Heer
L5
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over de mergelaarden in de Hanoverfche
den, als eene proeve, op to geven.
„ (2.) In de bouwkunde heeft zij ook haare nuttigheid ,
niet alleen in de keuze der bouwfloffen, tot onze gebouwen, zoo als elk land die opgeeft, maar ook in de
menging en toebereiding van dezelve, ten opzichte van
welke de ouden geheimen bezeten hebben, die voor ons
verloren zijn, terwij1 wij in tegendeel veel bouwftoffen
gebruiken, die zij niet kenden.
(3.) In het. gebruiken der mineralen tot huisraden,
die ten deele uit verharde fosfilien in onze meeste aarden gereedfchappen ; ten deele uit half verglaasden in
tet porcelein; ten deele uit geheel verglaasden beftaan ,
of ook uit verwerkte en tot veelerlei gedaantens gevormde , metalen , gemaakt worden.
(4.) In onze huishouding, vooral tot brand, in turf
en fteenkolen.
(5.) In allerlel kunften en de kostwinningen die daar
van afhangen , als in de fchilderkunst, de pottebakkerijen , de glasblazerijen, het juweliers en ftaalwerk, en
de optifche werktuigen. Welk eene verbetering hebben,
bij voorb. de laatften, in de glazen van Dollond, verkregen, alleen daardoor,, dat men ,de menging der flof_fen tot verfcheidene foorten van gias beter ondezzocht
heeft.
(6.) In den handel der materialen, en in alle de kunften en weetenfchappen, die van denzelven het voorwerp hunner onderzoekingen, en de ftoifen tot hunnen
arbeid ontleenen.
ANDREA

'Tableau de l'Histoire generale des Provincies-Unies. A
Utrecht chez 7. v. Schoonhoven en Comp. &c. 1777.
Sans le Discours preliminaire et les Tables des Matieres. Tom. I. 442. pp. et T. II. 623. pp. in 8vo.
oe rnenigwerf, en op hoe onderfcheiden wyzen,
H
onze Nederlandfche Gefchiedenisfen ook voorgedraagen mogen zyn , ze blyven egter , uit hoofde van
derzelver aanmerkelykheid , nog fteeds het onderwerp
van verdere nafpooring. Dit getuigt ons in deezen wederom het Gefchrift, dat wy thaws ondex 't cog hebben,
ge..

TABLEAU DES PROVINCES-UNIES.

17 1

gefchikt tot can Tafereel der algerneene Historie van de
Vereenigde Nederlanden , walks Optteller zig bevlytigd
11:_eft om het beloop deczer Historic op nieuw na te
gaan en te ontvouwcn. Niet am dat by dc reeds uitgegeeven Gerchriften des aangamille , en wel inzonderheid cic by de Natic met rcgt zo hoog gefchatte Vaderlandfche Historic , met can oog van minagting befchouwt:
ver van daar t hy erkent iritegendeel de waarde dier
Schriftev in 't algemeen, en van 't Werk van den onvergclyklyken Wagenaar in 't bvzoncier ; dien by ten hoogfle eert , zelfs in zo varre , dat hy bctuige, hem, als
zynen veiligfien Leidsman , deeds in 't oog gehoudert
te hebben, en nict clan om gcwigtige reden , of daar
zyn plan zuiks vorderde, van hem afgewecken tc zyn.
Dan met dic alias heeft by 't der mocite waardig geagt , dit Stuk op nieuw te behandclen , en wel in dier.
voege , dat by de gcwigtigfte gebcurtenisfen, zo in de
eene als andere onzer Vcrecnigde Provincien, in cene
regelmaatige orde aaneenfchakele. Onze Hollandfche
Gefehiedfchryvers naamlyk hebben, 's Lands Historic
ontvouwende , inzonderheid bet oog geflaagen op Hollands lotgevallen , vooral flaandc het tydperk onzer oude Gefchiecienisfen, en zo hebben oak andcren wel byzonder de Gefchiedenisfen van hunne Gewesten befchreeyen: de ?-leer fragenaar zeif bepaalde zig, in zyne Vaderlandfche Historic, „ ten opzigte der Gefchiedenisfen
„ v66r de verceniging der zeven Landfchappen, om by„ zonderlvk de Gefchiedenisfen van Holland te ontvou„ wen , en die der andere Landfchappen alleen maar ,
„ voor zo ver zy gemeenfehap met, of invlocd op de
„ Hollandfche Gefchiedenisfen hebben ; oordeelende dat
„ zyn werk , zo hy dien von niet volgde, bezwaarlyk
„ buiten verwarring te 'louden zou zyn” (*). Ten
deezen aanzien nu heeft de Schryver van dit Gefchrift
zig een ander Plan voorgefteld, tc weetcn dat eener algemeene Historic van ons Land, waar in de Gefchiedenisfen onzer zeven Gewesten zig onderling vereenigen:
can Plan , dat , fchoon bet de uitcrfte oplettcndheid blyve vorderen, egter beter uit te voeren is in zulk een
kort beflek, als dat, waartoe de Autheur van dit Tafereel
(*) Zie Voorr. voor 't L D, der MI, Hist. bi, it
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reel zig bepaald heeft, dan in zodanig can Work dat
van den Historiefchryver Wagetutar,, 't well: eene uitvoeriger behandeling eischtc. — Agtervolgens dit gemade Plan bedoelt dan onze Autheur do Ncdcrlandfche
Gefchiedenisfen, ten opzigte van alle de zeven Provincien, in dcrzelvcr verband voor te draagen; 't welk by
in deeze twee eerfte Deelen gebragt heeft, tot op den
afftand van Keizer Karel van 't Bewind over deeze Landen; met oogmerk om de laatere Gefchicdenisfen, tot
Op het midden der tegenwoordige Ecuwe, in nog vier
volgende Deelen of re handelen.
Uit het thins in 't licht gcbragte kan men duidclyk bemcrken , dat de Autheur nict ongefchikt is voor de tank, welke
by op zich genomcn heck Eene oplettende en oordeelkundige leezing van vrocgc en laatere Schriften waar onder ook verfeheiden, die na het opftellen der Vaderlandfche Historic eerst gemeen gemaakt zyn, hecft hem in
ftaat getteld, om zyn ontwerp met alle naauwkeurigheid
uit te voeren. In 't voordraagen der Gefchiedenisfen,
in 't mededeelen van aanmerkingen over dezelven , daar
ze te pasfe komen, en in 't gewag maaken van deeze
en geene byzonderheden , raakende het Staatsbewind ,
de Stedelyke Voorregten , de zeden der Natie, dcrzelver berocmcle Mannen, en war meer van die natuur zy ,
houdt by alleszins cone regelmaarige fchikking, geeft
blyken van een welwikkend oordccl, en tcont ten klaarfte, dat by 't 'cr op toclegt om ftceds onpartydig to
fchryven. \Vy hebbcn dit alias onder het doorbladeren deezer twee Deelen zo duidelyk bemerkt , dat het
ons noope, om de leezing deezer ontvouwinge van 's
Lands Gefchiedenisfen aan to pryzcn; zo om het verband van de Gefchiedenisfen onzer onderfcheidene Gewesten beter na te gaan , als om nopens etlyke byzonderheden van dezelven nog nadere onderrigting of meer
verzekering te crlangen. Men zal, 't zy min of meer
geoefend in 's Lands Historie, dit Gefchrift met te
nicer genoegen kunnen leezen, om dat de Schryver vry
juist een middclweg gehouden heeft , tusfchcn een Kort
Begrip en cone uitvoerige Historic. Ervaaren Leezers
zien dus tertIond de algemeene kundigheden, die zc
een vlugtig oog kunnen overloopen , en vinden bier en
daar byzonderheden en aanmerkingcn, die hun . opl::!ttend
gezigt bepaalen. Min kundigen zullen zig met ftoorea
aan
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2an een droog verhaal, noch verveeld worden door eene
uitvoerigheid, Welke niet voor hun gefchikt is ; maar
met vermaak een beknopt lecrzaam voorftel van's Lands
Gefchiedenisfen, met gepaste aanmerkingen doorvlog•
ten, hun medegedeeld vinden. Zy, die een Kort Begrip geleezen hebben, zullen hierdoor hunne kundigheden gemaklyk uitbreiden ; en zy die breedvoeriger Werken beoefend hebben, zullen, het beloop van dit Gefchrift nagaandc, hunne denkbeelden niet alleen verlevendigen, maar ook nu en dan oplielderen of verfterken. Het is dus, gelyk de Autheur het niet oneigen
noemt, un Tableau, of Tafereel, dat ons 's Lands Gefchiedenisfen, in ecn maatig beftek, met leevendige koleuren maalt, cn de gewigtige byzonderheden in zodanig een gezigtspunt plaatst, dat ze de oogen van min
en meer ervaaren op eene bevallige wyze kunnen treffen. — Zie bier het algemeene Tafereel onzer oude
Gefehiedenisfen, zo als de Autheur het in zyne Voorreden gefchetst heeft.
De Germaanen komen aanvanglyk voor als verfcheiden Volkplantingen , welken ieder op zigzelve ftaan, en
half in 't wilds lceven; die geene andere Wetten dan de
gewoonten hebben, in de bosfchen omzwerven, of zig
in moerasfige landen verfchuilen; deezen zyn Landlieden , die zig met de melk en 't vleesch hunner beesten geneeren; geenen zyn Visfchers , dien de Zee en
de Rivicren in overvloed voedzcl verleenen ; en anderen
zyn jaagers , die van den gewonden buit leeven. Door
hunne eenvoudige zeden, dapperheid en zugt voor de
vryheid, zyn ze het tegenovergeftelde van de verwyfde en door ondeugden ontaarte Romeinen. Die Ro.
rneinen , welken , door hunne beter gefchikte Krygstugt ,
en niet door hunne meerdere dapperheid , zo veele onafhanglyke Volken de vlugt hunner Adelaaren deeden
eerbiedigen , fcheenen ontzag te hebben voor de zuivere vryheid van den Batavier. Onder de fchoonfchynende titels van Broeder en Vriend zogten zy het vernederende van dat juk , 't welk zy den Batavier op den
nek wilden leggen, voor hem te verbergen. Den Vriezen fchryven zy harder voorwaarden voor hunne heerfchappy verandert in dwingelandy; en weldra ruien zy
een moedig Volk op, dat ze niet kunnen beteugelen,
dan door hun Ip ofchadde Wetten en Initellingen te vgeeue:
DES PROVINCES-13111ES
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y en. Ecrlang zyn de Batavieren nice anders dan ccn

hoop Gelukzoekers die 't zig eerie ear rekenen de Ly-fwagten des Keizers te zyn, en de Romeinen de behulp•
zaame hand te bieden, om Meos-..ers van de geheele
Wacreld te maakcn. Hun room verfpreidt zig alomme
met de zegcpraal der legiocncn; zv maaken Keizers ; zy
zetten dezelven af; zy ftaan hun onderdrukte Vaderland by; verzetten zig tegen de Romcinen, om het
zelve te verdeedigen, en wederflaan, met ds Vriezen
vereenigd zynde , ecn geheelen tyd lang, de ganfche
Romeinfche Magt. 'Facitus, de met zo veel nadrukfchryvende Tacitus , felaynt, om hunnen wil , van zyne gewoone naauwgezette fehryfmanier af te wyken ; ecn
groot gedeelte van zvn werk is gefehikt , om den lof en
de Krygsverrigtingen dier Volkeren to vermelden. Zy
geeven zig niet over ; zy fluiten cen Verbond. BV de
daarop gevolgde invallen der Barbaaren, is 't twylclagtig, of Vricsland en Batavie niet zo veele Overheerfchers voortgebragt hebben, als zv van die Volken antvingen : dit althans fliat vast , bun Gel,vest was ecn
dier groote Oefenfehoolen, waar nit de Overheerfchers
van Gallic en Brittannie voortgekomen zyn. Wat laatek moesten zy, gelyk dit geineenlyk plaats heeft, buk}.cen voor die Overheerfehers , welken zy zelven voortgebfagt hadden. De Franken, voorwendende het Ryk
van 't waare Gcloof uit te brciden, onderwierpen de
Vrieien, (ecn naam, dien alle de inwooners der thins
verecnigde Provincien zeer lang gedraagen hebben ,) aan
hnn . .Gebied. De Noormannen brengen het hunne toe,
om het eislykc reuzenbceld van 't Ryk van Karel don
Grooten to docn feliudden. Zy misbruiken te gowelddaadig hunne magt, om lang te heerfchen; en op de
puinhoopen van dat bewind verheft zig met meerder luister de rcgcering der grootc 1,e,:nhouders. Het gehecle
Gewcst, verdeeld in vier voornaamc Leencn , (Gelderland, Holland, Utrecht en Vriesland,) blyft aan het
Duitfche Ryk verknogt. Haar, die haatlyke inftellingen , welken de burgerlyke flaaverny beftendig maaken,
zelfs dan als het politike juk van den hals geworpen is,
met eën woord, die wreede leenroerige inflellirgen , in
Holland, Gelderland en Utrecht ingevoerd, konden in
Vriesland niet doorgedrongen worden. Zy doen den
Keizer hulde, doch tevens waaken zy met geen minder
toe.
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toeverzigt voor hct handhaaven hunner Vryheid. De
Keizer is te zwale en tc ver afweezig,. ,dan dat zy hem
zouden vreezen; eerzugt van mindere Voriten mag door
zynen invloed geftreeld worden, maar ze betaalen ten
dutirile 't geen ze tcgen hunne Vryheid onderwinden.
Van dien tyd of verkrygt ons gefchicdkundig Schouwtooneel acne mccrderc verfeheidenheid, welke inderdaad
trelfende i R . Men ziet elders een Geestelyken, die den
Scepter en den Bisfchops ftaf poogt te vereenigen (*);
rnaar , terwyl by de onclerhooriglieid aan den Keizer
zoekt te verbrecken , vindt by zig in de volvoering zyner oogmerken gefluit , door de magt der Edelen en die
der Steden. Staande zyn fchaduwagtig beftier,, dat alleszins zwak was , en flegts by vergunning beflond, vestigt zig hier tc Iemde cane by;:ans Republicainfehe
Regeering. De Hertogen van Gelder zyn over 't geheel niet meet den Staatsdienaars, ondcrgefchikt aan de
Staaten. De Graaven van Holland kunnen zig van 't
Keizerlyke juk niet ontflaan,dan door de hulp der Heeran Edelen. Deem/ ftaan hen op hunne beurt in den
weg; en matigen zig acne dreigende gelykheid van gezag toe. Graaf Willem de I is hier aan zyne verhe6-1
fing verfchuldigd. De toeftand dier arheidzaame
welken het Aardryk openen, het zelve met hun zvOe,t befproeien, en hunne Broeders voeden, verleent 611V;
in de onderfchciden Provincien, eene aartig gefehag*de vertooning. In Vriesland en de ommelanden maaken
tie Boeren cane aanzienlyke figuur op hunneLanddagetf,
en beftieren zigzeiven. In Westvriesland handhaaven
zy eenen langen tyd hunne onafhangelykheid, tegenede
Hollandfche Graaven; hunne herhaalde opftanden doer
duidelyk zien, dat zy de zugt voor de oude Vryheid,
die zy zo lang verdeedigd hadden, nog beftendig bewacren. In Holland, Utrecht en Overysfel zyn ze onderworpen, aan de min of meet beperkte magt der
Hee-

(*) Te weeten, Anno, den Aartsbis'chop van Keulen , die zig,
Raande de minderjaarigheid van Keizer Hendrik den Mien , grootlyks meester maakte van 't Ryksbewind, en te wege bragt, dat Bisfchop Willem van Utrecht, zyn Boezetnvriend, cen foort van
refit van aanfpraake op de Graaflyke Landen verkreeg; met oogmerk, Qin de Biifchoplyke Regeering in dezelve te vestigen,
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Heeren of BailIuwen. In Gelderland cfndelyk , dear 't
innerlyke 'wilier der Steden volftrekt gefchikt is in den
fmaak eener Volksregeeringe, ligt bet platte Land Onder de ftrengerc dienstbaarheid der Leenregeeringe. De
perfoonelyke flaaverny neemt ongevoelig af. De opgeregte Gemeenfchappen hebben de Kruisvaarten aan tc
merken, als de eerfte oorzaaken van Naar gezag. Zy
verkrygen, van de groote Leenhouders, aitgebreide
voorregten, om den hoogmoed der ondeegefehikte HeeTen te fnuiken. Uit den fchoot der vryheid worden
Steden gebooren, die weldra in feat zyn, om hunne
erkentenis , door kragtdaadige dienften , tc toonen : en
ze draagen tevens wel zorg, dat ze, in vergeldine- hiker
van, ontlastingen en voorregten voor zig verwerven.
Haar rykdom west fpoedig aan; zy neemen cleol in 't
bewind ; bun gezag haalt het evenwigt wel dra over ; en
ze zyn ecriang magtig genoeg om de Voraen en de
Edelen kleiner te maaken. Het Volk, vry en magtig
geworden zynde, in een barbaarfehen tyd, tom 't
eene regelmaatige Wctgeeving mangelde, geeft zig , in
idle de onderfeheiden Provincien, over aan de bloeddorftigfle partyfchappen; zy leveren ons niets anders
dan de tooneelen van een verwarden Staat en Bloedbaden. In Vriesland brengt men elkander om hals , door
eene overmaat van vryheid; in 't Sticht is 't in 't alge.
meen te doen om dezelve tc bewaaren; in Gelderland
verrnoordt men elkander wegens de keuze van cen Vorst.
Dezelfde uitzinnigheicl verwekt een binnenlandfchen
kryg tusfchen de Hollandfche en Zeeuwfche Burgers.
Te midden dier dolle woede valien Holland en Zeeland
onder de magt van 't Huis van Bourgondie. Het toeneen-ende vermogen van dien gebiecivoerenden Stem,
benevens de verzwakking van den Adel, grootlyks vernield, in herhaalde burgerkrygen, baant den weg tot
de grootheid van Karel van Oostenryk, zo beroemd onder den imam van Karel den Vden. Die bekwaame Vorst,
welke , met den aanvang van de thins vereenigde Ccwesten , niets anders bezat dan Holland en Zeeland,
brengt het trapswyze zo ver,, dat ze zi g alien aan zyn
gebied onclerwerpen. Hy was de eerftc.s niet , die het op
eene wiliekeurige regeering toelei, zyne Voorgangers
hadden de voorregten der Natie, welker bewind zy in
handen hadden, reeds meermaalen, en zelfs met een voor
bun
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bun gewenschten aanflag, aangerand. Maar Karcl , wee.
tende op zyn pas zig van zyne magt of list te bedienen,
en altoos eche Zekcre gemaatigdhcid voorwendcnde, verwierf zomtyds het geen by bedoelde; clan in 't algemeen
deed hy nicts andcrs , dan dat hy zync Staatkunde inboezemde aan eene Natie, welke hy, door zyne langduurige afweezighcid, fteeds fuoutmoediger maakte. Zyn
Zoon, het plan eener volltrekte overhecrfching veel duidelyker en veel drukkender laatendc doorftraalen, werd,
zyns ondanks, het wcrktuig van een opftand , die ten
gevolge had de Vryheid der vereenigde Nederlanden,
welke zyne Opvolgers gehouden zyn te bekragtigen,
ender het zegel der openbaare trouw,, en voor 't oog
der geheele Waereld, die zulks handklappende toejnicht.
Yudicieel Formulier-boek, fbrekkende tot een Supplement van
de Papegaay of Formulier-bock van Mr. W. V. ALPHEN,
Secretaris van den Hove van Holland. Verzanielt door Mr.
w. HESSEN , Advocaat. Tiveede en Derde Stuk. Te Utrecht
by R. de Meijere 1778. In quarto ,4.00 bladz.
agtervolging van 't eerfle Stuk, behelst dit tweede
de Hollandfehe Formulieren van Pleitmemorien en
Requesten; en voorts, dat in het derde Stuk vervolgd
wordt, de Utrechtfche manier van procedeeren, beginnende met den ingang in Regten, en cindigende met het
Appel en 't geen char toe betrekkelyk is. De Heer en
Mr. Hesfen doet door deeze byeenzameling, in eene
?.,,oedc orde gefchikt, ecn weezenlyken dienst aan veele
Pra&izyns, des ze met rede naar de afgifte van't vierde
Stuk verlan efen , waar merle deeze manier van procedeeren , in debRevific, tot aan het einde, beflooten ftaat
te worden; met de mededeeling van ecn Aanhangzel van
Hoilandfche Formulieren voor fubalterne Regtbanken
gebruikelyk.
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A. 7,1TREGHTS OVER HET 'NOTARTS-AMT,

Aanmerkingen over het Redeneerend Vertoog over het Notaris-Ampt , van ARENT INIIREGHTS , in leven Notaris in 's
Gravenlzage , door een Rechtsgeleerden, onder de zinfpreuke : Nifi utile est, quod facimus , ftulta est gloria.
In twee Deelen. Te Anzfleldam by de Wed. v. Esveldt en
Holtrop 1778. Behalven de Voorreden en 't Register 796
bladz. in quarto.
T-1 hoe groot eene agting de bcroemde Lybreghts ook
flaa, is hy egter zeker niet in alle opzigten voor onfeilbaar te houden; en dus is het den Regtsgeleerden
Schryver deezer ilanmerkingen niet ten kwaade te neemen, dat hy zig onderwinde Lybreghts niet alleen op te
heldercn, maar ook hier en daar tegen te fpreeken, ja
zelfs 's Mans misfiagen onder 't nog der oplectenden t
brengen. Dit was hem , buiten tegenfpraak geoorlonfd ;
en fchoon men hem in alles zo min moge toevallen als
hy met Lybreghts in alias overeenftemt , zal men , o_) het
cloorbladeren deezer Aanmerkingen , wel willen erkennen,
dat dezelven hier en daar gegrond zyn. Maar 't was te
wenfchen, dat hy ecn min fcherpen ityl gcbruik-t had;
zyne fchryfwyze is van zodanig een cart, dat dezelve
naauwlyks omtrent cene leevende Party, Welke icmand
beledigd heeft, te verfehooncn zou zyn; 't wclk vooral
omtrent geen overleeden Man, die anclers weezenlyk agting verdient, plants behoorde te hebben.

Procureurs Woordenboekje op 't Land en in de Steden ; Proeye over den Styl ; en eenige korte annotatien over VAN
LEEUWENS Roomsch Hollands Regt. Door een PraCtizyn
in Westfriesland en 't Noorderquartier. Te Anzfteldarn by
H. Gartman 1777. Behalven de Voorreden 112 bladz. in
groot octavo.
Voor Procureurs of derzelver Klerk-en, die 'er tegen
V op zien, om uitgewerkte Schriften over het geen
tun, in 't oefenen der Regtsgeleerdheid, in agt te neemen ftaat, te koopen of te doorbladeren, kan dit Woordenboekje van eenigen dienst zyn; voor zo ver het
bun
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ii un deeze en geenc kundigheden verklaart , die zy , naar
de Alphabetifche orde, gemaklyk kunnen opfpooren.
Doch wy mogen , by deeze gelegenheid, nict nalaaten
to herinneren , dat dezulken, die weezenlyk bekwaarn
worden willen , beter doen met op eene gezctter wyze
hun Arnpt en 't geen daar toe betrekking heeft , te beoefenen. Woordenboeken; door eene ervaren hand opgefleld iyn goede hulpmiddels, maar ze vormen don
bekwaamen Man niet. De daarnevensgaande Proeve bvei.
den Styl dient om door etlyke voorbeelden te toonen,
hoe men zig in onderfeheidene Opflellen, nopens der
Burgeren dagelykfche handelingen, voor cen Notaris,
en in de Vierfchaar door een Proeureur,, eenvoudiger,
gemaklyker, doorgaans veel korter,, en voor cen ieder
verfiaanbaarer zou kunnen uitdrukken, dan nu, naar den
gewoonen flenter en met cone menigte van kunst-woorden en fpreekwyzen , veelal gefcbieclt. Eene proeve
van dien cart kan haare nuttigheid hebben, daar 't mehig,werf gebeurt , dat de klaarfie voorfiellingen, door
kunstrvke Opftellen, voor den gemeenen Man onverilaanbaar zyn, ja wel eens voor meet ervaren verduisterd worden. Veel ligt zou die Styl in mcer ingewikkelde gevalleri voor de Regtbank , daar men aan de ter,
staini antis gewoon is, z*aarigheid baaren; doch in de
dagely,fehe I3urgerhandelingen 3 waar toe zig deeze
Proeve bepaalt, is 'er geen redo, naar het ons voor=
komu , om zulks te vreezen.
Wat eindelyk nog
aangaat de daarbygevoegde korte annotatien over VAN
LEEUWEN Roomsch Hollands Regt dezclve belhan meerencleels nit eene korte aanwyzing of benoeming van laaterd
veranderingen; die anderen tot eerie handleiding kunnen
dienen , om zodanig eene foort van aantekeningen op
den kant van dat Werk te plaatzen, ten einde die verandcringen te beter in 't oog te houden.
Prieven ter vcrbetering van het Gemoed ; aan eene jonge 7'ultroui0
gefchreeven door 114evroule CFIAPONE. Op een vryen trait uit het
Engelsch vertaald. Ye Amiterdam by de Wed. Loveringh en Allart en M. de Bruyn. In groot octavo 266 bladz.
decze Brieven met het hoogfte regt aanmerken,
Meneenmagnuttig
Huishock, waarvan alle dezulken , dien de opvoeding, van jonge Jufferen is aanbevolen , met hoop op een goe,.
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den uitilag , gebruik kunncn Timken. Zy mown dezelven'gerustlyk ter
leezinge aanpryzen, in de verzekering, dat de fchoone kunne 'er
niets in zal aantrcffen clan_ 't geen inderdaad , overeenkomftig
deeze of: geene wyze, kan ftrekken ter verbemet den Tytel ,
teringe van derzelver Gemoed. Mevrouw Chapone boczemt
Naar Godsdienflige bcginzels in, welke gefehikt zyn, om eenbeilzaamen invloed tc hebben, op haaren gehcclen wandel en leidt
haar leerzaam op tot ccn verflandig onderzoek der Heilige Schriften. Hieraan het zy voorta eenc weluitgevoerde ondcrrigting nopens de beftiering van het hart en de hartstogten, met nevensgaande aanmerkingcn over 't geen men in agt hecft te neemen, ter bevorderinge en aankweekingc cener lofwaardc gemoedsgefteltenisfe.
Wyders maakt zy hear work van haar zodanigc regclen van Huishoukunde mede tc dccien , die haar van een beftendig nut kunnen
zyn, zo ter beftieringe van het FIaisgezin, ats ter voortzettinge
van een Godsdienftig gedrag in de hellommeringen van 't huishoudelyke /even. Op cello dergclyke wyze geeft zy der Jufferfchap
leerzaame lesfen omtrent dc herehaafdhcid der Icvenswyze , de
aankweeking haarer bcgaafdhcden in 't algcmcen, en van haar verItandlyk vermogen in 't byzonder; met eerie bygcvoegdc handlciding, nopens de nutte /minis der Aardryksbefchryvinge en dcr
Tydrekenkundc, benevens oordeclkundige onderrigtingen over de
beste wyze, om de Historic to leezen , met aanduidinge der voordeelen aan dat alles vcrknogt. leder deezer onderwerpen Behan.
delt Mevrouw Chapone op eene kortbondigc en Icevendige wyze,
zo dat jonge JufFers, die tot cenig nadenken opgelcid zyn, deeze
Brieven , zondcr verveeling en met vermaak, kunncn cioorbladeren
ter verkryginge van zodanige kundigheden en inprentingc van zulIce leeringen, die, terwyl ze haar Verfland befchaaven , tevens
haar Gernoed verbeteren; vooral indien ze het geluk hebben van
zig onder de Beflicring der zodanigen to bevinden, die haare aandagt ongedwongcn weeten te vestigen op 't geen zy leczen ; en
daarvan, by voorkomende gelegenheden, gebruik te maaken ,
die denkbeelden beftendig leevendig te houdcn. — Tot een voorbeeld dcr maniere van voorftellingc , in decze Bricven in agt genomen , diene de volgende lesfe van Mcvrouw Chapone , ter beteug,elinge van een driftig charafter; die, home/ in dcczcn aan eene
jonge JufFrouw gegeeven , ook zecr we/ aan bejaardcr van de eene en andere Sexe voorgedraagen meg wordcn. Na eene korte
voorafgaande aanmerking, over het nadecligc en haatlyke van
zig in drift te ftellen , vooral in het vrouwlyke charm ter , (ciaar
leenigheid , zachtmoedigheid en geduld haare byzondere cicraaden
zyn, tcrwyl eene woodende vroaw eene van de haatelykfte vertooningen its dc natuar is ,) drukt zy zig desaangaandc in deezervocgen uit.
„ De ondervinding leert het, dat zelfs de driftigfle licden zich
kunnen bedwingen, zls zy cone genoegzaame reden daartoe bebbop ;
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ben ; — by voorbeeld, de tegenwoordigheid van die geenen,
welken zy vreezen, of b, wien zy zich byzonderlyk zoeken te
veraangenaamen.
't Is derhalve, geene verfchooning , als
gy hun , welkcn gy door onvriendlyke verwytingen of verkeerde
betichtingen verongelykte, zegt , dat gy in drift waar. — Dat
gy u inwilligde, in drift tot hen to fpreeken, is reeds een bewys
van trotfe verachting, waar over zelfs de minfle uwer medefchepfelen zich met recht gevoelig zouden mogen vertoonen.
Als gy u eons in zo ver vertoornd bevindt , dat gy a ligtlykiets
zou laaten ontvallen , dat eenen anderen ergeren en beleedigen
zou, moest gy oogcnbliklyk bcfluiten, liever to zwygen , of het
vertrek te verlaaten, dan iets , door eene zo flechte neiging ingegeeven , te uiten. — Wees verzckerd , gy zyt dan zo onbekwaarn om to redenkavelen, of te beflraffen , als om reden van
anderen te hooren. — 't Is derhalve uwe phgt , zo eene gelegenheid tot zonde to ontwyken; en to wachtentot dat gy bedaard zyt, eer gy het waagt over het voorgevallene te oordeelen. Door u to gewennen , op deeze wyze uwen toorn te overwinnen, zult gy bevinden , dat die kwaade luimen allengs verzwakken, en zo handelbaar warden , dat zy uwe reden in vrytcid laaten. Gy zult in ftaat zyn, om owe tong to bedwingen van bet kwaade, en uwe blikken en gcbaarden van alDe
le uitbecidingen van geweld en kwaadwilligheid.
hoogmood, die zo vecle onheilen in 's menichen gcmoed voortbrengt , is de ryke hron van drift.
Die eene gepaste nedrigheid, een betaamlyk gevoel van zyne eigene gebreken en ongenoegzaamheden , en cone behoorlyke achting voor anderen, in
zynen boezem aankweekt, zal in geene groote vcrzoeking tot
geweldigen of onredelyken worn flaan.
„ In geval van wcezenlyke verongelykingen , die eifchen , dat
wy 'er onze gevoeligheid over toonen, is 'er eene edelmoedige
foort van toorn, een eigen en noodzaaklyk dcel onzer natuure,
die nicts zondigs behelst.
Ik wenschte niet , dat gy ongevoelig bier omtrent waart; — want die geeneverongelyking,
gevoelt , moct ook onvatbaar zyn , om door weldaaden behoorIyit bewoogen to worden.
By die , welke u kwaad behandelen , zonder u echter te tergen moet gy owe waardigheid
handhaaven. —
Maar , om dit te doen, behoort gy , terwyl
gy toont , eon gevoel van lion nnbehoorlyk gedrag te bobben, uwe bedaardheid en zelfs ,goedwilligheid te hehouden, —
overtuigende hen daar door zo van het onvermoogen , als van
de onrechtvaerdigheid hunner boosheid.
Gy moot ook alle de omftandigheden, met oprechtheid en liefde, wikken en
weegen, en wel bedenken , of het uiten uwer verdiende gevoeligheid geene kwaade gcvolgen aan onfchuldige perfoonen kan
veroorzaaken , —
gelyk bykans altyd bet geval in familietwisIen is, ---- en of bet niet gelegenheid Kan geenen tot de
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overtreeding van de eene of andere pligt, of ter krenkin4cener
noodzaakiyke verbintcnisfe, waaraan gy zelfs tnve billykfte gegevoeligheid zoudt mocten opofferen.
„ Bovenal draag zorg, dat eerie bry.ondere beleediging, u aangedaen, u tegen het geheele karaktcr des beleedigers niet onrechtvaerdiglyk opflooke. Grootmoedige toorn felt de achting
voor 't gees weezenlyk fchatbaar is zo min buiten, als de voortdnurende goedwilligheid jegens hem, die 'er de bezitter van is.
Zo con edelmoedige toorn boezcmt zelfs eene begeerte in,
om hem door weldaaden te overwinnen , — en wenscht hem
geene andere ftraf te doen gevoelen, dan de frnert en het berouw
van hem beleedigd te hebben, die zyne vriendfchap verdiende.
Hy is ook altyd verzoenbaar, zo ras de overtreeder van
zyne dwaaling overtuigd is; — ook kan geene volgende verongelyking dien opwekken, om te rug te zien op voorleedene
wangedraagingen, die eens waren vergeevett,
„ Maar 't is misfchien onnoodig, eenige regels voor dit geval
De bewustheid van verongelykte onfchuld
to geeven.
weerhoudt , natnurlyker wyze, de onmaatige uitbcrfting van toorn.
Onze drift is gemeenlyk het ongeregeldite, als wy van onze
fchuld overtuigd zyn , en vreezen, dat wy ens voor verachting
hebben bloot gefteld. Als wy weeten, dat wy verkeerd hebben
gehandeld, zal het minfle onrecht, in de wyze van befchuldiging
ons aangcwreeven, onze bitterfte gevoeligheid gaande maaken;
maar, als wy ons zelven onfchuldig kennen, zal de vinnigfte befchuldiging eer medelyden of verachting, dan woede verwekken.
Als gy u derhalve ooit zeer toornig gevoelt , vermoed,
dat gy ongelyk he lot, en befluit, eerst de nitfpraak van uw eigen
geweeten te hooren , eer gy de ftraf, die gy inisfchien zelf hcbr
verdiend, op een antler brengt. Dit zelfs onderzoek zal u
tyd geeven om te beiaaren, en, indict] gy aan de billykheid pleats
geert , u overhaalen om uw eigen ongelyk met dat van uwen tegenfpreeker re vergelyken, en de relining met hem op gelyke
vourwaarden te vereffenen".

Gefrhiedenis van Lady jur,TANA HARLEY; door7itifrouw GRIFFITH.
Uit het Engelsch vertaald. Twee Deelen. 4finfieldam by M.
Schalekamp 1778. Behalven het Romer. 409 bladz. in octavo,
Alen ontmoet, in 't beloop deezer gefchiedenisfe, eene zeer
grootc verfcheidenheid van charaaters zo van verheven Deugde,
als van 1 a. -tge andeugd; wear onder ook eenige gemengde characers voorkomen. Zy zyn, een ieder in zyne foort , zeer wel afgebeeld , en /everen cone aaneenverknogte gefchiedenis ; die ongedwongeu, voortloopt, doch to Iterk ineengevlogten is om dezelve
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in 't kort te zamcn te trekken, zonder te breedvocrig te worden.
't Zy genoeg te zeggen , dat dit Gefchrift te telien is onder de
beste foort van Roman; , (Fe ons de drytvccren vec!er menschlyhe
werkzaamhcdcn duidclyk ontvouwcn ; dcr Jcugd heilzaame lesfen
inboczemen ; Naar tegen de Oncicugd vrapcnen, en de voortreffelykheid dcr Deugd in eel) holder licht ftellen.
Proeven van Poetifche Mengelj7o/Ten, door het dichtlievend 'Kunstgenootfthap , onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart gcen Vlyt.
Vyfde Deel. Te Leyden by C. v. Hoogevecn, Junior. 1777.
Behalven het Voorwerk 24.8 biaciz. in gr. octavo.
levert ons in dit Decl op nicuw cene verzameling van
MenDichtftultken,
van onderfcheiden foort, die over 't gcheel

het Kunstgenootfchap ter eerc ftrekken. Tot cen voorbeeld lust
het ons het oog te flaan op twee Dichtftukken, raakentle den verlooren Zoon, en 'er eon en ander that uit to berde te brengen.
Het eertle ftclt ons dien ongelukidgen voor, zo als zyne rampen
hem aanleiding geeven, om tot zig zelven to komen, en hem noopen om wader te keeren, tot zynen Varier. - De Dichter
flelt hem voor ale ecn Jongeling, die nu begrypt , hoe ongelukkig
de onbezonnen Jeugd zig maaitt , als zy den rand van braave Onderen in den wind durft flaan; dit had hy ondervonden, gelyk hy
op de volgende wyze to kennen geeft.
De weelde had mUn oog verblind,
En gaf mile reislust fpooren;
Ik fiielcie voort , dock hob ontzind
Mijn hail en fchat verlooren.
1k vend welhaast die Delila,
Wier bijzijn ik begeerde:
1k voodde Cell vlam, 4 ramp! die dm
Mijn ziel en lijf verteerde.
De wellust lonkte ; de overdaad
Schonk wijn in gouden fchaalen:
Men hield in kenr van Ns geen meat:
De weelde had geen paalen.
Mijnichat fnzolt in dien dartlen gioed
Haast word mij niets gelaaten,
Dan fella wroeging in 't gentoed :
Geen rouwklagt kost mij baaten.
Het gevolg bier van was, dat hy, van ieder berpot en verv,
zig door nood gedwongcn vond eene der laagfte bezigheden te
xmvaardo , om zig zelven te geneeren; dan ziet het ongelnk
M4
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terVolgt hem: ter plaatfe , daar by zig verimurd heeft,om de zwynen , te hoeden , ontidaat een bongcrsnood; de fchaarsheid ftrekt
zig zelfs uit tot den zwynendraf, zo dat 'cr niets voor hem overichiete , en by van gebrek vergaa. In dit alles crkent by Gods
Iteztvaardigheid, en zegt ,
D:zs weet in 't Bind Rechtv2ardigheid
Gefchonden ptigt te wreeken.
Rampzalig lot! door eigen fchulcl
Ben ik hier toe gekomen!
't Voorfpelde lot wordt nu vervuld ;
Dc hoop znij gensch benoomen.
Leer, dweez." jeugd! nit deez' mijn fire f,
Der Ou,/ren read waardeeren ;
Och dat mijn Vader 't mij verg,o,'!
Hoe zou 'k zijn lesfen eeren.
Vrugttoos klaagt by in de wildernisfen, zyne ziel wordt troostloos pfolterd; hy gcdenkt met finart aan 't huisgezin zyns Vader,
daar 't zelfs een huurling aan Been voedzel mangelt; hy wenscht
zig aldaar met hun te verzadigen; by grypt rimed, in hoop op 's
Vaders mededoogendheid, 't welk hem doet zeggen,
Geen wreak verfieent een Vaders hart,
Dat fnzelt voor kinderklagten,
Val ik boetvaardig hem to voet ,
Ligt toont hij medecloogen;
Ligt wordt hij door mijn traanenvloed
Tot deerenis bewoogen.
In dit vertrouwen Ilaat by den weg op naar 's Vaders huis, en
de Dichter 'telt hem in 't volgende Dichtftuk voor , zo als by
door den Vader in genade ontvangen wordt. Hy fchetst ons vooraf den vernederden gemoedsfland des berouw hebbenden Tonge/ings , en drukt deszelfs aandoening onder 't wederkeeren langs
den weg, dien by getoogen was, toen hy 's Vaders huis verliet,
eigenaartig op deeze wyze uit.
Langs deezen weg ben ik mijn heil ontvlodn,
Hier reikte 't laatst mijn Vader mij zijn handen:
Daar zag hij om naar mij, zijn liefjlen Zoon.
Bij deeze beek florae ik weleer mijn traanen,
Mijn traanen, ach ! geplengd uit dartelheid,
's Vaders tucht en liefderijk vermaanen:
Hoe bitter wordt dat fchreien nu befchreid
Onder een leevendig gevoel van de verkeerdheid enhaatlykheid
van zyn misdryf voortgaande , nadert by 's \Was wooning; en
krygt
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krygt deszelfs huurlingcn in 't 00g; dat hem, ten Iterkfte aangcdaan , doet zeggen,
Dit zien van deez' mijn Vaders huurelingen
Ontroert me op nieuw. Hoe groot is hun geluk!
'k Hoor hen, venwegd en welverzadigd , zingen,
Maar niemand troost of helpt mij in mijn' druk.
Zij zien mij aan, dock zonder medelijden.
Mijn annoe ninakt bij hen mij onbekend.
De minfle flaaf (loot mij veracht ter zijden.
Ach! van wat berg zie ik mijn leed ten end!
Door deeze aandoening verlecvendigt zich het denkbeeld zyner
ftraffchuldigheid; dat hem, op het zien van zynen gehoonden Va-.
der, die, hem herkennende , hem alvast nadert, in twyfelmoedig.
held brengt: dock zyn laatile beiluit is hem te voet te vallen, en
als zynen Vader aan te fpreeken , 't welk de volgende zamenfpraak
te wege brengt.
VADER.

Mijn Zoon!
ZOO N.
lk fmeek genade.
'k Heb de Oppermagt en u to flout gehoond.
Zie mijn berouw! 't is waar het koomt wel fpasle,
Dock, kan het zijn, mijn misdrijf zij verfchoond!
Ile heb, helaas! de waarheid ondervonden
Van 't geen ge mij zoo dikwijls hebt voorzegd.
'k Belij voor God en u mijn fnoode zonden,
Verwerp me als Zoon! 'k verdiende zulks met recht.
Loot, laat me alleen deez' gunst van u erlangen,
Dat ik u zij gelijk een huureling!
Lees, lees mijn boete op mijn befchreide wangen!
VADER.

'k Noem u mijn Zoon bij deez' vernedering.
Uw wangedrag verkortte uws Vaders leeven:
Maar uw berouw fchenkt hem zijn krachten weer.
De Hemel zelf heeft u ruff weer gegeeven.
'k Vergeef nw fchuld.
ZOON.

Mijn Vader, altijd tee,.
Hoe dank ik best, daar woorden mij ontbreeken?
VADER.

Geef Gode de eer! wees mij een waardig kind:
Lew uw gedrag 410111 de bgodsvrucht preeken,
Voor
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Veer vleien don f voor hoerenlonken blind.
Verzaak uw' lust, daar hij u of mogt trekken
Van 't fpoor der deugd! fchrik elk van wellust of
Dus zult ge best uwe oude fchuld bedekken ,
En mij vernoegd doen daalen in het graf.
Koom, gaa met mij! 'k zal u de hlijken toonen
Van mijne guest, op deez' gewenschten dag.
ZOON.

Och! dat in/in liefde uw tarheid mogt beloonen!
Oprecht berouw fchenkt juigchen voor geklag.
Spectatoriaale Schouwburg ,behelzende eene verzameling der heste zcdelyke Tooneelflukken,byeengebragt nit alle de verfcheiden Taalen
van Europa. Met nieuw geinventeerde Konstplaatcn verlierd.
de Deel. Te Yfinfierdant by P. Meijer 1777. In octavo 372 bladz-.
het doelwit, dat men zig in deeze Verzamcling voorftclt ,
Naarbehelst
dit Vyfde Deel weder een drietal van Tooncelflukken
gefchikt om dc zeden te vormen. Bchalven de byzondere zedelesfen, die de tusfchenkomende Tooneelen in ieder Stukje aan
hand geeven, maalt ons Emilia Galotti de zulvere kuischheid, de
vuile wellust, en de vreefelyke uitwerkzelen van een onbeteugcld
driftig temperament. De Kruiwagen van den zlzynverkooper breng,t
ons onder 't cog, het belangzugtig flaan naar eene Egtverbintenis , en de daartegenovergeftelde belangloozc Liefde , gelukkig
onderfteund, door een naarilig en fpaarzaam Azynverkooper,, dic
2\711C11 overgewonnen fchat gefehikt heeft, om ongelukkigen by te
fiiringen. En ten laatfte fchetst ons Natalia de affehuwelyke gevolgen, waaraan men zig bloot gefteld kan vinden, wanneer men
zig in gehcime Minnehandelingen ingewikkeld heeft; die in deezen
nog afgewend worden; doch dat men in 't gewoone beloop der zaaken niet altoos zou mogen verwagten. In ieder deezer Stukjes
loopt de gefchiedenis vry natuurlyk voort, en de charaders zo
in 't pryslyke ale in 't laakbaare , zyn eigenaartig doorgehouden
van waar ze, onder 't in agt neemen der zedeleeringen, met nut
en vermaak geleezen kunnen worden. Zelfs zal dit piaats hebben
by 't nagaan van Emilia Galotti , fchoon 'er hier en daar Tooneelen in voorkomen, waarvan de natuur als een afkeer heeft ; wanneer men gadeflaat , dat ze firekken om het laakbaare van zulke gedraagingen in het trefFendfle licht te
ERAsTus ,Tooneelfpel. Gevolgd war het Hoogduitfche van den Heere
GESNER. To ifinfierdam by de Wed. G. ten Boekelaar Junior
.1777. In octavo 38 bladz.
dit vierde Stukje befluiten de TJitgeovers bet Dente Deel
Zedelyke
Methum=
Verzamelinge van 'fooneelfrelen',
Too-
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Tooneel-Oe ,ning, even ais andere foortgelyke Verzamelingen,
gefchikt, om leerzaame Zedelesfen op eene gevallige en indrukbaare wyze in te boezemen. Over 't geheel flaagen zy 'er vry gelukkig M. De 7agtparty van Hendrik den IV, 't is waar, kwam ons
voor , als een voorbeeld van eene ongelukkige keuze; maar Eugenia, benevens de Edelmoedige Weduwe, zyn inderdaad wel uitgevoerde leerryke Toneelftukken; en zo heeft men ook Erastus an
te merken. Erastus is gehuwd met eene by uitilek braave Vrouw,
doch zonder middelen ; en dit laatfle was by den Vader eene genoegzaame rede, om zyne toeftemming, en voorts de behulpzaame
hand , te weigeren. Bykomende omftandigheden brengen Erastus
met zyne Echtgenoote en Huisgezin tot de uiterfle armoede, terwyl de Vader onverbiddelyk blyft. In die omftandigheden befluit
zyn Dienaar, die hem beftendig was bygebleeven, en in zyns
Meesters lot deelde, een Reiziger op den weg aan te tasten,
zig meester van eene goede fomme gelds te maaken. Het verdere
beloop der Gefchiedenisfe leert, dat die Reiziger joist de Varier
van Erastus was ; welke, in berouw over zyn onregtvaardig gedrag, zynen Zoon zogt, en hem toevallig in Erastus von& ; waarop deeze met zyn Huisgezin in 's Vaders voile gunst deck. De
aandoeningen van Erastus over zyne omflandigheden , de bedaardheid van geest zyner Echtgenoote, de kinderlyke neigingen en recleneeringen van zyn kroost, de zielsgefteldheid van zyn ouden
Dienaar op bet begaane misbedryf,, het gedrag van Erastus in dit
geval, het gevoelig hart van den Vader, en de gelukkige uitkomst
op de ontdekking van Erastus ; dat alles verleent, in een kort beftek , eene reeks van aandoenlyke Tooneelen, die voor opmerkenden leerzaam zyn.

Zedelyke noneeifpellen, gefchikt voor de opvoeding der ,7eugd. Verfierd met fraaye Vignetten. Tweede Deel. Te Ainflerdam by H.
Gartman 5777. Behalven bet Voorbericht 336 bladz. in octavo.
ranneer we de menigte van Tooneelfpelen, en de onderfcheiden foorten van derzelver Verzamelingen, welken ons ter
hand komen , gadeflaan , en verneemen, dat ze door de Natie gewoonlyk gunflig ontvangen worden, rnogen we 'er eenigermaate
nit atleicien , dat deeze manier van onderwyzen zeer wel in den
Smoak der Natie valt. Zo lang dit nand houdt kan men 'er zigzekerlyk met vrugt van bedienen, gemerkt die manier van onderwyzen nit eigen aart firekt , om de Zeden te verbeteren; en zelfs
dezulken , die maar leezen om zig te dive rteeren ongevoelig aanleiding kan geeven, tot het overneemen van goede leeringen en
beginzels, die een heilzaamen invloed op hun gedrag kunnen hebben. 't Is uit lien hoofde ver van daar, dat wy deeze manier van
onderwyzen zouden wraaken ; in tegendeel ze verdient in haare
foort haare aanpryzing. Dan met dit alles Mint ons, by het doorbladeren van zo veele fchriften van die natuur,, in gedagten, or
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aan befteecien , en dus het leezen van andere fchriften, die hetet
gefchikt zyn, o:n het oordecl te oefenen, gevestigde beginzels
Olin de hand te geeven, gegronde kundigheden in te boezemen,
en geleidclyk te iceren denken, verwaarloozen. Dit zou gewi:,
een inisbruik zvn. 't Is met die fchriften gefteld, als met den
Schouwburg zelven, de Schouwburg is cene plants van uitfpanning, doch men moet 'er niet woonen; die fchriften hebben hun,
ne nuttigheid in cen uur van uitfpanning, maar ze komen niet in
als fchriften van eene gezette oefcning; ze behooren des, vooral
van dezulke die voor meerder infpanning vatbaar zyn , niet geleezen te warden, dan in een uur van uitfpanning. — Wy hebhen , daar ons in deczen de ecne en andere Vcrzameling van die
natuur juist te gelyk ter bcoordeelinge viel, ons niet wel kunnen onthouden van deeze aanincrking over 't gebruik en het te
vreezen misbruik dier Schriften te berde te brengen. Onzu
Leezers, vertroutven we, zullen zich deswegens nict gcbelgd
}louden; en verder met ons wenfchen, dat de Natie zig , in een
uur van uitfpanning, met het doorbladeren van leerzaame Tooneel..
fpec'en vermaa!,ende , het bedocIde nut van die manier van onderwyzen , ie zeiclyke verbetering van 't hart , daar uit zal trekken.
W. t nu wyders nog de uitvoering der hier bovengemelde
Zedelyke TooneelPellen aangaat, die negen in getal zyn, en waar
van zeve a als Stukken van civil vinding voorkornen; dezelve is
zeer wel ingerigt naar de vatbaarheid der Kinderen; en kan dienen , om hen, op cone aangenaamc wyze, opmerkzaam te leezen
worde.1, op hunne pligten , en zodanige beginzeis van gedrag,
die, vroegtydig ingeboczemd, in den volgenden leeftyd van cen
beftendigen invloci kunnon zyn. Men kan dus dit tweede Deel
even als wy van 't eerfte gezegd hebben (*), den Kinderen met
nut in de hand geeven, om 'er zig, zeifs in een uur van uitfpanning, leerzaam door te vermaaken.
(*)

Later-Oef. VI. D.

515.

Omftandig en Ivaarachtig Dap,Terhaal van Capt. EYSSE EYSSES Junior Gevoerd hebbende het Driemast Galjoot-Schip , de Vrouw
Geertruy, van St. Lucar naar Amfierdam gedestineerd , door een
31/laroccaansch Rooffthip genomen , en to Larache opgebragt. Te
bekomen to Anfterdam by A. Fokke. Behalves de Voorrede 37
bladz. in quarto.
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en Zeemans Dagverhaal , vry wei gefchikt om de algemeene
nieuwsgicrighoid te voidocn , nopena het neemen en opbrengen
van dit Schip , mitsgaders het Driem Heekerfehip , de yonge Everhard , gevoerd door Capt. Cornelis Hiddes ; en de verdere lotgevallen
van het Scheepsvolk , gelyk ook dat van andere Schepen , 'c Maroccaanfche Gebied opgebragt, tot :lat zy wedcr op vrye voeten getteld ,
en naar 't Vacierland gekeerd zyn. Hier nevens is gevoegd con kort
verflag van 't voorgevallene by 't treffcn van de Vrede , tusfchen FIunne Hoog- Mogenden en den Keizer van Marocco ; zynde voorts
bet geheele ver'iaal doormeng,d met oppervlakkige aanmerkingen
over deeze en geene byzonderbeden, die ender de opmericing dui
Schryvers

HEDENDAAGSCHE

VADER.LANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
De noodzaekelykheid der Openbaering door A. CAMPBELL,
Dr. en Prof. der R. Godgel. enz. Uit 't Engelsch vertaelt. Tweede Stuk. Met eene Voorreden en eenige Aentekeningen van J. v. VAN NUYS KL1NKENBLRC. A. L. M.
Ph. Dr. en Predikant te Deventer. Te Utre,ht by H. v.
Otterlo, 1777. Behalven de Voorreden 134 bladz. in gr.
octavo.

gevolge van 't verhandelde , in 't eerile Stuk van dit
by uitllek lezenswaerdig Gefchrift (*), behelst het tegenwoordige den uitflag van des Autheurs nafpooringen,
omtrent de gevoelens der geachtte Heidenfche Wysgeren, nopens de eerfte oorzaek, en den oorfprong der
dingen; die ene zeer goede proef verleent, van de ongenoegzaemheid der menschlyke vermogens, om, zonder
enig buitengewoon onderwys, 't beflaen van de Godheid
uit te vinden. En dit leid den Hoogeerwaerden Campbell
ten laetfle, zo ten opzichte van de leer der onflervelykheid der Ziele, (in 't voorige Stuk befchouwd,) als van
't beflaen en de volmaektheden van God, tot het befluit van de noodzaeklykheid der Godlyke Openbaringe.
Onze geachte Autheur heeft, met de uiccrfle oplettendheid, de poogingen der Heidenfche Wysgeren, ter ontdekkinge van den eerften oorfprong aller dingen, mitsgaders hunne gevoelens, rakende den oorfprong en de wording van 't Geheelal, nagegaeii. De ontvouwing hiervan
verleent ons op zichzeIven een merkwaerdig verflag van
de denkwyze dier Wysgeren wegens dit gewigtig Stuk, en
firekt dus ter ophelderinge van de Wysgcrige gevoelens
van dien tyd. Uit deze ontvouwing is 't blykbaer, dat zy,
door alle hunne navorfchingen, nimmermeer gekomen zyn
tot een begrip van Gods beflaen en volmaekthcden: en
wel byzonder, dat die Wysgeren, welken enig denkbeeld
hadin

(*) Zie Hed. Vaderl. Letteroef. III. D. bl. 483.
Vii. DELL. H. LETT. INTO, 5.
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hadden van een oneindig Opperwezen, 'er geenzins toe
gekomen zyn, door hunne befehouvving van de natuur,
en de orde der onderfcheidene wezens in 't Geheelal: Dit
gelyk in deze behandeling getoond word, ten duidelykfte op te maken, uit hunne denk- en redeneerwyze
over dit onderwerp, die alleszins doet zien, dat de bekwaemfte Wysgeren fangs dien weg Baer toe niet gekomen zyn; en dat het dus vooral niet te wachten, ja veel
eer als onmogelyk te befchouwen is, dat het gros des
menschdoms zulks door hunne eigen fchrauderheid en redenering zou kunnen uitvinden.
95 Wannecr wy , zegt daerom onze Schryver, (het des
aengaende voorgefteide te zamen trekkende,)wanneer wy
dan zo veele verwarring en tegenflrydigheid vinden in de
gevoelens der oude AN'ysgeeren, raakende de Godhcid;
zommigen in het geheel niet vermoedende, dat 'er zulk
een Weezen zy; zommigen twylfelende; en anderen haar
beftaan ontkenncnde; en zy, die haar aanweezen met
woorden fchynen te erkennen, zo veel van malkander
verfchillende, en zulke ongerymde en onhellaan'oaare
denkbeelden maakende, omtrent het geen zy de GoddeTyke natuur en werkingen noemen, dat men met geene
Aogelykheid beweeren kan, dat iemand van hen de minfte kennis had van dat oneindig verftand, het well: wy
houden voor den eenig leevenden en ivaaren God: wanneer
wy overweegen, ciat ANAXAGORAS, SOCRATES en zyne
volgelingen, die de eenige Wysgeeren waren, die eenig
foort van begrip fchynen gehad tc hebben, nopens het
beftaan van de eeztivig gezeegende Godheid, zulk een ongerymd en buitenfpoorig bericht gaven nopens de wording
van het Geheelal, dat het duidelyk blyke, dat zy nook
in ftaat waren, van zichzel y cn deeze ontdekking tedoen,
maar dat zy daaromtrent door andere mocten onderricht
zyn geworden, gelyk wy zeker weeten, dat dit hct geval van SOCRATES en zyne naarvolgers was, ten aanzien
van het beftaan deezes oneindigen veritancis (4); wanneer wy overweegen, dat alle de verfchillende feCten der
Wysgeeren, wanneer wy ANAXAGORAS itzonciercn, en
de
(*) SOCRATES naamlyk kwam cent tot dit denkbeeld , door
iemand cen bock van ANAXAGORAS te hooren leezen , waarin by
zegt, dat een oneindig yerftand de we-rkmeester en fchikker is
van alle dingo. PLATO in rNJED. p. 97. Vol. I.
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de zeer weinigen, die het met hem hielden, eenpaarig
beweerden, dat civ Hemelfche lichamen bezielde weezens waren, de Goden, welke het befticr van de waereld
hadden, en van welke de mensch afhangt, in een woord,
wanneer wy overweegen, hoc moeijelyk het altoos was en
nog, is, in den tegenwoordigen ftaat der menschlykheid,
zone gedagten boven alle ziehtbaare voorwerpen te verbefFen, en een oneiridig verftand te begrypen, volftrekt
volmaakt, onafhangelyk van alle flof, welks fchepfelen
zyn de zon, en de flarren en alle andere weezens Wanneer men, zeg ik, alle deeze voorgeftelde byzonderheden in overweeging neemt, kan men niet anders dan oordeelen , dat het voor den mensch onmoogelyk zy, in die
omflandigheden, in welke wy hem vertoond hebben, aan
zichzelven gelaaten, onhefchaafd, en zonder alle vreemde onderrichting, door zyne eigene naarftige onderzoeking ooit tot de kennis van de Godheid te komen, of te
begrypen, daar is een ander God, buiten de Hemelfche
lichaamen of alle zichtbaare voorwerpen,
als onder onze
v
verbeelding vallen. ja het zelfde moeten wy befluiten
ten aanzien van de Wysgeeren".
'Er is des , zo als de Hoogleeraer,, nit al het voorgeftclde,
wegens die twee gewigtige Leerftellingen van den Natuurlyken Godsdienst, het beflaen van God, en de onftervelykheid der Ziele, Wettig Acid, om ooit den Nacuurlyken Godsdienst onder het Menschdom in tc vocren, een
vreemd onderwys, of buitengewone Openbaring, volftrekt
en onvermvdelyk noodzaeklyk. En dit zo zynde, kan
men, gelyk onze Schryver vervolgt, op de bevinding,
dat wy in de otide tyden menfchen ontmoetten, die het
beflaen van God, en de onftervelykheid der Ziel geloofden , van het uitwerkzel tot de oorzaele redenerende,
niet wel twyfelen, of God heeft oudtyds met her menschlyk geflacht gemeenichap gehad, door her c'cive, op ene
buitengewoone wyze, can zamenftel van Godseienst re
openbaren.
Ter verklaringe bier \.:n bedient tie
Hoog,eerwaerde Campbell zich van de Boeken van Moms,
als Gefehiedboeken , die ten minite zo veel g,eloof verdienen als enig ander Bock der Ondheid. tracht
by vcrvolgens te doen zien, hoe men zich hnes dien vveg
gereedlyk kan voorftellen, hoe daze denkbeelden, die
hunnen oorfprong nit ene Godlvke Openbari; hebben,
door oTerlevering van het ene geflacht tot het andere zyn
--oortgeplant; hoe d;:zelven, mar uitwyzen der GefehieN
de:-
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denisfen aller Volkeren, (terwyl ze onder de Jooden,
door buitengewoone Openbaringen en handelingen der
Voorzienighcid bcwaerd wierden,) by zommigen verwaerloosd werden, en geheel verlooren gingen, maer by anderen door overlevering beklyfden, of door den tyd weder verlevendigd werden : tot dat eindelyk de Christelyke Openbaring verfcheen , om het Menschdom te verlichten. Dit laetfte gedeelte is-door onzen Schryver
nict minder oordcelkundig uitgevoerd, dan 't voorgaende;
en zy, die door 's Mans wclberedeneerde befchouwing
van de denk- en redeneerwyze der IfeidenfchelArysgeren,
overtuigd zyn van de gcgrondheid zyner Stellinge, en
welken, zo wy vertrouwen, by vele onpartydigen ligtlyk ingang zal vinden, zullen aen zyne opgemelde gevolgcrekking hunne tocflemming nict weigeren.
De Eerwaerde Klinkenberg, die het vertalen van dit
Gefchrift den Boekverkooper had aengeprezen, zo van
wegen deszelfs nutheid in 't algcmcen, als uit hoofde
van deszelfs gefchiktheid, om gevoegd to wordcn, by
zyne wel uitgevoerde voordragt der voordeelen van de
Openbaring in 't algemeen, en van den Christelyken
Codsdienst in 't byzonder CO, heeft deze daer op de ondernomen vertaling wel wilden begunftigen, met 'er hier
en daer cnige aentekeningen by te voegen, die ter ophelderinge van etlyke byzonderheden ftrekkcn. Boven
dit, dat zyne nuttigheid heeft, vind men, aen 't hoofd
van dit tweede Stuk, ene Voorreden van zyn Ecrwaerden, waerin by ons zeer gepast mededeelt, ene beantwoording der tegenwerpinge tegen de noodzaeklyk.heid der
Openbaring, uit overweging dat dezelve air dan algemeen
Ivezen incest: welke beantwoording inderdaed lezenswaerdig is; doch wy zouden te breed uitweiden, indien wy
bier nog een genoegzaem verflag van derzelver inhoud
wilden geven.
('') lie onze bcrigten deswegens Hedend. I'ad. Later . Oef. I.
D. bl. 327. III. D. bl. 292. V. D. bl. 476.
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De veifchyning van den verreezen Reiland aan de Emmausgangeren op den iveg, nit Lucas u.;.: I;-24. opgehelderd
door CORNELIS CLEYN, Predikant in den Briele. Medelid.
van de IL en Z. Maatfchappyen der Wetenfchappen. Te
Utrecht by J. C. ten Bosch 1777. In groot octavo 54 W.
beloop dczer Leerreden is zeer wel ingericht ter
1 ontvouwinge, en ten toepaslyken gcbruike, dier
I1
merkwaerdige gefchiedenisfe, volgens welke Jezus aen
twee perfoonen op den weg naer Emmaus, ene thans onbekende, maer toen zeer bekende plaets, ongeveer twee
en ene halve uure van Jeruzalem gelegen, verfchenen is.
De Eerwaerde Cleyn Itch zyne gisfingen over dcze en gene omflandigheclen, die niec te beflisfen zyn, met befcheidenheid voor, en ze hebben, zo wel als die van andere Uitleggers, hunne aennemelyke zyde. De medgezel van Kleopas, onderfcheiden van de Apostelen, kaa
zeer wel zyn zoon Simon gewecst zyn; en dus is 't niec
vreemd dat Kleopas, de Vader, inzonderheid het woord
voert. 't Is niec oneigen te denken, dat hunne woonplaets te Emmaus was, zo dat zy t'huiswaerds gingen,
toen Jezus hen inhaelde; en zy hem aen hun huis ontvingen, alwaer zy hem verzogten, om by hen, zo veer
als te liniment, ten bun= huize, te blyven: hoewel zy
hem niec kenden, om dat hunne oogen zo gehouden 'Tiff den, „ om dat hun gezicht, door cene bezondere kragt,
„ als van eene wederhoudende werking, zo bedivongen en
fchoon een Man ziende,
„ bepaalt werdt, dat zy
„ evenwel niet konden onderkennen, by was". Buiten
deze en foortgelyke omflandigheclen, komt hier, ten
opzichte van zulke byzonderheden, ook in aenmerking
de manier van 't onderling gefprek der Emmausgangeren;
en 't komt ons voor, dat onzc Lecraer deze zyne Leerreden wel inzonderheid gemaekt heeft, om zyne gedachten deswegens openlyk ter toetfe te brengen.
Lucas zegt, naer onze gewoone vertaiing, fy fpraken
e fames, en onclervraeghtlen inalkanderen; loch het laetfte
Griekfche woord aldaer gebruikt, laet zich, volgens de kracht der betekenisfe, en ovcr:enkomflig met
bet gebruik, ook zeer wel overzetten, door disputeren of
Tedentwisten. De Eerwaerde Cleyn, deze betekenis van
dit woord in acht nemende,00rdeelt,dat zy hun gelprek,
bong waerfchytilyk, al dicputerende gehoucien
,„
-
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Redentwistende, zegt by met elkanderen, wat 'er voor
en tegen was, om Jezus al of niet voor den Mesfias to
houdcn, en zone hope verdcr op hem al of niet te bly„ y en vestigen. En 1;',::1 zo, dat Kleopas, als Vader eerst
„ eenig voorftel deeds, en dat zyn Zoon Simon. veryol.„

„

„ gees op dit vaderlyk voorftel telkerei eerbiediglvk ee„ nige zwarigheden hebbe ingeworpen, met een oog„ meek, om de nodige onderrichting te mogen ontfan„ gcn". — Men kan nict ontkennen, dat dit cienkbeeld
zeer wel overeenftemt met den nadruk van 't woord TEiv ;
en als men de omftandigheden des tyds gade flaet , kan
men 't niet vrecmd vinden, te denken, dat zodanige redentwistende gelPrekken, onder de aenhangers van Jezus
diestyds plaets hadden. Zulks mach de bier voorgeftelde
gedachte, wegens de manier van dit gefprek , enigzins aennemelyk. En dit zo zynde zal men den Eerwaerden Cleyn
ligtlyk kunnen toevallen, wanneer by on op die gedachten brengt, „ dat het verhul door Kleopas aan Jezus ge„ daan, fchoon 't een aaneengefchakelde, onafgebroke
„ en doorgaande Be'le zy, nochta ds te begrypen is, als
„ cen verhaal, waar by Een verteld den inhoud van de
„ onderhandeling, welke zy te voren zanzen, door voor„ en tegenredenen, en du s al disputerende, gehouden had„ den”.
Eon point van die natuur is zeker niet wel
onder een volftrekten bewystrant te brengen; maer als
zodanig een verflag van een gehouden gelprek, in deszelis inhoud, 'er natuurlyk aen beantwoord, verkrygt
het zelve een zekeren trap van waerfehynlykheid; 'tgeen
onze Leeraer, op cue aennemelykc manier, toont in dezen plaets te hebben. — Zie bier kortlyk het voor en tegen van doze redentwisting.
De een zegt van Jezus v. to. Ify was een Propheet ,
krachtig in verken ende woorden voor Godt ende alle het volk.

Dit was 'cr voor.
Ja maer, zegt de andere, v.

20. 011ie Overpriesters en
tie Over/ten hebben hem overgeleverd tot het oordeel des doodts
ende hebben item gekruifight: Dit was 'er, naer zyn oordeel, tegen.
By had nietternin, vervolgt de eerfte, v. 2 r . hope gegeveu, dat by Israel verlosfen zoude , als zullende ten derden cage na zyn flood weder opftaen. Dat was 'er v3or.
Ja maer, antwoord de tweede, v. 21. Met dit alles is
het beden (reeds) de derde dagh van dat doze dingen gelchiet
rye
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:;yn, en dus is de bepaelde tyd bcreids deer. Dit was
'er tegen.
Om deze zwarigheid op te losfen, voert hem de eerfte
te gemoct, v. 22, 23, 24. Dat fonzmige rrouweit en anderen evenwel bet Graf ledig beronden, cede een gezicht van
Engelen gezien badden, welken zeiden , dat by leeft. Dit
was 'er wedcr krachtig 'nor.
Zulks fiemt de twecde toe, loch by brengt 'er tegen
in, v. 24. Illaar Hem en zagen zy niet. Dit meende by
was 'er niet weinig tegen.
Men leze, indien men lust heeft, de uitbreiding van
deze redentwisting, in 's Mans Leerreden zelve; en zo
men die voorgeftelde fchikking al eons wet te kunftig
mogte oordeelen, zal zulks eater tic waerfchynlykheid
der redentwistinge niet verminderen, noch het denkbeeld
dat het verflag van Kleopas den voornamen inhoud diet
redentwistingen behelst, vcrzwakken: en dit is 't, daer
't in dezen, naer ons inzien, voornaemiyk op aenkomt.
Voorts moeten we bier nog met cen kart woord melden, dat zyn Ecrwaerde aan deze Leerreden gebecht
heeft een Nolan-1ft , dienencie ter aphelderinge en bevestiginge, van 't geen by, in zynDankoffer vcor de Eerfielingen van Neerlands Vrybeid, gezegcl heeft, wegens het,
thans buiten kyf geftelde, innemcn van den Brief, up
Dingsdag, den r April 1572.
Befcbouwingen door den Schryver van de Zedelyke U:tfpaizningeiz. 7'e Amflerdain by F. de Kruiff Lebalven het l7oorwerk 32o bladz. in gr. octavo.

deugdlievende Lezers vermaek gevonden in 't
Ijebben
1 doorbladeren van des Schryvcrs
die ons, ander leerzame Gefehiedenisfen, de be-

Lectelyke Ultfporzin-

gen

trach tin g tier Deugd aenpryzen, en met TWA ander de
nutte Gefchriften
b
geteld mogen worden, ze zullen oak
in deze zync Befchouwingen overvlaechge itolfe vinden,
om hunnen geest op ene lecrzame en opweklyke wyze te
vcrlustigen. , De Autheur deelt ons in dit Stuk een viertal
van Befchouwingen mede, over onderwerpen, die niet
kunnen misfen van een diepen indruk op het hart te hebben, wanncer ze, zo als ze door hem voorgefteld zyn,
ernflig nagedacht worden.
ons, in (k cerfie plaets, in Gethfernaiaè, doer
CIA
4
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ons het oog vestigen op Jews in zyne doodlyke benacuwd,
held; in 't deemoeclig en hartehrekend fmeken , om 't afwenden van dien b:tteren drinkbeker, hoewel met de
volkomenfte onderwerping aen 's Vaclers wit, en in zyne
bcmoedigende verfterking, die hem zynen actiftaenden
dood blyharrig en onverfchrokt te gernocte duet treden.
Acn me trtifenci:Y, voorftelling van clic alles hecht by wyders gemocdlyke overdenkingen, die 't geloof verfterken , de hoop verlevendigen, de aendoeningen van liefde
en dankbaerheid opwekken , en den Christen tooncn, onder hoc dierbare verplichtingen by zich bevind, om Jeus te gehoorzamen, en hem na te volgen,dat de cerfte
eisch zynes geloofs en de vrucht zyner dankbaerheid is,
en zal blyven. — Onze Schryver behandelt dit onderwerp me zeer veel nadruk, onder ene levendige
zyner verbeeldingskracht , 'r welk ook in zyne volgende Befchouwingen doorftraelt. In zulk ene fchryfwy7e bedient zich iecler Schryver van zyn gewomen denktrant, en ftelt zyne aengenomen denkbeelden in 't iterkfte Licht, zonder dezelven te bewyzen; by viert zyne
verbeeldingskragt enigermate den teugel, en geeft dos der
vindige wet meer dan gewoonlyk toe; men fpreekt de
onbedwongen tad van 't hart, die by uitftek gefchikt is
om te roercn. Op zodanig ene manier fchryvende, kan 't
met we] anders zyn, of de Lezers, die met meer bedaerdhcid lezen , c denkbeelden met ene min Iterker
verbeeldingskragt nagacn, en hunne cigen denkwyzc hebben, moeten 'er vontfiellingen in vinden , die hun niet
genocg overdacht, of to fterk uitgedrukt Ichynen. Het
ondcrfcheid van Schryver en Lezer, fchoon ze zelfs al
na genoeg over 't ecnitemmig moQten dent en, en
even aendoerlvk- zyn , moot bier noodwendig jets van die
natuur te wcp,c brengen. Dan, nicttegenflacmie zuiks
ook omtrent doze Beichouwingen placts hebbe, zal men
ze eater, in het doorgaende beloop, zo uitgevoerd y inden, dat de Schryver nict befchuldigd kunne worden ,
van zyn oordeel aen zyne verbeelcling opgeofferd, of zyn
verflandiyk vermogen door zyne aendoenlykheid verwacrloosel te hebben. Ze blvven des mrt dat alles treffende ly.fpiegelingen wacr van ten ieder cen vcrftandig
en opw(.1dyk gebruik ken makers. Zo is 't gefteld
met deze, en even zo is 't gelegen met de volgcnde Befchouwing, die het Verraed door Judas aen Jezusgeplcegd
ten onderwerpe
Cnzc Autheur fchildert het lt2erlyke
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Tyke dicr wandaed met de levendigfle verwen; flelt ons de
vergiftige bronwellen, waer uit dezelve haren oorfprong
ontleent, duidelyk voor oogcn; en doet ons het wanhoopig .gevolg bier van in een treffend vooruitzicht zien. Dit
weluitgevoerd Schilderftuk gaet vergezeld van leerzame
aenmerkingen, om den befpiegelenden geest met een affchrik van bet kwade te vervullen , en ten goede op tc
wekken. — Even dit doel beoogt en treft de Schry ver
ten krachtigfte in zyne derde en vierde of laetfte Befchouwing; waer van de eerstgenoemde onze aandacht op den
dood vestigt, in. deszelfs gevolgen, met betrekking tot
dit, en het toekornend leven; terwyl de laetfte ons onder
't oog brengt, den levensloop van een geloovig deugdzaem Christen, door ramp op ramp beproefd, en volftandig gebleven tot aen 't einde. Men leert p ier den
flood op ene nuttige wyze befchouwen; en geen Lezer,
wiens hart niet t' enemael verkeerd is, zal 't oog vestigen op 't laetfte aendoenlyk zedelyk verhael, zonder medelyden te gevoelen voor den ongelukkigen, en uitzynloflyk
gedrag te leeren, zich in tegenheden, geloovig en gelaten, aen de fchikkingen der Voorzienigheid te onderwerpen; waer toe dit Stukje by uitnemendheid flrekt, met
aenduidinge der heilryke gevolgen van zulk enen wandel.
Astronomia of Sterrekunde ,' door den Hoer DE LA LANDE
Koninglyk openbaar Leeraar der Sterrekunde ens. ena. Uit
het Fransch vertaald , door A. P. sTRAent , Maeumoticus
le Amflerdam. Vierde Deel. Eerfire Stuk. Te Amfterdam
by J. Morterre 1777. In grout octavo .114 blado.
Van de vier Bocken, in dit Stuk vervat , gaat het
V eerfle, zynde bet negentiende Bock van dit alomhooggefchatte Werk , over do Comeeten. — In 't zelve ontvouwt ons de beroemde Franfehe Sterrekundige
cle nierkwaardigfle omftandigheden van de verfehyningen
der Corneeten , op welker trapswyze waarneemingen
men cene verfchillende Theorie gevestigd heeft , die allengskens tot meerdere volmaaktheid is opgeklommen;
tot dot eindclyk Newton en Halley den Sterrekundigen
den weg gebaand hebben, om den loop der Comecten
regelinaatig na te fpooren. Het flaat nu vast, dat de
Comeeten geene flegts voor eenigen tyd beitaande LugtverN5
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verhevelingcn zyn , man
oPticl- bet get:A +!c-k'
Planecten behooren; dm; ze, even
dic, cen gercgelden omloop om de Zon hebben ; in heare bewceging dezclfde wetten volgcn; en in haeren ornloop
middelpunti ge loopkringen bcfchrvven , die men tot am
Parabool kan ovcrbrengcn. Dit voorgedreagen hcbbende, verklaart b y , op dit Stelzel, de bevvccging eencr
Comeet in am Parabolifchcn loopkring; toont vcrder
hoe men den Parabool, welken eerie Comeet rondlom
de Zon befchryft , kan bcrekenen , als men fle2;ts dric
waarneeming,en van haere fclivnbaare pleats aan den bemel heeft ; mitsgaders , hoe men , zedert de gedaane
waarneemingen en berekeningen van de wedcrkomst der
Comecten, derzclver verfehyningen berckent ; en deelt
ons wyders nog verfcheiden aanmcrkingen over dcrzelver bewceging en verfehynoelen mode.
Het hicraan volgende Bock heeft ten onderwerp, de
Onmenteling der .Planecten en derzeh'er Viekken ; wear omtrent by , met opzigt tot ieder Planeet , de vereischte
berigten geeft ,met aanwyzinge van dcrzclver vcrfchynzelen, en de daartoe behoorende berekeningen. De ontvouwing hiervan, in verfcheiden ornflandigheden, getoond hebbende, dat 'er eenc merklykc overeenkonist
tusfehen de Aarde en de overige Planecten gevonden
worth zo geeft zulks den neer (le la Lande aanleiding,
om gewag tc maaken van bet gevoelen dcr XVysgeeren ,
die ze ais zo veele Waerelden aanzien:gefehikt om leevendige weezens, al, wy zyn, tc bcvattcn; en dus be-,
woond tc worden. Het gevoelen van de veciheid dcr
NVaerelden is ,near uitwyzen van 't gem bier bvgebragt
wordt, een overoud gevoelen , dat reeds in de dagen van
Orpheus pleats fchynt gehad te hebben ; en in leatere dagen meermaals zeer gunitig voorgefield is.
„ En inderdaad, gelyk onze Autheur y eryolgt, de
overeenkomst tusfchen de Aarde en de andcre Nanceten is zu volkomen, dat, zo de Aarde gemaakt is om
bewoond te worden, wy niet twyffelcn kunncn, of de
Planecten zyn tot dat zclfdc cinde gemaakt; by , die
zulks weigerde tc gelooven , zou even zo eigcnzinnig
zyn, als iemand , die, ten opzichte ecner kuddc feheapen
van vcrre gezien zynde, wilde beweeren , d a t Pemui!-zodanige ingewanden als dc dicren kunnen LC-1*On Lip
ancleren flegt$ Reel= bevattcn.
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Wy zien zes Planer:A(:1i rondom do Zon, de Aarde is
zy draaijen alien zas in Elliptifche loopkringen;
zy hebben cone omwentelende beweeging even als de
Aarde; zy hebben, even als zy, viekken, oneffenhecien,
bergcn ; van dezelvc zyn 'or drie, welke Satellieten
hebben, en do Aardc is cone van die Planeeten; yitpiter is gcplat even ais do Aardc ; eindclyk . geen eenig
zichtbaar merLteken van overeenkomst is 'er, dat niet
weezenlyk tusfchen do Planeeten en do Aarde wordt
waargenomen. Is het mogelyk to onderftellen, dat de
befiaanlykheid der levendige en denkencic wezens aan do
Aarde bcpaald zy? waarop zoit dat voorrecht gegrond
zyn, ten zy misfehien op de bepaalde en fchroomagtige verbeelding der geenen, zich niet boven de
voorwerpen 1, an hunne onmidclelyke denkingskrachten
kunnen verheffon ?
„ Het goon ik iian de zes Planeeten, welke rondom
de Zon draaijcn, zegge , kan natuurlyk uitgebreid worden tot alle Steizels der Planeeten, welken de Stcrren
omringen. leder Ster fchynt , even als de Zoo, een
lichtgeevend en onbeweeglyk Iichaam to zyn; en zo do
Zon gemaakt is om de Planeeten , welke haar omringen,
tegen to, houden en to verlichtcn , moot men van leder
Ster het zelfde veririocden. De Heer Lambert gelooft
zelfs, dat de Comecten bewoond worden (Svstenze
monde. Bouillon 1770.) Dc Heer de Bu 'on bepaaft de tydmerken, waarin ieder Planect heeft kunnen bewoond
worden, en op zal houden zulks to zvn, door de verkoclin g. (Supplement in 4to tome 2. 1775.) Maar de Heer
d'Alembert, in de Encyclopedie , onder het woord monde,
cindigt met te zeggcn, men wet 'er niets van.
„ 'Er zyn Schryvcrs, zo befchroomd als godsdienflig,,
geweest , welke dit Stclzel als ftrydig met den godsdienst
verworpen hebben; dit was de eere van den Schepper
verkeerdelyk bewecren: indien de uitgebreidheid van
zync werken zync magt verkondigt, kan men dan wel
een heerlyker en verhevener denkbeeld van dezelve geeyen ? Wy zicn met het bloot gezicht veele duizenden
van Sterren; 'er is geen gewcst des hemcls, , waarin een
gemeene Verrekyker niet byna zo veel Sterren doer
zien, als het oog in een gelicelen halven kloot ontdekt;
wanneer wy tot groote Telescoopen overgaan, ontdekken wy ecne
ordc: van dingen, en eene andere
Me-
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menigtc Sterren , welke men met de Verrakykers niat
vermocdde; en hoc volmaakter de warktitigen zyn, hoe
veer da r oneindig getal nieuwe wacrelden zich vermenigvuldigt en uitbreidt : de verbeelding gaat verder dan
de Telescoop; zy zict aldaar ecne nicuwc mcnigtc wacredden, oneindig grooter dan die v, ,aar van onze zwakke
oogen het fpoor ontciekkan; de verbeelding gaat nog verder, zv zoekt paalcn; wat can verbaazend fchouwfcci!
De eenige zwaarighaid , die eon vsgcer over de befialanlykhcid der bewooners van zo \ eel miilioenen Pianecten kan hebben , is de duistcrheid der eindoorzaaken,
welke men zecr bczkvaarlyk kan toeftemmen; wanneer
men de doolingcn gale Boat, waarin de grootftc Wvsgeeren Fermat, Leibnitz , Jilaupertuis enz. gevallcn zyn,
door gebruik te willen maakcn van die eindoorzaaken,
of van die bovennatuuurkundige onderftellingen van vermem& betrekkingen , tusfchen de ons bekende uitwerkingen, en de oorzaakcn , waaraan wy dezelve tocfcbrvyen, of de einden tot welke wy hoar geloovcn te bePm an" .
Volgens de natuurlyke fchikking van dit Wcrk, zou
de Hear de la Lamle hierop overgaan, tot het ontvouwen van de wet der aantrekking; dan by vindt bet , ten
beteren verftande zyner verklaaringe hiervan, geraaden,
vooraf eerie duidelykc onderrigting te geeven, van de
Differentiaal en Integraal-Rekening ; waardoor by zyne
Leezers in ftaat oin zich daarvan te kunnen bedienen. Na deeze ondarrigting, welke inzonderheid betreklyk gcmaakt is , tot het nafpcurcn van de bcwecging
der Planeeten, fchikt by het laatfte Bock van dit Stuk,
of het twee- en twintigfte van zyn Wcrk, ter overweeginge van de Zwaartekragt , of de Aantrekking der Planeeten.
Dit Stuk van 't uiterfte gewigt, dat een algemeenen invloed op de geheele Natuur hceft, en by zonder op alle
Sterrekundige verfchynzelen, behandelt zyn Ed. met alle nauwkcurighcid. Hy leert ons , hoe men by trappen
ontdekt heeft, dat 'er in alle ftoffen, zonder onderfeheid, ecne aantrekkende kragt plaats heeft; en in
welke evcnredigheid dezelve werkzaam is. Vervolgens
brengt by ons onder 't oog tie voornaamfte verfchynzelen, welken deeze Aantrekking ontegenzeggclyk bewyzen; dat handtastlyk blykt in dcrzelver vcrdcrc vevkl:wring, en berekening, ais die do overeenkont on 1-:uL
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grondbeginzel der aantrekking , met de voornaamlie vcr.
fchynzclen van 't Gchceial , over tuigende toont. —Zy derhalv cn , die de Sterrekunde bcoefenen , ontvangen hier mede ecne uitgewerkte behandcling van de opgemelde onderwerpen ; die hun tc gelyk de Theorie ontvouwt , en
de manier van de berekening der verfchynzelen leert ;
waarin de Hcer de la Lande op denzelfden voct voortgaat , als by dit Werk begonnen heeft.
Proeven en Waarneemingen op verfchillende foorten van Lucht.
In 't Engelsch befchreeven , door J. PRIESTLEY, LL. D.
F. R. S. I. Deel. Te Amfterdani by P. Hayman, 1778.
Behalven het Voonverk 448 bladz. in octavo.

Tit de onlangs vertaalde Redenvoering van den Heer
V Pringle, wegens de ontdekkingen van den Heer
Priestley, nopens de verfchillende foorten van Lucht(*),

heeft de Nederduitfche Lezer zig reeds een algemeen
denkbeeld kunnen vormen, van de groote vorderingen,
welken die Natuurkundige, boven alle zyne Voorgangers, daarin gemaakt heeft; mitsgaders van het nut zyner waarneemingen, dat, by verdere nafpooring, nog
meer bevestigd en wyder uitgebreid ftaat te worden. Dit
algemeene denkbeeld heeft natuurlyk veelen begeerig
gemaakt, om een naauwkeuriger verflag van 's Mans
waarneemingen te erlangen. En 't zelve is in ons Vaderland te fterker toegenomen, daar verfcheiden Liefhebbers der Natuurkunde zig verledigd hebben, om zyne
ontdekkingen deswegens proefondervindelyk na te gaan;
't welk ook aanleiding gegevcn heeft, oin te eerder aan
dit verlangen te voldoen, door 't vertaalen van 't Werk
van den Heer Priestley, waarin by zyne Proeven en Waarneemingen, met verdere Stukkcn daer toe betrekkelyk,
by een verzameld heefr. — De Heer yacob Ploos van
flmf$el, met andere Liefhebbers deel neemende in 't nagaan deezer Proeven , door de ervaren proefkundige Heeren Aenece en Cuthbertfon , heeft bier toe de hand aan 't
werk geflaagen; en, met behulp van den Heer Cuthbertfon,

(*) Zie

Fa. Letter.08f VI A bl, soci.
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072 deeze verzameling indiervoege in 't Nederduitscb
fgemeen
gemaakt, dat de Liefhehbers zekerlyk t' over

reden hebben, om hunnen aangewenden arbeid dankly ':
te erkennen. Men heeft zig geene moeite ontzien, om
dit Werk ten naauwkeurigfte te vertaalen; en het zei7e,
behalven met eene Plaat, ter verklaaringe der proefocemingen dienftig, met zodanige aantekeningen te vermecrderen,, Welke ten beteren verftande van verfcheiden
byzonderheden, voor al met betrekking tot het Scheikundige en de Proefneemingen, van nuttigheid zyn,
Het Gefchrift zelve behelst, in de eerfte piaats, ecir
beknopt verflag van de vrocgere ontdekkingen wegens dit
onderwerp, die den Heer Priestley als op den weg van
verdere ontdekking gebragt hebben. Daarbenevens geeft
by ons eene naauwkeurige befchryving van den vereischten toeftel, en deszelfs behandeling, tot het neemen van
proeven, omtrent de verfchillende foorten van Iticht Op
dit noodig voorafgaande berigt volgen wyders des Autheurs proeven en waarneemingen gedaan in en voor het
jaar 1772; mitsgaders die, welken b y gedaan heeft in 't
jaar 1773, en het begin van 1774. En ten laatfte komt
bier nog by een Aanhangzel, vervattende eenige proefneemingen en bedenkingen over dit onderwerp die den
Heer Priestley van zyne goede Vrienden deswegens medegedeeld zyn. — Dit Gefchrift Levert dos eene agtervolgende ontvouwing van bet merkwaardige, dat den
Heer Priestley in zyne nafpooringen bier van voorgekomen is; en men ziet 'er ten klaarfte uit, dat zyne proefneemingen van tyd tot tyd geftrekt hebben; om dit Stuk
nader op te helderen; en dus zyne waarneemingen te befchaaven , te verbeteren en te verfterken. Zodanig eene
fchryfwyze, in geval van nieuwe ontdekkingen, is by
uitftek wel gefchikt, om den Liefhebberen de behulpzaame hand te bieden ter verdere nafpooringe van dit onderwerp; dat in verfcheiden opzichten nog herhnicie naauwkeurige proefneemingen vordert, om in het voile daglicht
gefteld te wOrden, Verfchciden 'i''atuurkundigen in ons
Vaderland wenden bier toe reeds hunne poagingen aan;
en inzonderheid is 't bekend, dat de Hecren fleneae en
Cuthbertfon bier ter Stede, als male de Heer a wn
te Haarlem, 'er opzetlyk hun work van maakencie, bereids etlyke ontdekkingen gedaan hebben ; die, fchoon
de Heer Priestley over 't geheel zees oplatend zy, in 't
een en 't ander opzigt van 's Mans waarticemingen verfch
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fchillen. Men hoopt, (fat die Heeren, by de verdere
uitgave van Priestley' s Schriften over dit onderwerp, de
goedheid zullen hebben, van hunne byzondere waarnee.
mingen ten algemeenen nutte openlyk mede te deelen.
Disfertations Phyfiques et Mathematiques par J . F. HEN..
NEAT, Prof. de Phil. Mathem. Membre des Societes
des fciences de Harlem, de Vlisfingen et de Rotterdam. A Utrecht chez y. v. Schoonhoven et Comp.
x778. Sans la Dedicace &c. de 214 pp. in 8 gr. p.
L''` en vyftal van Natuur- en Wiskundige Verhandelingen
ftrekken hier op nieuw ten blyk van den werkzaamen geest van den beroemden Hennert ; die in dezelven
onderwerpen behandelt, welken de oplettendheid van
Mannen, in die Weetenfchappen ervaaren, nog steeds
bezig houden; dien hy, door 't mededeelen zyner overdenkingen en navorfchingen, de behulpzaame hand biedt.
Zyne eerfte Verhandeling gaat over de Elliptifche
beweeging der Staartfterren, de tweede over de waare
Anomalie der Dwaalfterren, en de derde over de Starsbedekkingen door de Maan, byzonder die van Saturnus
op den x8den February 1775. In ieder deezer Verhandelingen ontvouwt en ftaaft by zyne Theorie des aangaande, en legt het 'er op toe om de berekening van
den loop . dier Hemelfche Lichaamen, met de daar uit
voortvloeiende verfchynzelen, gemaklyker en zekerder
te maaken. De vierde Verhandeling heeft ten onderwerp
de Aantrekkingskragt, en de vyfde ontvouwt des Hoogiceraars bedenkingen wegens de gedaante der .Aarde;
welke twee laatfte Verhandelingen gefchikt zyn, om
deskundigen ter nadere onderzoekinge hier van aan te
fpooren; terwyl zyn Ed. ook ten oogmerk heeft, zy.
ne onderzoekingcn des aangaande nog verder voort te
zetten. By aldien deeze Verhandelin aen gunftig ontvangen worden, heeft men, volgens des
b Hoogleeraars
toezegging, nog meer Stukken van dien aart, uit zyne
hand, te verwagten; waarmede by ongetwyfeld veele
Liefhebbers der Natuur.en Wiskunde grootlyks zal verpligten.
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Aanfpraak door den Wel Ed. Geftr. Heer Mr. H. H. v.
HEUVEL, Griffier van 't Hof van yuflitie te Utrecht;
Directeur van de Holl. Maatichappy der Weetenfchappen , gedaan aan de Clasfis van den Oecononzifchen Tak
binnen Utrecht. Te Utrecht by A. v. Paddenburg en
J. v. Schoonhoven en Comp. 1778. Behalven het
Voorberigt van een Medelid 25 bladz. in gr. octavo.

Tn beantwoording aan de gelegenheid, by welke, en 'e
.1 oogmerk waarmede, de bekende inrigting van den 0econornifchen Tak gemaakt is, heeft de Heer en Mr. v. d.
.Heuvel zig in deeze Aanfpraak, by 't openen der Vergacleringe der Clasfis van dien Tak, den 4den February 1778,
ecn tweeledig einde voorgefteld. Zyn Ed. bedoelt in de
eerfte plaats te betoogen, „ hoe zeer de vervallen fiaat
„ van zaaken in ons eertyds bloeijend Vaderland ons al„ len noodzaakt, zoo veel mogelyk, op middelen van
„ herftel bedacht te zyn ”; en verder to toonen, „
„ wat voege het oprechten van dezen Oeconornifchen.
„ 'Ilk, ter bereikinge van een zoo heerlyk doeleinde,
, mede zal kunnen dienen". Beide deeze pointen wor'den p ier oordeelkundig met nadruk aangedrongen; van
waar ook deeze uitmuntende Aanfpraak, me- regt, den
Leden der Vergaderinge dermaate behaagd heeft, dat zy
den Heer en Mr. v. d. Heuvel overgehaald hebben, om
toe te Nan, dat dezelve door den druk algemeen gemaakt mogt worden. By die gelegenheid komt ze to
voorfchyn, met ecn Voorberigt van een Medelid des
Occonomifchen Taks; die, onder het aanpryzen der bovengemelde Redenvoeringe, 't 'cr inzonderheid op toeoin de handeldryvende Zeefteden te noopen ter
deelneeminge in den Oeconomifchen Tak, en 'lactic to
werken tot het in ftand houden der handwerken en fabrieken, tot den bloei der Landfteden, waar 'van oak'
haar liedcr bloei grootlyks afhangt; gelyk bier beknopc.
lyk getoond worth.

Mr-
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Verklaring der Unie van Utrecht, door Mr. PIETER PAUDerde Deel. Te Utrecht by J. v. Schoonhoven
LUS
en Comp. 1777. Behalven de Voorreden bladz. in
gr. octavo.

't Ts met eon byzonder genoegen, dat wy thans onzen
Leezeren het Derde Deel van dit beroemde Werk
van den Heer en Mr. Paulus aank-ondigen ; nadien het geheele Werk daar mede ten einde loopt; en dus de vrees
worclt weggenomen, dat het zelve, 't zy door den onverhoopten flood van den Autheur, 't zy door andere onvoorziene beletzelen , mogt blyven flecken. Dit zekerlyk moct veelen ten hoogfte aangenaam zyn; en heeft onze Staatkundige Regtsgeleerde, door de twee voorige
Deelen, een aigemeenen lof behaald , dit Deelgewislvl- zal
deezen zynen roem niet verminderen. Veel eer
naar onze gedagten, genoegzaam een ieder te meerder
verwonderd doen flaan, over de uitgeftrekte kundigheden van onzen Schryver, en de naauwkeurigheid zyner
uitvoeringe; daar by, zo als ons van goeder hand verzekcrd wordt, den ouder 'om van vier- en twintig jaaren
nog niet bercikt heeft. Het is inderdaad iets byzonders,
dat iemand, op die jaaren, groote vorderingen heeft kunnen maaken, in eene Wcetenfchap , waarin men bykans
nergens Lecrmecsters aantreft; en wel zulke vorderingcn, die aan eenen Man van gryze ervarenheid eer zouden hebben aangedaan. Dan wy treeden, om niet alles
tc zeggcn, 't geen wy op dit oogenblik voor den Autheur gevoelen, ter zaake. Hy had zyn Werk, in de
twee voorgaande Deelen, gebragt tot het Zeventiende Ar-tykel ingeflooten; en dus neemt dit Deel zyn aanvang
met de verklaaring van het Achttiende Artykel ; waar op
verder die der overige Artykelen volgt , met nevensgaande aanmerkingen over derzelver ondertekening. De Autheur ontvouwt ons ieder deezer Artykelen even als de
voorigen; zo om den zin en de meening der Bondgenooten aan to toonen, als om ons onder 't oogte brengen, in
hoe verre die Artykelen al of niet in een beftendig gebruik
gebleeven zyn.
Op ieder deczer Artykelen byzonder flaan te blyven, zou ons te breed doen uitwciden;
en ook voor veelen onzer Leezeren meer lastig dan nuttig zyn: gcvalliger zal bet weezen, den merkwaardigvII.DERL. I-L Lt. cr. No. S.
0
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ften inhoud van e6n enkel Artykel voor te draagen , otn
dus eene nieuwe proeve van des Schryvers oordeelkundige oplettendheid mede te deelen. En hier toe zal ons
het Negentiende Artykel, waar by de Bondgenooten ordre
fiellen op hunne te houdene Vergaderingen, overvloedige
ftoffe aan de hand geeven.
Met den aanvang der verklaringe van dit Artykel Belt
ens de Heer en Mr. Paulus eenige zeer weetenswaardige
en opleidende aanmerkingen voor, zo nopens de Vergaderingen der Staaten van alle de Nederlanden in 't gemeen, als die van de Bondgenooten deezer Unic in 't byzonder. En dit afgehandeld hebbende fchikt by zig ter
beantwoordinge van de drie volgende Vraagen. (i 0 .) Over
welke zaken kan 'er , thans , gehandeld worden ter vergadering der Algemeene Staten? (2%) Hoe ver gnat het gezag
(dispofitie) Bier vergadering in zaken, welken het voorwerp
barer raadplegingen zyn ? En, (3°.) Of, en in hoe verve,
kan de Souvereiniteit van den Staat gezegd worden te berusten
Dan vooraf maakt hy deeze
in die Vergadering?

twee zeer weezenlyke aanmerkingen. (1 0.) Dat hy door
in de behandeling der
voorgeftelcie Vraagen, allecn bedoelt de Vergadering der
Algemeene Staten, dat is, van de gezamentlyke Staten der
Zeven Provincien; en geenzins de dos,rgaans zogenoemde
Vergadering van Hun Hoog Mogenden, dat is, van de Gedeputeerden, die deeze Vergadering gewoonlyk uittnaaken.
(2°.) Dat het de Vraag nieC is: Of 'er zaaken zvn , waar
over de Provincien zamen kunzzen raadpleegen ter Generaliteit ? maar,, welke zaaken uit Lauren aart en natuur zodanig behooren tot de Vergadering der Algenteene Staaten, dat geene Prorincie zig, near egten , kan 6nttrekken,
om daar over met haare Bondgenooten te raadpleegen en
te handelen, of zich te onderwerpen aan 't geene door de
meerderheid of met eenpaarigheld , ingevolge de ordre
van regeering, welke daar in moet plants hebben, vastOp die wyze het bedoelde nader bepaald
gefteld is?
hebbende, toont hy ons, met betrekking tot de eerfte
Vraag, eerst, welke zaaken, volgens de Letter der Unie,
en dan, welken, nit den aart der zaake, tot de Vergadering der Algemeene Staaten behooren. Even zo wyst hy,
in de beantwoording der tweede Vraage, aan, eerst, waar
in, volgens de Unie, eenpaarigheid, en dan, waar in,
volgens dezelve, flegts de meerderheid vereischt worth.
Des Autheurs behandeling deezer onderwerpen, hoe na-

de vergadering der Algemeene Staten,

tuur-
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tuurlvk dezelve ook fehyne, is ons egter genoegzaam geheel nieuw voorgekomen. Lyn Ed. felt alles, met de
daaruit voortvloeiende gevolgen, zeer oordeelkundig, zo
bondig en klaar, en tevens zo eenvoudig en gemaklyk
voor, dat men zig van agteren, toil hoogfie moete verwonderen, hoe 't mogelyk zy, dat niemand, te vooren,
om zulk een plan gedagt, of zodanig lets in 't openbaar
uitgegeeven, hecft. Op Celle dergelyke wyze is 't gefield, met de beantwoording der dude Vraag. Niemand
zal, zo 't ons voorkomt, naeene bedaarcle en onpartydige overweeging der redeneeringe van onzcn Schryver zig
als nog verbeclden, dat de Bondgenooten, by 't aangaara
der Unie, of kort daar na, van begrip zouden zyn geweest, dat zy hunne fouvercinitcit underling hadden gemeen gemaakt. En ware dit Werk honderd jaaren eerder in 't licht f_4eweest, 'er zouden misfchien, nopens dit
Stuk, nimtner zoo vecle grillige en tegenftrydige gedagten in de Wacreld gebragt zyn.
Na dus op deeze Vraagen zeer onderfcheidenlyk geantwoord te hebben, geeft ons de neer en Mr. PAtiuts Celle
befchryving van de Vergaderingder Algemeene Staaten ,
den rang der Bondgenooten, zo onder elkanderen, als
onder vreemde 1V/ogendheden, en voorts van hunneri
Titel en Wapcn (*). Vervolgens verlecligt by zig, tot eerie
(*) Omtrent het 'ripen der Algemeene Staaten deelt de °piatendc Schryver ons eene byzonderheid mode, die wel waardig is
bcpaaldlvk gcmeld te worden. Mcn bccit voorheenen mcermaals
hoorcn frpraken, van ecn groot en klein Wapcn der Algcmecne
Staaten ; dit. onderfacid is overbcl:end : waar we hebben , zo Met
alien, althans de mecsten onzcr Leczeren, met ons, ons tot nog
verbeeld, dat bet etnerlci Wapen was; zo dat ze Diet dan in
grootte onderfehciden waren. Volgcns de befchryving, die wy
ovcral van dat Wapcn vindcn , houdt de Lceuw flcgts zeven pylen
in zynen linker poot : dan dit is allcen waar , met opzigt tot het
kleine Wapcn; met bet wclke da:L elyks voorvaliende zaaken beze-]
geld worden. Want in 't greote Wapen, zept de Heer en Mr.
Paulus, waar male TraCtuten, Aliiantion, en gewigtige Commisfien , beztgcld worden, houdt de Leeuw een bondel van .7e.
ventien pylen in zyn linker pout: en 't opfchrift beheist alleen : Sigilluns Belgii , Wapen der Staten van Nederland. De
reden , vervolgt by, waarom in dit groote Wapen nog zeventie3
pylen gevonden worden ,
nict mociclyk mar te gam'. Te wren
hebben we gezien , dat de Vergadaing van de Staten Gencroal
0 2
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ne zeer naanwkeurigeontvouwing van de magt der gewoonlyk Afgevaardigden ter Vergadering l'an 11. IL M., dat is,
der geenen, welken thans de gezamentlyke Staten , der
Zeven Provincien, gewoonlyk reprefenteeren. In de behandeling van dit punt ontmoeten we een verflag van de
onderfcheiden Berigtfchriften dier Afgevaardigden; met
aanwvzing van hunne magt, zo omtrent zaaken, waarin
geen last van Principaalen te pas komt; als omtrent die,
welken aan deeze Vergadering ftilzwygend zyn opgedraagen ; waar omtrent de Provincien vryheid hebben om last
te geeven aan hunne Afgevaardigden; zonder egter, by
overftemming, geregtigd te zyn, om het befluit, door
overneeming, te ftremmen.
Een opmerkzaam Leezer, die het bygebragte nopens dit Stuk, in 't
zelye ,
verfcheiden' jaren na de Unic van Utrecht, eigenlyk beftond nit
de Leden van de Pacificatic van Gcncit , waar onder ook de nader
Vereenigde Provincien begrepen waren, en dat de Unie van
Utrecht, ongevoelig, en flegts door afval en overheering van
fommige Gewesten, welken in dc Pacilicatie van Gendt begrepen
waren , de grondflag der Vergadering van de Staten Generaal gewordcn is. Maar daar no de Vergadering van de Staten Generaai
iu dien tyd, was de Vergadering van alle de Nederlandfche Provincien, begrepen in de Paciiicatie van Gendt, moest men zich
ook van een Wapen bedienen, welk hen alien uitdrukte. En
fchoon, naderhand, fommigen dier Gewesten afvielen, en overhecrd wierden , en , daar 'er genen meer overblyven , dan die de
Utrechtfche Unie hadden aangenomen , deze Unic , ongevoelig,
de grondflag wierd der Vergadcring van de Staten Generaal; bleef
men zig cgter van denzelfden naain , wapen, registers, cnz. bedienen, waarvan men zig te vooren bedient had; en zoo doende,
is dit Wapen der Zeventien Pylen, of Provincien, ongemerkt , in
gebruik gebleeven. In laater tyd begreep men ligt de onwelvoeglykheid van dit Wapen ; doch 't is in ons land altyd mocilyi: bevonden, de bakens to vcranderen, zelf dan, wanneer het Tv ten
eenemaal verloopen was" (*). Dat deeze byzonderheid niet flegts
ftrekt ter voldoeninge der nieuwsgierig,heid; maar ook tevens kan
dienen ten rechten verftande van oude Refolutien, kan men onder
anderen zien , als men dczelve overbrengt op des Autheurs aantebl. 72.
(*) „ 't Contravtgel van den Staat is ook van zeventien pylon , wetken door eerie hand, die nit de wolken worden vastgehout!en. op
den band. waar tnede zy zyn vastgettrengeld. leest men Concordia. En
't Owfchrift behclst Ordinum
eaverfam Sigillum. 'e Contrc,-;:qi.el Yam
de Staten van Nederlard".
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ve , nagaat, zat met ons reden vinden van zig te verwonderen , dat men ooit over het gezag der Vergadering
van de Gedeputeerden der Algemeene Staaten zoo zeer
heeft kunnen twisten ; daar het zelve, wel in gezien,
en flegts getoetst aan die eenvoudige voorfchriften en
regelen, welken ons hier aan de hand gegeeven worden,
naauwlyks aan eene tweederleie opvatting onderhevig
fchynt te kunnen zyn. — Wyders hegt de Heer en Mr.
PAULUS aan dit alles nog eenige leezenswaardige aanmerkingen , over de verdere byzonderheden nopens deeze
Vergadering, en hefluit de verklaaring van dit Artykel
ten laatfte met eene zeer gewigtige bedenking over de
verpligting der Bondgenooten , om ter Algemeene Vergaderinge te verfchynen; met aantooning in hoe ver dirgedeelte van het Negentiende Artykel, in den tegenwoordigen toefland van zaaken, nog van kragt zy. Veelligt
wenfchen onze Leezers, dat wy, na deeze algemeene opgave van den inhoud, nog een byzonder ftaaltje uit de
verklaaring van dit Artykel zullen mededeelen. Dan
hieromtrent ftaan wy, door de menigte van fraaie en in
de uitwerking en toepasfing zo gewigtige ftukken , als
verlegen; te meer, daar wy 'er zo veel uit geleerd
hebben, dat de keuze te bczwaarlyker valle, Om 'er
egter aan re voldoen, zullen wy ons bepaalen tot het
voornaamfte gedeelte zyner beantwoordinge der Vraage;

Of, en in hoe verre , kan de Souvereiniteit van den Staat gezegd worden te berusten in de Vergadering der Algemeene Staten ? — Dus luid het:

„ De Vergadering der Algemeene Staten moet aangemerkt worden in tweeerlei opzichten: in 't eerfte , tot all'
't gene wy, bier voren, gezien hebben, dat, of volgens
de Unie, of uit den aart des Bondgenootfchaps, of volgens eene uitdrukkelyke of flilzwygende overgifte van
alle de Bondgenoten tot de Vergadering der Algemeene
Staten behoort: — in 't tweede tot de byzondcre Gewesten.
„ Met betrekking tot het eerfte , is de Vergadering der
Algemeene Staten op dezelfde wys Souverein, als de Staten van eene byzondere Provincie Souverein zyn van hunne Provincie. Dit, meen ik, dat buiten 't bercik van
tcgenfpraak gefteld is.
„ Maar met betrekking tot het tweede, of de byzondere
Provincien, is de Vergadering der Algemeene Staten al zo
min Souverein, als met opzigt tot eenigen anderen vryen
03
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Staat in Europa; om dat all' 't geene niet, met name,
of ftilzwygen aan het gemeene Bondgenootfchap opge.
dragen is, moet geagt worden aan elke Provincie verbleven te zyn.
3) Zoo nu de zulken, die over het algemeen Staatsregt
deezer landen, en, met name, over het gezag der Algemeene Staats-Vergadering, gefchreven, of zig dezer zaken gemoeid, hebben, dit onderfcheid altyd hadden in
het oog gehouden; geloof ik niet, dat men, in den beginne,
van 'begrip zou zyn geweest, dat de Opperfte magt over
deze Landen by de Algemeene Staten moest gezogt worden. Nimmer heeft men, dan uit Staatkundige redenen,
voorgegeven, dat de Algemeene Staten, met opzigt tot
tie byzondere Provincien, de Opperfte magt deezer Landen
waren: maar wel, en te regt, met opzigt tot all' dat
geene, 't welk wy getoond hebben aan de Vergadering
der Algemeene Staten toe te komen.
3) 't Is waar, men brengt eene refolutie voor den dag',
genomen op den derden Augusti, 1584, door de Algemeene Staten, waar in gezegd wordt, dat zy (de Algemeene''Staten:) behoorden voor hun (de Raden nevens zyne
Kxcellentie, Willem I:) te gaan, ALS WEZENDE NU TER
TYD DE HOOGSTE OVERHEID VAN DEN LANDE ; en tragt
daar mede te bewyzen, dat men, in de eerfte tyden van
de Republiek, van gedagten was, dat de Souvereiniteit
over alle de Gewesten berustte in de Vergadering der Algemeene Staten, of by de gezamentlyke Bondgenooten.
Doch op het bewys, uit deeze refolutie getrokken, is
reeds zoo voldoende geantwoord, en het regte en eenvoudige verftand derzelve zoo klaar aangewezen-, dat dezelve, waarfchynclyk, nimmermeer, door iemand, ten
betoge, dat de Algemeene Staten, in dien tyd, de hoogIle Overheid meenden te zyn, zal aangevoerd worden.
— Ook beroept men zig, tot goedmaking van het begrip
der Algemeene Staten, in dim tyd, op een reeks van gevallen , waar-in, lang voor dien tyd, eenige ingezetenen
(zoo men zig verbeeldt) der byzondere Provincien voor
de Algemeene Staten te regt geftaan hebben. Maar dit
alles is al meede zoo voldoende wederlegd, dat men, tot
nu toe, buiten ftaat gebleven is, 'er iets op te antwoorden, of eenige andere voorbeelden voor den dag te
gen, waar doer aan dat gevoelen eenigen fchyn van waarfchynelykheid zou kunnen gegevea werden. En wanlyk! zy konnen het zig riot Nicibelden zonder zig zelyen
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yen roncl3m verlegen te vinden. Op wclken grond toch
konncn de Algemeene Staten zig, met opzigt tot de byzondcre Gewesten, verbee Wen te zyn de hoogfte Overheid
van den Lande? VOOr de Unie, ten tyde der Graaflyke
Regeering, hebben we to vooren gezien, waren de Provincien reeds faam vergaderd door de Landsheeren, met
inzigt, om haar, was 't mooglyk, te gewennen aan 't
begrip van flegts een lichaam uit to maken. Doch dit
oogmerk hadden onze Landsheeren nimmer kunnen bereiken, oin dat de byzondere Landfchappen to jaloers
waren van hunne verfchillende Voorregten, Vryheden
en Gewoonten. — Na 't opvatten der wapenen tegen
Flips, bleven de Algemeene Staten egter, van tyd tot
tyd, vergaderen, om over de gemeene belangens van
het Vaderland te raadplegen: cinch zonder daar door
hunne Opperheerfchappy, eenigzins, gemeen to maken.
By de Unie, bedongen de Bondgenoten dat gene van
elkancleren, 't gene zy, tot bier toe, alleen vrvwillig,
gedaan hadden, namelyk, om, op eene wettige befchryving, ten beflemden tyde en plaatfe, te verfchynen,
oin aldaar over die zaken, welken by de Unie, nominatim , gemeen gemaakt waren, als mede over die, waar
aan zy 't gemeen wel of kwalyk varen zouden meenea
gelegen te zyn, met eIkanderen te handelen. :Maar
hoc konnen zy bier uit nu opmaken, dat zy hunne Opperheerfchappy aan de gezamentlyke Staten zouden hebben willen opdragen? — Vooral daar zy, te voren,
op hunne onalhanklykheid zoo Berk geftaan hadden,
dat de Landsheeren bun voornemen, om ze tot een lichaam te maken, eindelyk hadden moeten laten varen?
— In tegendeel, wanneer men het Stuk wel inzict,
kan men, uit deeze uitgecirukte gemeenmaking der nitoefening van fommige Snuveraine regtcn, de fterkfie
bewyzen halen voor de Opptrile magt der byzondere
Gewesten. Ingevalle, de Bondgenoten, door het aangaan der Unie, getneend hadden, de byzondere Landfchappen in een to fmeIten : dan was de opteliing van
all' 't gene men gemeen wilde maken niet noodig geweest. — Dan hadden zy, eerst, de Opperile magt
moeten gemeen maken, en, dan, flegts bepalen in welIce gevallen zy met eenparigheid wilden befloten hch.
ben. ?‘,Iiaar nu zy, eerst, plegtig vericlaren , dat elk by
zyne Voorregten, Geregtigheden, enz., enz., zal bly
y en, en, daz: naa, opnocn-nen, en Welke gevalien zy
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zullen te werk gaan: daar, dunkt my, dat
zy hunne Opperee magt, met zoo veele woorden in 'c
helderfte Licht ftellen. Zv leiden tot een bralL ,
dat elk de Opperfte magt bezat, toen zy bepaalden,
welke regten van de Opperfte magt, gemeenich(iplyk,
zouden moeten uitgeoefend worden. — Korcom.
Ingevalle de Vergadering der Algemeene Staten, met opzigt tot de refpective Provincien, zig verbeeldde te zyn
de hoogfte Overheid van den Lande: dan moet zy zig
ook verbeeld hebben, dat, overal, in aile zaken, rege
gedaan wierd, uit yawn der Algemeene Staten: dat alle Ingezetenen der byzondere Provincial den Eed van getrouwheid aan de Algemeene Staten afleiden : enz. enz.
— Doch niemand zal, vertrouw ik, ligt, voorwenden,
dat de Algemeene Staten zig zulks tom verbeeld hebben:
ten minften niet, dat zy zig zulks, met eenigen fchyn
van regt of grond, hebben kunnen verbeelden.
„ Om alle deze redenen, is het nauwlyks te gelooven,
dat de Algemeene Staten zig, te vooren, ooit, in goeden ernst, verbeeld hebben, dat zy, (en dit houde men
altyd wel in het oog,) met opzigt tot .de byzondere Gewesten, de hoogfte Overheid van den Lande waren.
Doch ik behoef bier niets meer van te zeggen. DE GROOT
heeft in het eerfte en vyftiende Hoofclank van zyne
gie de doorthalende tegenftrydigheid van dit gevoclen zoo
klaar aangewezen, dat men het bykans voor onmooglyk
rekenen zou, dat iemand, die de voorf. Hooldftukken,
zonder vooroordeel, leest, een oogenblik kan twyfelen,
by wie de Souvereiniteit van den Lande altyd gemeend is
te berusten. Ook is 'ts niet waarfchynelyk, dat men,
in later tyd, dit geIchil, op nieure, zou geopperd hebben,
indien men, alvorens de pen op 't papier te zetten, deze
Hoofaukken , oplettend en zonder voormgenomenheid gelezen had: althans wyzen de Schriften derzulken, die aan
't begrip der Algemeene Staten van then tyd eenigen glitnp
hebben willen geven, om daar door regt te maken, 'c
gene, buiten dat, altyd krom was, genoeg aan, dat ze,
deeze Hoofditukken, in 'c geheel niet, geleezen hebben , (of ,'t gene nog ergcr zyn eon, en daarom minder te
veronderftellen is ,) dezelven niet hebben willen verliaan.
dieo 'c alNeen, die hicr niets ontveinzen wil
leen om de waarheid te doen is — die erkeene ,
dit gevoelcn toen flegts gevoerd is, o:n reden van Saar,
Met telkens beiloort cp
welken eca vreedz.aam

gemeenzetam
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krabben , en elk cerlyk hart wagte zig, om dezelven ooit
tegen onze tegenwoordige regeringsvorm, of de perzoonen, die haar uitmaken, aan te voeren".
Voor 't overige moet men, met betrekking tot de verklaaring van dit, en alto de verdere Artykeien, die van
meerder of min ler aanbelang zyn, zeggen, dat een ieder , die dezelve met oplectendheid gadeflaat, 'er
veel nit kan leeren; en 'er zullen waarfchynlyk maar
weinigP Regenten gevonden worden, die 'er niet icts in
aantreff,:n, 't Beene zy te vooren Met geweeten, of zo
Met bPgreepen hadden. — Hier benevens ffaat ons nog
to melden , dat de Heer en Mr. PAULUS , op de verklaaring van het zes- en tvvntigfte of laatfte Artvkel , laat volgen een beredeneerd verflag van den geheelen inhoud der
Unie, zo ten aanzien van den tyd, waar in dezelve gemaakt en aangegaan is, als met opzigt tot den tegenwoordigen. die gcfchiedt met zoo veel juistheid, klaarheid
en oordeelkuncle, dat die Stuk ons cen der fraaifte is toegefcheenen , welken wy in dit geheele Work aangetroffen
hebben. Over den inhoud ran 't geheel te redeneeren, vcronderftelt zeker, dat men in that is, zig het zelve, in
alle deszelfs onderfcheidcne deelen, op cane lecvendige
en gemaklyke wyze, voor den geese to brengen Zonder
dat is men niet in ftaat het gebrekkige nt roinzaaUe van 't
geheel behoorlyk gewaar te worden. En dat het zig vertegenwoordigen en beoordeelen van een 't weik
nit zeer veele Deelcn beftaat, (by voorb. van can geheel
System) eene zeer moeielyke zaak is, weten dezulken,
welken ooit iets van die natuur hebben onclernomen. Met
dit alles, is ooze Schryver hier in, omtrent den geheelen
inhoud der Unie, onzes eragtens, zo wel gefiaagd, dat
wy twyfelen, of iemand immer getoond hebbe, een duidelyker denkbeeld eener zaake te bezitten. Wy zouden,
indien wy de paalen van ons beflek niet reeds verre waren overtreeden, ook nit dit gedeelte gaarna eenige trekken opgeeven; welken ons hoven anderen zeer hebben
aangeftaan: dan nu moeten we ons vergenoegen, met den
Leezer te wyzen tot eene aandagtige leezing van het
zelve, die hy, misfchien, met ons wel cells zal herhaalen.
Eindelyk is bier nogg om niet van altos te fpreeken dat
ons meldenswaardig voorkomt, zeer opmerkelyk, het
onderfcheid, 't weik 'er gevonden wordt, tusfchen de ondcrtekening der Unie in de gedrukte Exemplaaren, en in
05
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't oorfpronglyk hancifchrift. Ooze Autheur, die bet oorfpronglyke, 't well: ter Secretarye van den Rand van Staate, in den Haag, bewaarci wordt, meermaalen gezicn , en
zelfs met het gedrukte exemplaar, waar van by zig in dit
zyn \ATerk bedicnd heeft, aandagtig heeft vergeleeken,
geeft ons, op 't einde van dit Deel, een naauwkeurig verflag van 't onderfcheid tusfehen het oorfpronglyke handfchrift , en de drukken der Unic, met betrekking tot de ondertekenaars, en ondertekeningen: waar uit ook hier en
daar der Historic der (Ale zelfs cenig licht wordt bygezet.
Dos hebben wy, zoo wy vertrouwen, een genoegzaam
verflag gegeeven, van een Werk, waar in elk Nederlander,, oozes oordecls, belang behoort te ftcllen. Daar het
handelt van (lien cenigen band, welke de Zeven Proyincien tot bier toe tot een Lichaam naar buiten heeft gemaakt, daar her de gronden ontvouwt, volgens welken
dit Lichaam. most geregeerd worcien, en welken by gevolg, aan niemand, vooral aan geene Regenten, onbekend
babooren te weezen; meenen wy, dat 'er geene andere
beweegrecienen ncodig zyn, om de leezing, ja de befiu(leering van dit Gelchrift eenen ieder ten ernfligfte aan te
beveelen. Niet, emu dat 'er, naar ooze gedagten, in dit
gantfche Werk niets zoude voorkomen, dat aan eenige
tegenfpraak ondcrheevig zy. Wy weeten al te wel, en
hebben 'c ook voor hem reeds opgemerkt, dat het, in
zo groot eene verfcheidenheid van zaaken, onmogelyk is
alles even joist te voldingen: zelfs manken wy geene
zwaarigheid van openlyk te betuigcn, dat wy, met verfcheiden redeneeringen, vooral in het tweede Deelvoorkomende , met den Heer en Mr. PAULUS niet geheel
men. Maar even bier om wenfehen wy vooral, dat dit
Werk, door ooze Landgenooten, naauwkeurig zal warden nagegaan, op dat nog nader bekragtigd en befchaafd
moge warden, 't geene in der daad hoed, en op dat wederlegd en verbeterd worde, 't geene verkeerdlyk gefield
mogte zyn. De Autheur zelve is edebnoedig genoeg, om
dit met ons te wenfchen. „ lk betuig in gemoede" fchryft
by deswegen, in zyne Voorrede voor dit Derde Deel;
„ ik betuig in gemoede 't voornaamfte voordeel van mvn
„ work daar in to zullen ftellen, (lac het aan andren de ge„ legendlicid tot nadenken en onderzock gegeven heat,
„ en oorzaak geweest is van 't dat kundige man„ nen, over dezelfde ftof, naderhand, verfpreid hebten vcilliT tierZe1, ben".. En bier van houden wy
herd ;
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kerd; daar zyn Ed., in dit laatfte Deel, door etlyke voorbeelden, getoond heeft, dat by niet vatbaar is, voor die
laagheid van ziel, welke eens begaane misflagen altyd
hardnekkig ftaande houdt. Voor hoe veele twistfchriften
zou de Geleerde Waereld bewaard blyven, indien eens alle Geleerden zig aan zulke voorbeelden fpiegelden.

Befchryving der Vereenigde Nederlanden, behoorende tot het
Geographifche Werk van den Hoogleeraar A. FR. BUSCHING
opgelteld door w. A. BACHIENE Leeraar der Herv. Gemeente en Hoogl. in de Sterre- en Aardrykskunde te Maafiricht
enz. Derde Deels Tweede Stuk. Te Amiterclanz en Utrecht
by de Wed. van Esveldt en Holtrop en A. v. Paddenburg 1777. In groot octavo 5to bladz.

a het afloopen van de befchryving der zeven Provincien
N
ftond den geachten Aardrykskundigen Rachine, ter
voltooijinge van de tank, welke by op zig genomen heeft,
nog te gewaagen van de Landen, buiten onze grenzen,
die onder den, naam van Generaliteits-Landen bekend than.
Zig bier toe verledigd hebbende, heeft by ook in deezen
alle oplettendheid gebruikt, cm dit gedeelte zyner befchryvinge niet minder naauwkeurig, dan al het voorgaande, nit te voeren ; naar uitwyzen van het Been hy ons
desaangaande in dit Stuk mededeelt; dat alleszins ter aanpryzinge van dit nuttige Werk dient.
De Hoogleeraar vangt bier aan met een algemeen berigt deezer Landen, die ook wel genoemd worden, het
Resfort der Generaliteit , meldt ons, hoe dezelven aan den
Staat gekomen zyn; welke fchikkingen de Staat bier omtrent al vroegtydig gemaakt heeft; en welke moeilykheden derzelver bezitringen veroorzaakt hebben aan ons
Gemeenebest, dat met rede altyd zeer veel being ftelde
in derzelver behoudenis. Het voorftellen hiervan doet
hem het beloop der oorlogs-gefchiedenisfen, met betrekking tot deze en de overige Spaaniche Nederlanden, inzonderheid zedert de Munsterfche tot op de Akenfche
Vrede, beknoptlyk ontvouwen; met nevensgaande aanmerkingen over derzelver verdeeling tusfchen vier Mogenheden, naamlyk; het Huis van OOSTENRYK, de Koning
van FRANKR-YK, de Koning van PRUISSEN en de REPUBLIEK
DER VEREENIGDE ItiEDERLANDEN. Zig, na cen kort berig!:
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rigt van 't geen de eerstgenoemden betreft, tot de laatfte
bcpaalende, geeft by ons een onderfcheiden verflag van
de ingerigte beftiering deezer Landen, als onmiddelyk
flaande, onder bet gebied H. H. M. de Algemeene Staalen der i'ereenigde Nederlanden; hebbende Neérlands Erffiadhouder, als -Erfftadhouder der Uzie, tot hunnen Gouverneur Generaal.
Tot deeze Generaliteits Landen
nu behooren , gclyk bekend is, eenige diariften in de
Provincien Vlaanderen en Brabant; waaronder ook de
Stad Maastricht, beneven het Graaffchap Vroenhove, begreepen worden; een gedeelte der Provincie Linzburg, of
liever, der drie Landen van Overmaas, en, eindelyk, in
het overkwartier van Gelderland. Deeze Distriden flele
zig de Hoogleeraar voor afzonderlyk te befchryven, en
bepaalt zig, in het tegenwoordige Stuk, tot de twee eerstgemelden , onder de gebruikelyke benaaming van StaatsVlaanderen en Staats-Braband. Hy verleent van ieder eene voorafgaande algemeene befehryving, verder een ondcrfcheiden berigt van de byzondere verdeelingen, en
voorts van de Steden, Dorpen enz. in dezelven gelegen,
met aanmerkingen over de voornaamfte byzonderheden
welken bovenal in agt genomen verdienen te worden. —
in ilede van op byzonderheden van die natuur 'ban te
blyven, zullen vvy, om nog lets nit dit Werk mede te
deelen, den Leezer liever onder 't oog brengen, 't geen
ons de Hoogleeraar gcgrond doet opmerken, wegens het
belang dat men flelt in de verdeeling der zogenaamde
Spaanfche Nedcrlanden te handhaaven, en wel byzonder
de Republiek by deszelfs bezittingen te bewaaren.
„ Al wie, zegt by, naar de groote verwinningen, door
Koning Lodewyk XV in de laatfle Krygsverrigtingen in deze Gewesten behaald, eenige gisfingen maakte, aangaande den uitflag der Vrede, die eindelyk te Aken getekend
werd, kon nict anders vermoeden, dan dat by de paalen
zynes Gebieds ongelyk verder, in deze Nederlanden , zou
uitgezet hebben , als zyn Overgrootvader Lodewyk XIV
ooit gedaan had, in alle de vooriae oorlogen. Tot elks
verwondering echter heeft Hy alle de veroverdeplaatzen,
zo in de Oostenrykfche- als in de Generaliteitslanden van onzen Staat, by den gemelden vrede, te rug gegeven.
3 5 't Schynt tilt de andere nabuurige Mogenheden zeer
flerk daar mede zich bemoeid hebben : en dat de afgunst
der Mogenheden, onderling, (die men, al voorlang, ge_
zegt heeft, een voornaam midclel ter behoudenisfe der
Ne-
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Nederlandfcl2e Republiek to wezen:) ook, in dit geval, in

't middelyke, veel toegebracht hebbe, om haar in 't bezit te doers blyven, dezer Generaliteits Landen, die ten
voormuur Haarer veiligheid verftrekken; gelyk men, mede, hier aan mag toefchryven , de oorzaak, waarom 't
Huis van Oostenryk, in 't bezit zyner verloren landen en
Steden , ter zelver tyd, herfteld werd. Want deze gezaamlyke X Provincien een al te vetten brok uitmaken,
dan om ze aan een Mogenheid alleenlyk te mogen gunnen,
't welk, oogenfchynlyk, aan Frankryk zou gelukt hebben; ten ware de andere Mogenheden , welker gevolmagOgden in de vredehandeling te Aken mede jegenwoordig
waren, zich niet daartegen aangekant hebben.
Onder alle nabuurige Mogenheden is 'cr, (behalven de
Staaten der Vereenigde Nederlanden,) geen an, die zo
veel belang ten alien tyde gefteld heeft, in de verdeeling
dezer Landen, tusfchen verfcheiden Bezitteren, dan Groot
Brittanje in aanmerking nemende, de noodlottige gevolgen, die zeer natuurlyk zouden te vrezen zyn, byaldien,
daartegen, de Kroon Frankryk dit altyd zo zeer gelicfd
doelwit haarer onderneemingen, ter een' of anderen tyd,
hereiken mogt. Men begrypt, in Engeland, zeer wel,
dat de Nee'rlandfche Republiek de groote magt van Frankryk niet lang zou kunnen weerftaan, byaldien deszelfs
grondgebied tot aan haar grenzen reikte: en ingevalle deze Republyk, door Frankryk verrascht en vermcesterd.
wierde, zou Groot-Brittanje zich verfteken zien, van den
magtigften en getrouwilen HaarerProtellantiche Bondgenooten. Daarbcneven zou de Koning van Frankryk meester
zyn van alle die voortreflyke Zeehavens in Vlaanderen; nit
welke de gantfche Scheepvaart der Engelfchen, op de NoordZee , in tyden van oorlog, entrust en geftreind zou kunnen worden.
„ By aldien toch de cenige Haven van Duinkerke , altyd, voor en na, zo veele bekommeringen in Engeland
gebaard heeft; wat zou te wachten zyn, wanneer alle de
Havens in der Franfthen handen waren? Hierby komt,
dat men in Engeland nicts gevaarlyker acht, voor hunnen
Koophandel, dan, dat Antwerpen door de Franfchen bezeten, en, van daar, de Zeevaart door de Schelde zou
geopend worden; want Londen is, zo wel als Amflerdam,
haaren koophandel, en de daar door verkregen fchatten,
aan 't verval van Antwerpen verfchuldigt, en eeven zoogereedlyk zou de steering van beiden vervallen moeten, zo
dra
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dra Antwerpen in haulm kwam, van een zo naarflig, ver-

nuftig en fpaarzaam y olk, als de Franfchen by de geheele
waereld bekend !ban.
„ Al wic deeze dingcn weet en gadeflaat, zal zich niet
verwonderen, dat, noch voorheenen, de Koningen van
Spanje, noch daar na de Keizers uit het Hair van Oostenryk, zelve veele kosten en moeite hebben aan,g,ewend,om
deze Nederlanden tegen de aanvallen der Franichen te befchermen: maar dat zy dezelven, in tyden van Oorlog,
fomwylen genoegzaam geheel ontbloot, en de verdeediging dezer landen aan de zorge der beide Zeeniogendheden
overgelaten hebben; wel verzekerd zynde, dat het eigenbelang dezer Mogendheden van zelf medebrengt, om deze landen tegen Frankryk te verdeedigen" (*).
Om de foortgelykheid van 't onderwerp zullen wy
hier nog byvoegen des Autheurs aanmerking over 't belang der bewaaringe van Staats-Vlaaderen , wel byzonder
met opzigt tot Zeeland. Toen 'er, omtrent het jaar 1718,
op nieuw , eenige gefchillen onatonden, over de grensfcheidingen tuslchen het Staats- en Oostenrykstli grondgehied, was Gelderland 'er voor, om, ten aanzien van StaatsVlaanderen, wat toe te geeven; dan Zeeland verftond dit
geheel anders; en met recden.
„ 'Er zegt de Hoogleeraar, der Provincie Zeeland,
aan de veiligheid en uitgeftrektheid van Staats-Vlaanderen,
meest gclegen; dewyl 't wel Gene Barriere is ter dekkinge van alle de Provincien in 't gemeen, dock van deze in
't byzonder, en voornaamlyk; dewyl niet dan de flinkerarm der Schclde , gemeenlyk de Hand genoemd, tusfchen
beiden loopt, om ze, ter breedte van niet weer clan cone
Zeemyl, van elkander te fchciden. Al wie, in tyden van
Oorlog, meester van Staais- Vtaanderen was, zou gereedelyk, met platboomde fchuiten, op de daar tegen over
gelegen Eilanden, Irah her en en &id- I 1 evel and , eene landing konnen oncierneemen. Gem anderen toeleg hadden
ook de FranIchen, als zv,, in 17,17, dies onvcrwacliten
lo y al &Wen in Staats-Claa;a:eren ; Clan om, na dat alle de
Pc,:rkbctoot , door ecn
(*) „ Die zel x,-c zaai: is zcer
ongenocimien Engelfchn Scliryvcr , Ill eenYV-Lf;:je , nit 't
in 't Nedaduitsch vertaald en uitgogcven , te Anzlierelaiiz , in 't
jaar 1738, tot titel hebbende: Aanaterkiagcn , over het geva-tr,, d at
de Oostenryklche .iVederiaaden in hander Fr.-411kryk znllerz rervailen".
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flerkten zouden vcrm cestercl zyn, naar Zeeland te konnen
overfteeken: hoewel men terflond daartegen op hoede was , door cenige Staatfe troupen , ten getale van 12000
man, onder bevel van den Lieutenant- Generaal Smisfaart
uit 't groot heir te zenden, naar Zziid-Beveland en Walcheren; die een Cordon vormden, langs de Kusten dezer Eilanden : gelyk ook de Koning van Groot-Brittanje niet
draalde, met een geheele Vloot Oorlogichepen, beneven
andere Vaartuigen, onder bevel van den Kommandeur
Mitchell, naar Zeeland te fchikken; die in den beginne,
toen men deze voor vyandelyke Franfche Schepen aanzag,
groote ontfteltenisfe onder het gemeen vcrwekten ; maar
des te grooter vreugde, zo dra die vergisfing bemerkt
wierd, en men begreep , dat zy ons ter hulpe waren toegezonden. Deze Schepen lagen ten anker, en maakten
sen keten, op den Hand of Wester-Schelde; waar door de
Generaal, Graave van Lowendaal, in de volvoering van
dit beraamd ontwerp, werd te leur gefleld".

Wysgeerige en Staatkundige Gefchiedenis van de Bezittingen
en den Koophandel der Europeaanen, in de beide Indfën.
Uit het Fransch vertaald. Vyfde Deel. Te Anifterdant
by M. Schalekamp, 1777. Bellaire den Bladwyzer 422
bladz. ingr. octavo.

Gene foortgelyke wyze, als de Autheur, in 't laatfle
OpBock
van 't voorige Stuk, de Volkplantingen en den

Handel der Spanjaarden, Hollanders en Deenen, op de
Ainerikaanfche Eilanden, ontvouwd heeft, draagt hyons
in dit Vyfde Deel voor, het geen den Franfchen en Engelfchen ten dcezen opzigte betreft. Dc uitgebreidheid
dicr Volkplantingen, en de invloed van den Engelfchen
en Franfchen Koophandel op dien van andere Volkeren,
maakt dit onderwerp van eon algemeen belang ; en des
Schryvers voorfiellingen en aanmerkingen, nopens dit
fink, leveren den oplettenden Lezer ene menigte van byzonderheden , welker overweeging hem niet ongevallig
zal zyn. Men ontmoet hicr eon naauwkeurig verflag van
de gelegenheid en geffeldheid der Volkplantingen, van
die twee aanzienlyke Zeemogendheden, in den Americaankhen Archipel, zo ten aanzien van 't Aardrykskundige,
als met betrekking tot de Natuurlyke Historie. Een gezet
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zet verhaal van de voornaamfte lotgevallen dier Volkplantingen, byzonderlyk met opzigt tot den Koophanpel. En
verder oordeclkundige aantnerkingen over de maatregelen, welken men van tyd tot tyd, ter beftieringe der
Volkplantingen, en ter regelinge van den Handel, nu
met een gunftigen , dan met een ongunfligen uitflag, in 't
week gefteld heeft. By 't voordragen hiervan fpeurt by
deeds de oorzaaken van die verfchillende uitkornften na;
deelt tevens, ten befluite, zyne gedagten mede, over
het belang van den Handel in die Gewesten, en 't geen,
zynes oordeels, ten meesten nutte der Volkplantingen en
des Handels, aldaar aangewend zou kunnen worden. Men oordeele, over 't belang deezer Volkplantingen van
den Amerikaanfchen Archipel, uit de volgende ineentrekking der rykdommen, welken zy aan Europa opleveren:
waaromtrent onze Autheur zig in dezervoege uitdrukt.
„Dit is het groote voorwerp van den Koophandel onzer
dagcn; bier door mocten de Antilles voor altoos eene
plaits heklecden in de Gefehiedboeken der Natien; dewyl de rykdommen hct beweegrad zyn der groote omwentelingen , die de aarde pynigen. De Volkplartingcn van
klein Afie veroorzaakten den luister en den val van Griekenland. Rome, 't welk in den beginne, op de te onderbrenging der Volken gefteld was, om geene andere reden, dan om over hen te heerfchen, nam niet mcer toe
in grootheid, zo dra het de fehatten van het Oosten in
zyne magt hadt. De Oorlog, fcheen in Europa, een
oogcnblik tc flaapen , om de nieuwe waereld te beftormen; en is zedcrt niet zo menigmaalen ontwaakt, dan
om dcrzclver roof te verdeelen. De armoede, vvelke altoos het deel van den grooten hoop der menfchen, en de
keuze van het klein getal wyzen zyn zal, maakt geen gerugt op aarde. De Gefchiedenis kan zich, derhalven,
alleen bezig houcien met moorderyen of rykdommen.
„ De rykdommen der Spank:he Eilanden kunnen met
geene zekere naauwkeurigheici gefchat worden. De reden is, om dat, in betaaling of om tc verkoopen, by
aanhoudendheid, veele Koopmanfchappcn aldaar worden
aangebragt, die onder den grooten hoop van de inlandfche rykdommen der Antilles verfineiten Ondertusfchen
oordeelt men Met vcrrc bezyden de waarheid tc gaan, indien men op den Millioenen Livres ftelt de Koopmanfchappen, welke het Moederland jaarlyks van deeze Eilanden ontvangt.
De
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De voortbrengzels der Dcenfche Volkplantingen bedraa(Y en niet meer dan 7eVelllioenen Livres. Zeventig
Schepen en vyftien honderd Matroozen warden gebruikt,
am ze van daar te haalen. Deeze Bezittingen ontvangen
p oor vyftien honderd duizend Guldens aan Slaaven of
Koopmanfehappen. De kosten van den nit- cn invoer mogen op negen honderd duizend, en de belastingen en asfurantiegeldcn op ticn ten honderd gerekend warden. Naa
aftrckking van alle onl;osten, mocten de Dcenfche Eilanden cen zuiver inkoomen van ongevecr drie Millioenen en
een half genicten.
„ Holland ontvangt van zyne Bezittingen voor vier- en
twintig Millioenen aan KoopmanIchappen. Zy worden
derwaarts gebragt door honderd en vyi tig Schepen en
vier duizend Matroozen. De kosten van deeze Scheepvaart mocten beloopen drie Millioenen Livres en een half;
de belastingen, het commisfiegeld en de premien van Asfurantie, twee Millioenen en can half; de Koopmanfchappen en Slaaven , die hun geleverd worden, beciraagenzes
Millioenen. Dus blyft voor de Ei g cnaars ecn zuiver overfcliot, van ongevcer twaalf Millioenen.
„ De opbrengst der Engelfche Eilanden, die zes honderd Schepen, en twaalf duizend Matroozen aan de vaart
houdt, mag gefchat warden op zes- en zestig Millioenen
Livres. Behalven 't geen het Moederland na Jamaika
zendt, tot het dryven van den fluikhandcl met het vaste
land, levert het, ten gebruike zyner Volkplantingen,
voor zeventien Millioenen ;tan Slaaven en Koopmanfchappen. Het roordeel der Bewindsluiden van deezen handel, de kosten van den fchecpvaart, de belastingen en
Commisfiegelden te zamen gcnomen , bedraagen weinig
minder dan zestien Millioenen. Volgens deeze berekening, zal men voor de Eigcnaars der plantaadjen een zuiver overfchot vinden van drie- en dertig Millioenen Livres.
„ Wy vreezen niet van vergrooting te zul/en befchuldigd worden, indien wv de waarde van de Koopmanfchappen der Franfc'ne Eilanden bepaalen op honderd Millioenen Livres. Zes honderd Sehepen en achttien duizend
Matroozen worden gebruikt om ze over te voeren. Frankryk verkoopt aan deeze groote Bezittingen, aan Slaaven,
aan voortbrengzel; van zyn eicn frond, of van zyne nyverheid, en aan Portngecseh goud, voor zestig Millioenen. Het voordeel zyner Kooplieden, op flegts tien ten
honV H. HEEL. H. LET. NO. 5.
•
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honderd gerekend, moet zes Millioenen beloopen. De
kosten van de Scheepvaart beloopen ten minfte vyftien
Millioenen, en de belastingen, de premien van Asfurantie en bet Commisfiegeld kan op niet minder dan zeven
Millioenen geftcld worden. Derhalven zullen de Eigenaars, als een zuiver overfchot, in Geld niet meer hebben, dan ongeveer twaalf Millioenen Livres. Dit gering
overfchot, met dat der overige Eilanden vergeleeken,
zou, door het groot onderfcheid, verwondering kunnen
baaren, indien men niet in aanmerking nam, dat, in de
andere Volkplantingen, de vier vyfcle deelen der Eigenaaren aldaar hun verblyf niet houclen; terwyl, in tegendeel, de Franfche Volkplantingen, by aanhoudenheid,
bewoond worden, van negen tiende deelen haarer Eigenaaren.
„ Uit deeze optellinge volgt, dat de voortbrengzels
van den grooten Amerikaanfchen Archipel, in Europa
overgebragt zynde, waardig zyn twee honderd zeven
Millioenen Livres. Dit is niet een gefchenk, welke de
nieuwe waereld aan de oudc doet. De Natien, welke
deeze gewigtige vrugt van den arbeid haarer onderdaanen, in het ander waerelddeel gevestigd, plukken, geeven in betaaling, maar met een in 't oogloopend voordeel, het kostimarfte, dat haar grond, of haare Werkplaatzen, opleveren. Zommigen verbruiken geheel en al
't geen zy van haare Eilanden ontvangen ; anderen, en
voornaamlyk Frankryk, ftellen het overtollige tot den
grondflag van eenen bloeienden Koophandel met de Nabuuren. Aldus is het, dat icder Natie, welke in Amerika Bezittingen heeft, wanneer zy waarlyk nyverig is,
nog minder wint door het getal der onderdaanen, welke zy
verre weg zonder eenige onkosten onderhoudt, dan door
de Bevolking, welke die van buiten 's lands haar in 't land
verfchaft. Om Gene Volkplanting in Amerika to voeclen,
moet in Europa Gene geheele Provincie beplant worden;
en deeze overmaate van Akkerhouw vermeerdert haar inwendig vermogen, haarcn weezenlyken rykdom. Om
kart to gaan, aan den Koophandel der Volkplantingen is
die der geheele waereld verknogt.
„ De arbeid der Volkplanteren, die zich hebben neergeflagen op deeze lang veragte Eilanden, is de eenige
grondflag van den Afrikaanfchen handel, breidt de Visfcheryen en de Landontginningen van Noord-Amerika
Bic, verfchaft een voordeelig vertier aan de handwerkzels
van
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van Afie, en doet de werkzaamheid van geheel Europa
twee- en misfchien drievoudig verdubbelen. Hy kan aangemerkt worden, als de voornaame oorzaak der fnelle beweeginge , die onzen Aardbol ronddryft. Deze gisting
moet toeneemen, naar maate de bebouwing der Eilanden,
die tot nog toe de heeft van haaren eindpaal niet bereikt
heeft, tot de volkomenheid zal naderen". — Ter vervroeginge van dit tydperk zou, volgens onzen Autheur,
niets bekwaamer zyn, dan de opoffering van den uitfluiten den handel, welken alle Natien, ieder in de Volkplantingen, welken zy geftigt heeft, aan zich hebben behouden; waarover, mitsgaders over 'c lot dier Volkplantingen, en 't geen de Natien daaromtrent in agt hebben te
neemen, by verder verfcheiden leezenswaardige aanmerkingen voordraagt.
Asnmerkingen wegens Noord-America en de Engelfche Volkplantingen Maar,, uit mondelyke berichten van den Heer FRANKLIN opeeld, door GODFRIED ACHENWALL. En Verhandeling,
aangaande de tegenwoordige verfchillen met de Volkplantingen in
America, door JOHAN WESLEY. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Utrecht by R. de Meijere, 1778. Behalven het Voorwerk
85 bladz. in gr. octavo.
Tet eerfte deezer twee Stukjes behelst,buiten andere byzonder
.lZ heden, die 'er als ter loops in voorkomen, in een beknopt
beftek, een zeer duidelyk en regelmaatig verflag van de bewooning
en inrigting der gemelde Volkplantingen; derzelver verfchillenden
regeeringsyorm; fchikkingen raakende den Godsdienst en de beoefening der Weetenfchappen; voorthrengzelen en handel;gebruik
van 't papieren geld; eigen belastingen; gehouden gedrag nopens
de Stempelacie, en het hier in 't voorbygaan goedgekeurde gedrag
der algemeene Vergaderinge, tegen het refit, dat het Britfche
Parlement zich aangemaatigd heeft, om de Volkplantingen te taxeeEn 't daarbygevoegde Stukje gaat opzetlyk over de
ren.
groote vraag; „ Heeft het Parlement van Engeland het recht, om
„ de Americaanfche Volkplantingen to taxeeren"? Deszelfs Schryver beantwoordt de Vraag , ten voordeele van het Parlement; en
dringt zyn antwoord ten ernfligfle aan, met cone hartlyke waarfchouwing tegen het dreigende gevaar,, dat den Volkplantingen,
zynes oordeels , over 't hoofd hangt , wanneer ze tegenftand blyven bieden. — Leezers , die tot nog omtrent dit onderwerp
niet voldian' zyn, kunnen deeze Stukjes met nut doorbladeren.
in 't eurfte znilen zy hunne kundigheden wegens de Volkplantingen
P2
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gen ophelderen; en 't laatfte zal dienen , om bun ,- in vergelyking
net andere Schriften over dit anderwerp,, het zwakke en Berke
der redeneeringe, voor en tegen het Britfche Parlement , beter te
leeren kennen.
De verdrukte Wildeman. In vier bedryven; door J. A. seriAsz,
M. D. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg, 1778. In groat
octavo 47 bladz.
dit- Tooneelftuk, een vervolg van 't voorgemelde Engelfche
InAmericaanfche
Kaartfpel (*), brengt men ons onder 't oog de
blydfchap der Colonisten, over de betoonde hulp der Franfchen ;
die met de Spaanfchen zamenfpannen , om de Engelfchen van alle
gezag in de Colonien te verfteeken; waar over zy door de Portugeezen, met' eene aanbieding van zwakke hulp, beklaagd worden. Wyders wordt.'er in afgemaald het verkeerde gedrag der
Hollanderen; . de no9dzaaklykheid van 't voortzetten der Fabricken, der aankweekinge van den Landborw, en van 't heritellen
des Koopbandels in hunne Gewesten; mitsgaders van wel op bunne hoede zyn, tegen de uitputting van hun vermogen , door de
Franfchen en Spaanfchen; zonder egter de Staatkundige vriendfcBap met hun te breeken. Hier by komt ten laatften een tafereel
van de oneenigheid en tweedragt der Colonisten, in hunnen nu
onafhanglyken ftaat ; onder welke twisten de Franfchen , eerst in
den fel:137n van vriendfchap, en vervolgens met geweld, zig mecster van die Colonien maaken, welken zig van Engeland gefcheiden
hebben. - De uitvocring van dit Stukje evenaart aan die van
voorige; en 't ontbreekt aan geen Staatkundigen , die op dezelf-

de wyze over dit onderwerp denken.
(*) Zie Iledend. Vad. Letter-Ocf.

D.

13:7.

Het School der Zeden, of de gevolgen vzn een losbandig Leeven.
Tooneelfpel. Gevolgd naar het Franfche van den there DE 'FALBATRE de Quigney. Te Amfieldans by A. v. d. Kroe, 1778.
In octavo i18 bladz.
dit derde Stukje wordt bet Eerfte Deel van Het Zedelyk
MetnitTooneel
, gefchikt om eenigen der beste Zedelyke 7ooneelfpeeverfcheidene Taalen byeengebragt, to bevatten, beflooten ;

len,
en de oordeelkundige keuze, daar omtrent in agt genomen , geeft
den Leezer grond , om te hoopen , dat het verdere vervolg van
dit Werkje insgelyks aangenaain en nuttig zal weezen. Aan dit
tweeledige uiteinde toch hebben de twee voorige ToonecIflukjes,
yeachim, of de Zegepraal der Ouderliefde en de ilzynkooper, zeer
we!
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wel beantwoord; en men mag even dit zelfde met regt zeggen van
bet tegenwoordig Stukje; dat, overeenkomftig met den tytel, als
een School der Zeden ,ons de gevolgen van een losbandig leven leert
opmerken. — Het flordize gedrag van Mylord Belton heeft deszelfs natuurlyken invloed op zynen Zoon Charles; en zurks heeft,
door een zamenloop van omftandigheden, ten geyolge, dat, zy , ten
gelyken tyde , eene zelfde jonge . Juffer,, zondet van elkander te
weeten , willende fchaaken , gewapenderhand op elkanderaanval:
len: by welke gelegenheid Charles zynen Vader eene, zo niet
doodlyke , ten minfte gevaarlyke, wonde toebrengt. De ganfche
inrigting der leevenswyze, en aanflagen van dien Vader en Zoon,
wordt eigenaartig voorgefteld; en 't haatlyke daar van te
meer in 't oog, door het contrafteerende braave gedrag van Milady Belton, Mylords tweede Echtgenoote, en zyn jonger Zoon
ames; mitsgaders dat van Duling, Gouverneur van Mylorde
oonen , en Henriette, de Dochter van Duling; voor welke games eene zuivere liefde voedt; terwyl Mylord en Charles het op
Naar verderf toeleggen. Hier door geraakt de eerlyke Duling zelfs
in de gevangenis ; en by wordt, daar zyne redding hooploos
fcheen, alleen uit dezelve gered , door den braaven Deurwaarder;
die, in overtuiging van 's Mans onfchuld , nit medelyden, de fomme betaalt, om welke men Duling onregtmaatig .gevangen gezet
heeft. geheele beloop is deeze tegeboverftelling van 't affchuwelyke der Ondeugd, en 't aanlokkelyke der Deugd, ongedwongen , in agt genomen ; het welk dit School der Zeden te leerzaamer maakt. Voor 't overige zyn de charaeters , zo in de.hoofetrotten , 91s in de tusfchenfchictcnde TGoneelen, die zeer wel geplaatst 'zyn, naar eisch doorgehouden : de deugdzaame Perfoonen
blyven zig zelven gelvk, zelfs in de bitterfle omftlindigheden; en
Mylord henevens Charles 'gam onbezonnen voort, tot dat ze door
't bovengemelde ongeval gefluit worden ; dat hen tot inkcer brengt.
Dit veroorzaakt een gunftigen keer. Mylord erkent de waarde
zyner Echtgenoote- en die van den Gouverneur ; geeft zyne goedkeuring tot het huwlyk van James met Henriette ; en zegt, ten
flot, tegen Charles, terwyl by hem dit deugdzaame paar vertoont;
De Lielle wordt alleen van zuivere harten gemaakt ; in den fchoot
der ondeugd verliest zy haar .greelendst zoet. Eene ongelukkige
drukfeil intusfchen verbreekt bier de kragt deezer Spreuke : men
lec.ze gelmaakt , in ftede van gemaakt. — Zulke zinfloorende
drukfeilen behoorde men vooral te vermyden, zy kunnen , gelyk
bier, een kragtig gezegde onveritaanbaar of laf maahen. Van minder gcwigt, om dit by dceze gelegenheid nog te melden,
is eene andere font, in dit Stukje, om dat dezeive zig, op de
cerfte leezing, terftond in haarc vorkcerdheid ontdekt. Men leeze naamlyk, op hladz. 339, dat 239 zyn moot, onder de Vertooners van het Tiende "fooneel, Mylady BroaTopr, in flede van
Mylord BOLTON.
11IenP3
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Mengeldichten van 't Genootfchap, Volmaakter door den tijd. Terfie Deel. te Utrecht by S. de Waal 1777. Behalven het Voorbericht en den Bladwyzer 201 bladz. in gr. octavo.
it deeze eerfte proeve van dit Genootfchap, kan men genoegu
zaam afleiden, dat het op een goeden weg is, om door den
tyd volmaakter te worden. Alle de Leden zyn zeker niet even ver
gevorderd; maar men mag, zonder vleiery , wel zeggen , dat 'cr
-een een breekenbeen onder is, die zig behoeft te fchaamen ,
dat hy zig in deezen Ioopbaan begeeven heeft ; terwyl 'er ulcer
dan een onder voorkomt , die duidelyk toont, dat hy reeds gefchikt is, om weezenlyk lof te behaalen. Het Genootfchap levert
hier, gelyk 't met zodanige Mengelingen gaat , dichtflukken van
verfchillende foort, over verfcheiden onderwerpen, nu ernilig en
deftig , dan boertig en zelfs grappig behandeld; waar van de goedof kwaadkeuring grootlyks van den verfchillenden fmaak , en dikwyls van de onderfcheiden luim des Leezers, voor dat oogenblik ,
afhangt; doch als men niet' te grilziek denkt, zal men ze , zo in
't eel] als ander opzigt , over 't algemeen , met genoegen kunnen
doorbladeren. — Om een voorbeeld van het ernstige te zien ,
flaa men .het oog, uit veele anderen, op een gedeelte der alhier
voorgeftelde Befpiegeling in de Eenzaamheid ; die wy niet wel geheel kunnen overneemen; maar in welke zig de Dichter,, met betrekking tot de befchouwing der Natuur, die van alle zyden des
Maakers grootheid uitroept , op de befchouwing van den Dag en
Nagt, in deezervoege laat hooren:

Verdooft de fchoone dageraad
Den glans der flerrekringen ;
Hij fpreidt zijn roozen op 't gelaat
Der ztchtend fchemeringen ;
En toont, door 't lonken van dien gloed,
Dat hij reeds de oostpoort opendoet.
4Dan komt des dagtoorts heerlijk liclit
.flan de Oosterkim verfcbijnen ;
Dan firaalt mij 't purper in 't gezicht
Der morgenwolkgordijnen (*).
Wie denkt bier niet aan de Oppermagt
Die dit uit Niet 1i:eft voortgebragt.
Do
(*) Men leeze dit CCM in onrym, en men zal de vcikeerde wooalfebikking
terftond bemerken. Dan .graalt ;ray het p:; .per in hat gezichi wcik2,o;.dynen. Zeker behoort niet grzichr maar pzap:r by de wollzgo;.( lpen, en 't oogwc,14.gui-dy,a'n in het L:,c74t.
merk is te zeggeu: den par,': my bat
Men zie de waaridionwiiiL vial den ileer Lityic'ecuper in zyneErcie)c.
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De velden zijn met goud bekleed;
'k Mag duizend galmen hooren;
'k Zie hoe het vee op paerlen treedt ,
Uit hemeldaauw geboren.
Elk voorwerp is Kier nieuwe jlof
Tot eigen nut, tot 's Makers lof.
Of fchoon de middagzon ons fchzjnt
Door hitte 't veld to fchroeijen,
Daar 't gras en 't kruid en 't bloempje kwijnt,
Zij doet het alles groeijen;
Het vuur, dat zij in de aarde fort,
Maakt , dat die mild en vrugtbaar wordt.
En flrooit de liejizjke Avondflond
Zi;jn goud op purperwolken;
Een balzemdaauw verkwikt , en grand,
En lucht , voor 's waerelds volken:
Ik zie hoe 't bloempje vrolzjk rijst ,
.Met nieuwe kragt , door daauw gefpijsd.
Dan zie ik 't alleskoestrend vuur
In 't westerpekel zinken,
En aan zijn trans, op 't eigen uur,
Weer duizend zonnen blinken;
Wier loop nzij leert, hoe rasch de tijd
Mijns leevens vlugt en heenen glijdt.
Hoe vloeit het Zilver op het Meir,
Wen ik de Maan zie klimmen,
En 't diamant van 't jlerrenheir
Reeds flonkert aan de kimmen:
1k zie in 't fchoon, dat zij verfpreidt,
Heur fcheppers magt en heerlijkheid.
Wat Majesteit vertoont de nacht ,
Wat fchenkt hij zaligheden;
Wat heil wordt door hem voortgebragt
Yoor 't fchepzel , bier beneden!
Gods wijsheid blinkt in duisternis,
En toont , hoe groot zijn goedheid is.
Dt
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De nacht , die 't al verkwikt door rust,
Kan ook unfit ziel bekooren ;
Zijn flitheid geeft g ilij nieuwe lust,
Ono de Almagt naar to fpooren:
'k bind overvloecl , daar 't minfle ding
Mij ftof geeft tot befpiegeling.
Lucina fine Concubitu, of Memorie van A. JOHNSON, can de Ko-

ninglyke Societeit der Weetenjchappen to Londen, over het manger worden der Vrortwen, zonder toedoen der Mannen. Naar den
vlerden Engelfchen, druk , met eene Voorreden en de A anmerkiabcivil des Eranichen Vertaalers verrykt. Uit het Iloogdicitsch vertaald. In 's Gravenhage by H. v. Drecht, 1778. Behalven het
Voorwerk 6o bladz. gr. octavo.
Concubitus fine Lucina , of het Vermaak zonder S:nerte. Door R.
ROE. In antwoord op de gemelde Memorie. Uit het Fransch vertaald. Te Rotterdam by J. de Lee= en J. Dekkers. Mz. 1778.
in groot octavo 46 bladz.

zyn Schimpfchriften , die, in hun eigen aart , geestig zynde , alaltool door hunne Inedigheidbehaagen; en daar zyn 'er , vier
gecstigheid bepaaldlyk haare betrekking heeft tot cenige byzondere omftandighecien , die gevolglyl: haare bevalligheid verliezen , wanneer die byzondere omfiandigheden genoegzaam vergeeten , of geheel onbekend zyn. \Vy zyn Met vrecmd van to denken , dat dit
laatfte het geval is van deeze bier boven genoemde Papieren. 't
Kan waar wee= , dat ze oorfpronglyk ter fnede aan den dag gebragt zyn; maar voor on, , dies de gelegenheid , by well:e ,onbekend
is , (en 't fchynt der moeite niet waardig 'er onderzoek op to doer,)
verliezen ,ze dan hunne byzonciere fnedigheid. Wat hicr van zy,
we kunnen ze althans, hoe wy dezelven, ten aanzien van 't Natuurkundige of van 't Zedekundige, herciloawen , als Papieren van
eene Satyrieque bedoeling, nice onder cie recht vernuft:gc Schram
van de ecrfte foort pklatzen. -- Of 7017/1/072 de fchoonc Sexe
laate bezwaugeren door 7 aaddiertjes , welke ‘l in do Ludt zweeven ,
die haar door den wind toegevoerd worden; dan of Roe de nog onvolwasfen Vrugtjes, door Inicidel van Adelaarftcenen, ultiokke,
CD dezelven voorts in zync Ovens tor volkomenheid LI:throe:lc; de
eene en ander° itellaig behelst Mete geustigs , dat eene aartigc Natuurkundige fpotterny uitlevert ; en de beichimping van 't zedelooze gedrag derzulken , die hunne hunne ()neer aandoen, is zo algemen en Lif, dat ze , als men naar vernuft zoekt, 't well; men in
zodanige Schriften verwagt , nicts gcvalligs aan do hand geove.
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p de ontvouwing der algemene plichten omtrent de
O
Vyanden, waermede het voorgaende Deel ten einde
liep, komen, met den aenvang van dit Deel, in overweging, de byzondere plichten, welken men, in de voornaemfle gevallen, ten hunnen aenzien in acht heeft te
neemen: die de Hoogleeraer te zamen brengt, onder het
veordragen van de Christelyke zachtmoedigheid. Hier
gaet onze Zedekundige wel byzonder ten nauwkeurigfte
na, hoe een Christen zich te gedragen hebben jegens de
zulken , die hem beledigeni zo wanneer ze verzoenlyk,
als wanneer ze onverzoenlyk zyn: dat hem bepalende regels ten opzichte der Procesfen doet voorfchryven; en
verder beweegt, zich in 't breede tegen de Tweegevechten uit te later. Wyders vestigt by het oog, om
zyne Verhandeling, over de uiterlyke plichten jegens anderen, volledig te maken, op het geene men verfchuldigd
is omtrent de Overledenen; dac in ors gedrag in opmerking kan komen met betrekking tot de Engelen, die eigenlyk geen voorwerp van onze plichtsbetrachting in dit
]even zyn; en ten laetfte op het geen men in acht heeft
te nemen , in onze gebruikmaking en verdere behandeling
van het Vee, ter rechtmatige nitoefeninge onzer beerfchappye over het zelve.
De Hoogleeraer Miller deze zyne Verhandeling, met
enige algemene aenmerkingen over dit gedeelte der Zedekunde beilooten hebbende, fchikt het overige van zyn
Werk, tot ene foortgelyk-e ontvouwing van de byzondere plichten, welken de Christenen in zekere .111aatfthappyen
VII. DEEL. LETT. NO. 6,
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die hy, ter betere onderfchcidinge, tot drie hoofdfoorten brengt. 't Zyn naemlyk plichten, die ze elkanderen hebben te bewyzen, als
Leden ener Natuurlyke, ener Burgerlyke en ener Geestlyke Maetfchappye. Onder de eerfte betrekt hy de plichten, die tot de gezelligheid in den Echten Staet behooren; benevens die der Ouderen en Kinderen, met die der
Broederen en Zusteren, en anclere Nabeflaenden; mitsgaders de wederzydfche plichten van Heeren en Bedienden. Op deeze eerfte foort, welke in dit Deel afgehandeld word, volgen in rang de plichten der Burgerlyke
Maetfchappye, die Overheden en Onderdanen aen elkanderen verfchuldigd zyn; welken nog in dit Deelaenvang1yk voorgefteld, en in 't negende Deel verder nagegaen
zullen worden; in welk Deel dan ook de overweging der
plichten ener Geestlyke Maetfchappye, of die der Leeraren en Toehoorderen , hare piaets zal vinden. — In 't
ontvouwen van alle deze plichten, in derzelver voornaemfie byzondere betrekkingen, gact de Hoogleeraer met alle oplettendheid te werk; vooral in 't behandclen van zodanige voorftellen , die tot de Gewetensgevallen; waer
toe de hier overwoogen Stollen hem meermaels aenleiding
geven. Daer benevens legt hy 't 'er , by voorkomende gelegenheden, telkens op toe, om de voortreflykheid der Zedenlere van 't Euangelie tegen de aenvallen van het Ongeloof ten ernftigfte te verdedigen. — In een der Stukken
van die natuur ontmoet ons ene zo fraeie Schildery van derzelven eigenaercigen invloed, op den gelukftaet der Natuurlyke en Burgerlykel\ifaetfchappye, dat wy 't der moeite waerdig achten, dezclve bier onder 't oog te brengen.
—Zyn Hoogeerwaerde naemlyk had zich, in zvne Inleiding over de plichten, die tot de Maetfchappyen bctrek-lyk
zyn , voorgefteld , te bewyzen , „ dat, wanneer zig alle
33 Volken naar de Geloofs- en Levens-Ieeringen van den
„ Christelyken Godsdienst rigtten, de Algemeene Burgerlyke Maatfchappy zig, op de waereld, in de aller„ gewenste, gelukkigfte en voordeeligfte omflandighe„ den mocst bevinden ”. Ten betooge hier van enderzoekt by vooraf, waerin de ware welftand met de voordeelige gefteidheid van der Menfchen Maetfchappyen betint. Dit bcpaeld hebbencle, legt by 't 'er op toe, om
te toonen, dat de Christelyke Godsdienst niets leert, of
voorfchryft, of eischt, het wee voor dat geluk ernes
Staets nadelig is, en dat, in tegendeel, Ole de lesfen des
Chrisra Staten moeten waarnemen ;
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Christendoms het ware welzyn en de inwendige bevesti.
ging der Maerfchappye op het oog hebben ; hf t welk
eindelyk vergezeld doet gaen, van ene ontvouwing van
den invloed der Christelyke Godsdiensewaerheden, op de
byzondere foorten der plegtigere en grootere Maetfchappyen; waeromtrent by zich aldus uitdrukt.
„ lk plaats my, met myne gedagten, in een klein,
doch zeer gelukkig land, waarin enkel waare Christenen
woonen. Hoe zal ik bier den toefland der natuurlyke
Maatfchappy vinden? De Godsdienst maakt, daar, den
echten flaat tot een Kweekfchool van rechtfchapen , deugdzaame en gezonde Burgers. De man bemint in de vrouw
het eigendom des Verlosfers, zyne aanftaande medcerfgenaame eener onverganglyke heerlykheid; en de Vrouw
eert, daarentegen, het hart haares vriends als eenen Ternpel des Heiligen Geests. Elke nog zo verre af zynde gedagte tegen den HeiligenTrouw, die ze malkander hebben
beloofd, is eene Slang, die haar teder hart fteekt. Vol
fchrik en ontroering doodt zy die fchielyk. De vreugd
over haare gelukkige vrugtbaarheid heeft eenen veel hoogeren dan enkel natuurlyken grond. Zy vermeerdert het
getal der Burgeren van Gods Ryk, de Familie van Jezus
Leerlingen en Navolgers. Wanneer ze diensvolgcns, met
blydfchap, haare Kinders rondom zigziet, en hen , met eene tedere zorg, by hunne menigvuldige behoeftigheden
dient; zo is 't een edeler en hooger affect, dan fleets een
natunrlyke drift, welke haar, in dit werk der liefde, zo
onvermoeid, geduldig en gewillig maakt. De Kinders der
vroome Bidfler groeijen, onder de gezegende invloeden
der Genade en Ouderlyke Godsvrugt, even als de, tegen
vergiftige nevels, gedekte bloemen, zo, dat zy hunne
fchoonheid zigtbaarlyk ontzwagtelen. Tot gehoorzaamen
en werken, door den zagten dwang eener vroege gewoonte opgeleid, kennen ze niet eens de verzoekingen tot
de ondeugden des lediggangs. De eerbied, hunne cog
tedere zielen door de verflandige Moeder jegens den regtfchapen Vader ingeprent, maakt hen de gehoorzaamheid
tot eenen even zo gemaklyken pligt, als voornaamen
kinderen eene befchaafde opvoeding de uiterlvke eerbewyzen, welke zy hunnen Ouderen, van jongs af, moeten
betoonen. De Bedienden, door dir dagelvkcch gezigt,
niaar nog meer door de Vaderlyke en Moederlvke zorg des
Heeren en der Vrouwe voor hun geestivk en ecuwig web.
ayn geroerd, begrypen allengs, dat het geluk en vermaak
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is, een Huis dienften uit liefde en rechtfehapenheid gewillig te bewyzen, die ze in een ander Huis, niet dan uit
nood, bewyzen zouden. Hun eigen voordeel verbindt
hen aan een Heer, die, uit rechtvaardigheid, alle beloften, omtrent hen vervult, en uit edelmoedigheid en
Christelyke goedheid, de getrouwflen hunner, met zyne
eige Kinderen, bykans gelyk ftelt. Zyn Huis, een foort
van Kerk, vervult hen met gedagten, waar voor anders
de flegte opvoeding, met de laagheid van hun lot, de
meesten hunnes Staats ten eenenmaale onvatbaar maakt.
Wanneer een Gewest, een tad of Land , voor het
grootfie gedeelte, uit zulke Christelyke Familien beItondt, (en, daar 'er werklyk zodanige, hoewel Ilegts
tveinigen, zyn, waarom zou het onmogelyk zyn, dat 'er
nict even zo wel meerder zulken wezen mogten ?) wanneer nu het grootftegedeelte van een land uit zulke Christelyke Familien beflondt; hoe heerlyk ware niec zulk cone Burgerlyke Maatichappy? 1k weec wel, dat, gelyk de
deugd alleen enkele menfchen, in eene wacreld vol behoeftigheden, niec gelukkig maaken kan, daar toe nog
uiterlyke gocderen behooren, die men, niec van zyn
eigen vroomheid, maar van de Voorzienigheid verkrygen kan: doch weet ik mede, dat de vrind des Allertoogiten in alle , zelfs drocve omflandigheden, eene
Rifle te vredenhcid genict. Op dezelfde wyze kan de
Deugd alleen Been Staat bloeijend maaken. Doch, by
zy nog zo zwak of arm; zyn flegts de onregtvaardigheid, de haat, de verdrukking, de gewelddaadigheid,
met de overigc phagen . van wel/ustige, heerschzugtige,
oorlogzugtige en onrustige Alonarchien of Gemeenebesten Mt hem verbannen; dan zullen de, van de aanlokzelen der hoogmoedige of wellustige begeerte onaangevogten Burgers, by hunne eensgezindheid en cenvoudige levenswyze, zonder rykdom en magt, noch hunne
armoede, noch hunne zwakheid gevoelen, maar wel
een maatig zig alcyd gelyk geluk genieten. Hoe lanig
ook de uiterlyke Regeeringswyze zy; het Christendom
zal elken Staat tegen binnenlandfche onlusten en beroerten beveiligen. Het Euangelium onderwerpt alle leden en rangen des Lands aan de waereldlyke Overheid;
maar deze weder aan des Allerhoogfien Opperheerfchappy. Terwyl 't der Overheid het beeld der Godheid inprent; zo wil het mede, dat deeze zigtbaare Goden
zig, door hunne regmardigheid , wysheid, goedheid en
on-.
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onzydigheid, boven de ovcrige Stervclingen zullen verheffen. Want God, het voorbeeld der Vorflen, verfchynt, in onze Heilige Schriften, nooit anders, dan
ten hoogite wys, volmaakt goed en regtvaardig; allerwegen de Vader zyner Sehepze/en, of bet loon der
deugd, maar ook de wreeker der misdaaden en ondeug;.
den. Wanneer nu de Christen op den Throon dit groot
voorbeeld befchouwt, welke glans moot op hem affrraalen! Mot welke verheven denkbeelden moot niet zyn Koninglyk hart worden vervuld! Hoe magtig zal by zig niet
boven doze laage gewesten verheffen, waarin zig de
kwaade dampen van hoogmoed, heersch- en veroveringszugt, als mode de vlammen van onverzadelyke en fchandelyke wellusten ontftecken ! Hy kent geene andere magt ,
dan het vermogen, om onbepaalder, dan andere dcugdzaamen , wel te doen; gees ander gebruik van wapenen,
dan z y n y olk regt en veiligheicl te verfchaffen. Houdt by
zo by andere volken, als zyn eigen, zyne b..doften
onverbreekelyk; dan verbindt hem geene andere onmogelykheid, dan die, naar welke het Gode, volgens des Apostels uitfpraak, onmogelyk is, dat Hy liege. Grootrnoedig, om eon gelukkig, en der regeerin ge met eene
onvcrbreekelyke trouw onderdaanig Volk, als Vader, te
bcheerfchen, weerflaat by alle verzoekingen en aanlokzels, om 't zyne rechten en vryheden to beneemen, of
door bolastinf4en de wezenlyke kragten van zyn Volk, dot
by als zyn Gezin aanmcrkt, uit re putten ; of de fchatten van anderen zig aan to maatigen; welke voor hem
b y de verftandige ipaarzaambeid zyns Hofs, ecn dood
K.apitaal zyn. Veel ecr laat by de rykdommen als ftroomen door de Provincien vloeijen, om 'er cenen bellendigen °min g p van kragten, en eene gefladige werkzaamheid.
In te onderhouden. Maar bet Vol k , met deeze goedertieren
regeering zeer vergenoegd, en overtuigd, dat het onder
geene andere gelukkiger k[m worden, kent de inwendige
beroerten en onlusten, die de gronden der Staaten zomwylen fchokken , vier anders clan uit de droeve puinhoopen
der Monarch ; en en Gemeenebesten, in de Historien der
waereld. Rechtvaardigheid , maati;2heici, met de handhaaving der goecie zeden onderhoudt eene algemeene orde, en een foert van e y enwigt aller Staatc.n tot clkander,
die aan den Cenen lent het gcweld, de verJrukking, met
de inbreukcn der Magtigen en Ryken, op dc region der
laagen, tegenhondr; en aan de andere zyde de gcwcone
go.
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gevolgen van de wangunst der armen, en hunne listen en
bedriegeryen voorkomt. Wordt aan het Hof en onder de
Crooten alleen de oprechthcid, zelfs zonder het gevolg
des rykdoms, geeerd, dan zal de armoede zo min fchamper , als aangebooren Adel en groot Vermogen alleen ge'6erd maaken En was het eertyds mogelyk, dat deze rede l vke grorden , ten tvde der CuriD . s en Fabricie- rs, te
12;,me de algemeene geweest zyn; waarom zoude hit ook,
t even zo ligt, in eenen Christen-Stant, weer zo ver
kunnen komen? Men moest in 't geheel met wetten, dat
zig het Hof naar den Vorst, de Stad naar 't Hof, en het
geheele Land naar de Steden rigte, en dat het voorbeeld
der Konin;zen air 1, tinne wetten eene byna onwederftaanlyke kragt burette. Het kan niet anders wczen, of de
roem van zulk Volk, door zyne eige deugd gelukkig,
moet zig in de ti,outirige Provincien uitbreiden; en, al
zal de hoogagting eenen jaloerfchen veroveraar nict van
zyne grenzen afhouden, hem egter zal de eendragt dezes
vreedzaamen Volks , uit de algemeene Liefde tot het Vaderland oniftaande, of vrees, of waar deze to zwak is, de
fterkfie himierpaalen, by zyne onrechtvaardige onderneeming verwekken.
De Ch-istelijke Zederkunde, door GOTTFRIED LE Z, Dr en
Prof. der 11. Godgeleerdheid en 1lca:4;nie-Prediker te
Gottingen. Cit het HoorAlitsch vertaalti. Te Utrecht by
H. V. Emenes 177 7 . L:iia1ien de VO011edd72 327 bladz.
in gr. octavo.

deze oordeelkundige behandeling der ChrisN ademnal
telrke Z-dekunde, die van alie zyden leerzaem is,

in de fciiikking grootlyks verfchilt van de gewoone Zedekundige Z imenflellen zo hebben wy geoordeeld , den
Le7,er geen ondienst te zullen doen, met hem de uitvoering fchetswvze voor te dragen ; waer toe de Hoogleeraer
ons. door de inrichting van zyn Work, acnleiding verleent. Onze Zedekundige Schryver namilyk geeft, op
leder Hoo 1 dverdeeling, ene voorafgaende chets, welke
ITV vorvolgens uitwcrkt, en van nevensgaende hvzonderc
bed r n' ingen , daer toe hetreklyk vcrgezeld doer gacn.
Doze Schetzen zullen wy bycen verzamelen, om dus het
bel ,,on van 't NAT?rk als in enen opflag , onder 't oog to
lerengen; dat, vooral in dozen, zo wy vertrouwen, y elea
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len niet onaengenaem zal zyn; een denkbeeld van deszelfs inhoud zal voordragen, en tevens ene beknopte
ontvouwing van de voornaemfte deelen der Christelijke
Zedekunde aen de hand zal geven, dat van ene wezenlyke nuttigheid kan zyn.
In ene voorafgaende aenmerking, over het belang van
dit ondervverp , ftelt ons de Hoogleeraer voor,, hoe de Christelyke Zedekunde den veiligften weg ter ware gelukzaligheid wont, en het doeleinde van de befchouwende Godgeleerdheid is; waeruit hy afleid, dat derzelver gegronde kennis door den mensch niet ontbeerd kan worden;
terwyl hy te gelyk opmerkt, dat die kennis de overtuiging van den Godlyken oorfprong van 't Christendom bevestigt. Verder omfchryft hy de Christelyke Zedekunde
aldus: „ Ze is de in de Bijbelboeken vervatte weeten„ fchap, of kennis, aangaande de voorfchriften, hoe een
,, Christen zich gedragen moet. En vervat in zich de
„ leere van den in-en uitwendigen Christelijken Gods„ dienst, en van de daartoe dienende middelen : of van
„ de deugd, en de middelen .tot dezelve”. Ze vervat
dm twee voorname hoofddeelen; (i.) de Deugd, zo inwendig als uitwendig, of de deugdzame gezindheden,
die de bronwel aller zedelyke bedryven moeten zyn,
benevens de deugdzame handelingen , die uit deze gezinciheden voortvloeien ; en (a.) de algemeene middelen tot de Deugd. Gevolgiyk leert zy in dric deelen,
1. De deugdzame gezindheden; 11. De deugdzame handelingen, en 11. De middelen tot de dengd. Naer deze
drieledige vercieeling feliikt de Hoogleeraer zyne ontvouwing der Christelyke Zedekunde; dan eer hy , bier
mede een aenvang maekt, deck by, by manier van Inleiding, enige wel overdpchte en in ene goede orde gefchikte aenmerkingen mede, over de volgende gewigtige onderwerpen. De Zedelyke natuur der Menschlyke
Zicle; der Menfchen Affeelen , Gezindheden en Temperamenten ; den tegenwoordigen toefland der Menschlyke
Natuur, of het Zcdelyk Verierf, den grond der Zedelykheid, en de grondflagen tier Zedekunde; Gods Wetten, en onze verplichting tot ciezelven, mitsgaders de
bctrckking der Zedekunde tot de Leerfteliige of befchouwende Godgeleerdheid, derzeiver voorrechten en
geichiedenis. — Cp de behandeling dozer onderwerpen
treed de Hoogleeraer ter zake, om de Zedenkunde, naer
tie voorgeftelde verticeling te ontvouwen.
T. De
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I. De Leer van den Inwendigen Godsdienst, die men bepaeldlyk de Christelyke Ethica of Zedeleer mag noemen,
is „ de leer van de deugdzaame gezindheden van eenen
„ Christen, naamelijk, de dankbaare Liefde tot God,
„ benevens derzelver middelijke en onmiddelijke wer„ kingen”. In de verklaring dezer Leere brengt ons de
Hoogleeraer onder 't oog.
i. „ De bronwel der dankbaare liefde tot God; de
bekeering, de zedelijke verbetering.
2. De natuur deezer deugd.
3. Derzelver onmiddelijke werkingen, naamelijk, de
deugden der gemoedelijkheid; der Christelijkeaandacht;
der hemelschgezindheid; des vertrouwens op God; der
zei csverloogeheninge des Christelijken Patriotismus, of
cells Christens ernftige pooging, orn de kennis van waarheld en deugd op de meest mogelijke wijze uit to breicleii; en de deugd der Christelijke Eerzucht.
4. Derzelver middelijke werkingen, naamelijk; de
deugden der verlichte eigenliefde, en der Evangelifche
menfchenliefde.
5. Derzelver invloed in het vrij gedrag van den Christen, die zig Diet gedraagt als een flaaf, maar zijne geHier bij
hoorzaamheid vestigt op de liefde tot God.
komt nog, als een
Aanhangzel; de onvolkomenheid deezer deugden in het
tegenwoordig !even: — bet onderzock of de beproeving van den zedelijken to2fland: — en Gene praelicaale aanw„jzing, om daar in tc volharden".
II. De Leer van den Uitwendigen Godsdienst, die, in
onderfeheiding, den nitein kan dragen van de Christelijke
yitii). prudentia,of Rechtsgeleerdheid , is de Leer der deugdzarne h indelingen, „ of der uitwendige oetoning van de
35 hiervooren ltaande inwendige deugden, in wooden en
„ werke,1". Ter ontvouwMge van dit gedeelte, behelzende :les Christens deugdzaem uitwendig gedrag, in
woordcn en werken, uit de deugdzatne gezindheden
voortvioeiende, lchikt de Hoogleeraer drie HoofdflukHet eerfte gaet over de Godsdienifige fchikking van ons
geheel uitwendig gedrag, en Etch ons voor
„ De diepIte eerbiedigheid jegens God in het nitwendige.
flank. Het betemelijke gedrag, bij 't ontftaan van onweder, en andere nujeftueuze verauderingen der natuurc,
2. De
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2. Den beftendigen of geduurigen uitwendigen Godsdienst".
Het tweede Hoofdttuk heeft ten ondetwerp, de Godsdienflige beoefening der van God bevolen Zelfspligten,
uit Liefde tot God ondernornen. Daer toe behoort
r. „ De Christelijke befchaaving van de vermogens
der Ziele, naamelijk, her verrnogen der gewaarwording,
der kennisfe, van den funak en der begeei re.
Aanh. Van het leezen der Romans , en van de zedelijkheid der dwaalingen.
2. De Christelijke verzorging des lighaams. Zorgevoor
de goederen des lighaams , leven , gezondheiden welttand.
Den gezonden toettanci en welftand der Ieden des ligimams onderhouden. Het leNe . n bewaaren Voor de gezondheid zorge draagen ; in 't gemeen en in 't bijzonder
door Christelijke rnaatigheid, kuschheid en een Chrismlijk gebruik der zinlijke vermaaklijkheden.
Aanh. Van de inenting der zogenoem,e Kinderziekte,
van het Bioedeeten, en van den Luxus of Pragt.
3. Fier Christelijk gedrag ten aanzien van de goederen
der tijdelijke eere. Goede naam, acht;ng, waardigheid,
tijtels, eerampten. Deeze dingen zoeken als mannen,
en, als weldoeners van het mensehdom, gebruiken.
4. Het Chr:stelijk gedrag met betrekkinge tot de goederen der tijdelike forruine. Rijkdomrnen, machr enz.
Deeze dingen niet verachten of verwaarloozen; maar dezelven altoos en alleenlijk begeeren, zoeken en gebiuiken als mid/Men, om ons van de vriendfchap van God to
verzekeren".
Eindelyk komt in 't derde Hoof/11111k in overweging,
de Godsdienitige beoefening der van , od aanbevolen
Sociale-plichten; zo algemene, jegens het geheele Menschdom in 't algemeen, als byzondere, jegens enkele menfchen afzonderlyk.
„ Algemeene Sociale pligten zijn:
t. De gemeenIchaplijke Godsdiensc, zo we1 plegtige
als privative.
2. Het vieren van den Zondag.
Aanh. Van het Lot.
3. Het Martelaarfehap der Religie.
4. Her Godsdienftig Eedzweeren.
5. De Christelijke Arbeidzaambeid".
De byzondere Sociale-plichten zyn van een tweeledi(,ligen aert:ze zyn of abfolute plichten, waeraen de rnensch
als
Q 5
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als mensch gehouden is; of hypothetifche plichten, waeraen by als een lid der maetfehappye gehouden is.
„ De bijzondere abfolute Sociale pligten zijn
i. De menschlievende zielenzorg. Door 't vermijden
van alle gegeevene ergernisfen; broederlijke be/hat-Eng;
een goed voorbeeld; en eene vriendelijke verkeering, onze medemenfchen aftrekken van dwaaling en zonde, en
opleiden tot de waarheid en deugd. Als mode nog door
onzen dood, voor dezelven van nuttigheid te weezen.
. De menschlievende verzorging des lighaams : zo dat
wij voor het leven en de gezondheid van onze medemenfchen, als voor het onze, zorge draagen. De leveesftraffen Christelijk maatigen. Ook fomwijlen, voor het
/even van den medemensch, ons eigen voordeel en leven
opoffcren.
3. De menschlievende zorg voor 's naastens eer,, zich
betoonendc in eenen liefderijken geest, omtrent het beoordeelen van anderen; in de zorgvuldige vermijding van
alle kwaadfpreeken en agterklap; in een Christelijk gedrag, zo wel ten aanzien der dwaasheden, als ook der
ondeugden van anderen, en in de loffpraaken van dezelven; benevens eene allernaauwkeurigile oprechtheid.
4. De menschlievende zorg voor 's naastens geheelen tijdelijk.en voolipoed of welfland. Den naasten niets ontneemen , waartoe wij, door geene wet van God, eenig recht
hebben; ons over zijnen well:land, met eene Christelijke
blijdfchap, verheugen; en toeleggen, om voor hem, gelijk voor den geheeien welftand des naasten, door eene Christelijke en verlichte weldaadigheid, op allerleije
wijzen vorderlijk te weezen.
Aanh. Deeze Sociale pligten zijn over te brengen, tot
de Weldoeners, Vrienden, Vaderland, Procesfen en tweegevechten.
De byzondere hypothetifche Sociale pligten 'ban ons
te betragten, in byzondere verbintenisfen met elkanderen.
. In de Huwelijks-verbintenis. (a) Welke perfoonen
t' famen een Huwelijk konnen aangaan. (b) Hoe veelen.
(c) Het Christelijk gedrag der geenen die t' famen trouwen, en der cchtgenooten. (d) Of en wanneer deeze verbintenis te fcheuren.
In de Vadcrlijke verbintenis of betrekking. De
pligten der Ouderen en Kinderen.
3. In de verbintenis van Huisheeren en Vrouwen. De
ilaavernij, de pligten der Dienstbooden, en der Heeren
In
en Vrouwen.4.
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4. In de burgerlijke Maatfchappije. Onderfcheid tusfe-•en enkele Onderdaanen en het Staarsliglarn. De
re/Urn en p!igron van enkele Onderdaanen; benevens
die van lcn ge‘,t;eam. Stan in 't aigemeen, en van de regeern nde magt.
S. In tly Maatfe arpij of de Kerk. Depligtert
der T(,-'hood-rs en Lcerlars; mitcgaciers de rechten en
pl;gten cicr Overhead, rn ,:t ht (le l:king tot de Kerk".
in. By dit alles kornt ten laetfte de Leer van de Middelen tot de De gd , gewoonlvk die der Ascetica of der
Godsdienflige Oefeningen geheLten. Hier onder komen in
overw . :g n g.
„ Veikeerde middelen: Vasten en beloften, of toezeggingen aan God oin jets to doen of te laaten.
Echte middelen tot de deugd. Eigen!ijk gefproken is 'er
niet meer dan een; naamehjk, het behoorlyk gebruikmaaken van den Bvbel.
Doch Kier toe behooren de volgende oeffeningen.
1. De plegtelijke Godsdienst.
2. De privative of bijzondere Godsdienst.
3. Het aanfchouwen der Religie, of het vastmaaken
van een Religie-begrip aan uiterlijke voorwerpen, als
fchilderyen, printverbeeklingen, en de geheele Natuur,
die ons den Onzienlijken als doet zien.
4. Het Gebed.
y. De Zelfsbcprocvng.
6. Het Heilig Avondmaal.
7. De Christelijkc overdenking des doods.
Naer deezen leiddraed is dit Werk ingericht; en de
Hcogleeraer ontvouwt de bier opgenoemde byzonderheden , met nevensgaende bedenkingen over etlyke onderwerpen, die daer mede verknocht zyn, of tot welker befchouwing dezelven hem aenleiding geven; by welke gelegenheid hy ook meermaels dezen en genen plaetzen der
Heilige Schriften licht tracht by te zetten. Over 't geheel heeft zyn Hoogeerwaerde dit fluk oordeelkundiguitgevoerd; en daer hy, eigenlyk een Leerboek fchryvende,
niet alles in 't brcede uitwerkt, is zyn Gefchrift by uitnemendheid gefchikt, voor bun, die 't 'er op toeleggen
om de Zedekunde te beoefenen. Daer uitvoerigheid vereischt word is hy breed genoeg; in 't overige geeft by
beknopte vooritellen aen de hand, die men gereedlykkan
uitwerken; en nu en dan komt by den Lezer verder te
hulp,

g _p

C.

nrsz CHRISTELUKE ZEDENKITNDE.

help, doer 't aenwyzen van zulke Schryvers, die over
fommigen dezer onderwerpen opzetlyk gehandeld hebben : 't welk deze geleidelyke, beknopte en in zyne
foort volledige voordragt der Zedekunde, zeer nuttig
rnaakt.
Theologifrhe ITerken van den Weleerw. en nu zaligen Heere
j. BELIKELMAN. In zyn Wel Eery. Leven getrouw Bedienaar des Godlyken Woords in de Gemeentens van y. Ch.
te Driehuizen, Alblasferdam, Zirkzee, Hoorn , Rot,erdam en laatst in 's Cravenha o.e. Vyf Deelen in Quarto.
In 's Gra yenbage by J. Bouvink 1777.

l
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1774, met groat gcnoegen doen verftaen, dat men voorneemens was ene aenzienlyke verzameling van 's Mans
Leerredenen gemeen te maken; de aenhoudende graegte,
met welke deizelver uitgave van tyd tot tyd ontvangen
is, heeft de onderneming beguntligd; en thans is dezelve voltrokken. Een Vyftal van Deelen levert ons eerst
zone Verklaring van den Heidelberg fchen Catechismus ;
voorts zyne behandeling der Lydens- en Feestftoffen; vervolgens zyne Kezirfoffen , of Leerredenen over verfcheide Tekflen zo des Oaden als des Nieuwen Testaments; en
ten Iaetfte zyne Uitgelezen Vervolgfloffen uit de Heilige
De twee eertte Deelen, over den CateSchriften.
chismus , de Lydens- en Feestficffen , behooren onder die
Schriften, van welke de Leezers een leerzaem gebruik
kunnen maken, by de jaerlykfche prediking over die onderwerpen ; met dezelven of voor of na het bywoonen
van den openbaren Godsdienst te doorbladeren; on). bunne oplettenheid te vestigen, of hunne aendagt te verlevendigen ; en, daer zulks plaets heeft, door 't onpartydig nagaen van de verfcheidenheid der denkwyze, het
oordeel re oefenen. Bediende men zich altoos, in ernst en
oprechtheid, met dat oogmerk van zulke Schriften, men
zou, (mag men verwachten ,) met meer oplettenheid
hooren, bet gehoorde aendachtiger nadenken, en zyn eigen oordeel meer werkzaem doen zyn dan thans gefchied. — Wyders leveren de due voigcnde Deelen ene
groote verfcheidenheid van behandelde onderwerpen
die Lezers van vcrfehillenden fmacii,': can. ruime keuze
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ten, om zodanige onderwerpen na te gaen, als zy voor
zich gevalligst of gerchiktst oordec/en. En men zal , 't
zy men met de iciding van den Eerwaerden Beukelman al
of niet inflemme, in dezen gehelen Bundel, altoos
een ernftig Schrift- en Oorcicelkundig Man vinden ; die
de Waerheid , zo als ze hem voorgekomen is, in 't helderfte daglicht poogt te flellen, en dezelve op ene gemoedelyke wyze, ter gchoorzaemheid des geloofs, overtuigend aen 't geweten zyner Toehoorderen openbaer te
maken.
Leerredenen over den Brief van den H. ',Anus aim de Efezeren. Door P. DU nose, laatst zeer beroemd Leeraar der
Walfche Kerke binnen Rotterdam. Tweede Deel. Eerfle
Stuk. Uit de Franfche Taal in het Nederduitsch °vergebragt , door J. G. THIN VAN KEULEN. Te Utrecht by A.
v. Paddenburg. 1777. In groot octavo 445 bladz.

het afhandelen van het eerfie Hoofdfluk dozes Briefs,
Opmaekt dit Deel een aenvang met de tien eerfte Leerredenen van den Eerwaerden du Bost. , over het tweede
Hoofdftuk; welke den Leerredenen, naer aenleiding der
tien eerfte verzen van dat Hoofdftuk, de volgende voorname zaken ten onderwerp hebben. De ftaet der Natuur. De wandel der Heidenen. De Geest der Waereld.
De Verkeering der Jooden. De Levendigmaking door
de Genade. Het geluk van Christus Leden. De Rykdommen der Genade. De Zaligheid uit Genade. De Gave
des Geloofs, en Gods Maekzel. Zyn Eerwaerde hehandelt deze onderwerpen op dezelfde wyze, als die, welken in het eerfte Deel voorkomen, waervan wy met deszelfs uitgave gewag gemaekt hebben ; als een yverig
Voorflander van de heerfchende begrippen, omtrent de
Leer der Vrye Genade; doch die tevens de uiterfte noodzaeklykheid van goede werken niet minder aendringt,
„ om dat ze voorwaerdens en middelen zyn, zonder wel,, ken 'er geen zaligheid te hoopen is".
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Lykrede , ter gedaclitenisfe van den Wel eerw. :eer Gel.
Reere J. MULDER , in zyn leeven Leeraar der K isielvke
Gemeente, toegedaan der on"eranderde Augib. Geloo j,belytlenis te imflerdani, door deszelfs Anotgenoot J. H. %/ORSTILTS Te Anilierdam by J. Strander. In quarto. 78 bladz.
deze Lvkreden bepaelt zich de Eerwaerde Vorflius,
13 , rot
twee voorname zaken.
„ De Perronnen , aan welke
„ God zijne beloonende goedheid bijzot der verhecrlijkt;
„ en, De Voortreffelijke belooning derzelver bij en na hun1, nen dood".
De Peifoonen zyn in 't algemeen zulken, die de Godheld by uitffek bemint, wel byzonder.
,, Man,' nen, met de zeldzaamfte gaaven van vernuft, en wijs,31 heid en geleerdheid uitgerust, en van eene voorb eldige vroomheid. — Mannen, van God heroepen tot
3)
3/ het bekleeden van de moeijelijkfte en wigtigfte posten
31 in zijne dienst. Mannen eindelijk, die de hun aanbetrouwde talenten op rijken woeker ui tgezet , veel
3/
3./ goods geflicht en doorflaande proeven van onbezweeken moed en beproefde trouwe gegeeven hebben".—
b e Eerwaerde Vorflius ftelt ons dit voor in den Propheet
Daniel; en toont, dat men zulks op goeden grond mag
overbrengen, op de Bedienaren van het Euangelie in onze dagen.
Wat, in de twede plaets , de Voortreffel-vke belooning
betreft, men heeft dezelve, volgens onzen Leeraer, als
drieledig te befchouwen. — „ Jehovas goedheid ver3! heerlijkt zich in 't fterfuur zijner gunstgenooten, door
hen alle vreeze voor den dood te beneemen, en hun
3)
vrijmoedigheid te fchenken in bun fterven. — God
55
maakt den toeftand zijner lievelingen , na hun overlij31
den,
voor hunne lighaamen heilzaam en voor hunne
3)
zielen zalig. — God zal eindelijk op 's yw:erelds jo?,g53
,' ften dag de lighaamen zijner Gunstgenooten, niet alleen heerlijk doen verrijzen, maar ook hun loon, gee.
35
venredigt
naar hun geloof en deugd, voor alter ooven
33
zichtbaar , en hunnen heilftaat eeuwigduurend mad,'
35 ken".
Zvn Eerwaerde deze voorftellingen opgehelderd en betoogd hebbende, hecht 'er voorts aen ene naer de omgandigheden gefchikte toepasfing welke inzonderh cid
een
T
1 by gelegenheid der overweginge van Dan XII.
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een beknopt verflag van den levensloop 3 de voortreffelyke bekwaemheden en 't uiteinde van zynen overIeden
Amptgenoot behelst, en met gepaste aenfpraken aen 's
Mans Kinderen, en de Amfte/damfche Gemeente , afloopt.
Men mag deze Lykreden wel ftellen, onder het
getal derzulken, die niet in der yl opgeflagen, maer,
onder e ;e ernftige overdenking van de opgemelde gewigtige onderwerpen, vervaerdigd zyn.
De Godsdienftige Opvoeding der Kinderen, als de hoofdpligt
van alle Christen Ouders , en de grond van het welvaaren
van Land en Kerk, door Mr. J. s. CASSA, Commis van
Run Ed. Gr. Mog. ten Comptoire van den Beer Raadpenfionaris. In 's Gravenhaage by j. Thierry 17 7 8. Behalven
het Voorwerk 284 bladz. in gr. octavo.
r`jen krachtig bezef van de verplichting der Ouderen tot

I'

ene Godsdienftige opvoeding der Kinderen , mitsgaders van derzelver heilzamen invloed op het welwezen
van den Kerk- en Burgerftaet, heeft aenleiding gegeven
tot het opfiellen van dit Gefchrift. De Heer en Mr. Casfa vervaerdigde het zelve aenvanglyk tot zyn eigen gebruik, en fchikte het voorts ter openbare uitgave. Het
behelst, na een aenleidelyk Gefprek, het onderwys van
een Vader aen zyne Kinderen , in de Bybelwaerheden,
naer de leiding der XXXVII Artykelen van de Belydenis-

fe des Geloofs , der Gereformeerde Kercken in Nederland.

Hier aen zyn verder benevens het aen de hand geven van
de bewyzen voor de Godlykheid van den Bybel, en voor
't Mesfiasfchap van _funs, etlyke Godsdienflige cnderrichtingen gevoegd. En hier aen hecht zyn Ed. ten Plot
nog ene ernflige opwekking, om Christen-Ouders te be..
wegen tot het afhanglyk volvoeren hunner plichtbetrachtinge , in 't Godsdienflig onderwyzen hunner Kinderen.
Mans Godvruchtig oogmerk is lofwaerdig; en de nit—'s
voering is, naer zyne denkwyze, zo wel ingericht, dat
„ oordeelkundige en Godvruchtige Predikanten" met
recht mogten betuigen , gelyk de Heer en Mr. Casfa in
zyne Voorreden meld door hen gedaen te zyn, „ hetzelve
33 met genoegen te hebben geleezen, en daarop geene
3, weezenlijke aanmerkingen te konnen maaken, zoo dat
„ het tot een algemeen nut zoude kunnen dienen".
Ver.

244

M. V. PMI,SUM

Verhandelingen over, tot de Genees- en Natuurkunde beboorende , onderwerpen, door MURK VAN NIELSUM, /IL D.
Tweede Deel. Te Franeker by P. N. Lomars :7 ,7.
groot 8vo , ,4 49 bladz.

it Tweede Deel, (van 't Eerfie Deel hebben wy reeds
D
op zyn plans verflag gedaan,) behelst twee Verhandelingen. De airfte is over den
of
en
Riem-

Band-roos ,

de tweede over 't Slynz-graveel. De Rienz- of Band-coos is,
volgens de gedachten des zeer geleerden Heer van Phelfum, een tot nog toe weinig bekende kwaal: waar van by
de volgende befchryving geeft: „ de kwaal, welke ik
thans bedoele, (fchryft de Autheur,) heeft zich aan my
doen kennen, door geelagtige, genoegzaam als het in
kinderen zoo zeer gewoone Springvuur (ignis facer) zich
vertoonende, doorgaans bruinrood of zelfs blauwagtige
doorfchyncnde, doch fchielyk breekende, en hun inhebbend fcherp vogt uitftortende, heete en zeer pynelyke,
onregelmaatige Blaasjes, ouder en rondom welke de huid
hoogrood of blauwagtig (zelfs zomtyds byna zwart) gekleurd is; doorgaans met bruin of zwarce, uitgeholde,
effene korften opdrogende ; meesten tyd alleen aan een der
zyden, omtrent de plaatfen der Lever of Milt (zcldzaamst
egter,, zoo verre my tot nog toe gebleken is, omtrenc den
Lever,)en daar boven, van den Maag-kolk of tot aan den
ruggraat toe, als een onregelmaatig breeden band zich
uitarekkende; zonder eenige tot andere ovcrgaande befmettelykheid, zoo \Tel aan my ooit gebleken is. Ziet
daar kortelyk de voornaamfte kenmerken der kwaal, zoo
als dezelve my meest is voorgekomen; de onregelmaatigheid der Blaasjes beflaat niet alleen in het verfchil der
grootheid, (zynde fommigen nauwlyks grooterals gemeene Speld-knoppen, terwyl anderen, gelyktydige, tientwintig- of meermaalen grooter zyn,) maar ooh der gedaante (zynde veele rond, andere langwerpig-rond, halfmaanswyze , onregelmaarig hoekig;) ook zyn deezeBlaasjes zeer ongeregeld geplaatst, nadien zommigen zeer wvd
van elkanderen geleegen zyn, terwvl andere gelyktydige
zo naby elkanderen gepiaatst zyn, dat zy elkanderen als
verdringen, en zomtyds niet kwaalyk aan een Braam-befie gelyken : zeer zeiden heb ik de uitgebreidheid der
zit-
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Zitplaats deezer Blaasjes laager als den onderften der korte ribben, en hooger als den tepel der mam, van die zelzyde gezien maar waar zy zich ook mogen bevin,
den, overal zyn zy voornaamelyk kennelyk aan de fcherpe, en brandende, pyn , en de holheid der bruin of
zwart opgedroogde .korften, en doorgaans eenige voorafgaande koorts" De Auteur toont vervolgens dat de
.Herpes Zoster en Eryfipelas van de Saavages , gelvk onk de
Eryfipelas Zona van Roffman, en de Zona van Sverinus ,
of onk de .omloop van nip een en dezelve kwaal is , en
dus by de voornaamfte Schryvers wel bekend. Dezelve
is gemeenlyk niet .gevaarlyk. Hoe witter en ondoorfchynender de Blaasjes zyn, met weinig of geen koorts, en
hoe gelyktydiger de geLeele intbotting is, hoe gemaklyker en minder haglyk de tocilands des Lyders is, en hoe
fchielyker by van zyne fmerten zal kunnen verlost worden ; in tegendeel, wanneer gemelde omflaudigheden erger zyn, of als 'er andere zwaare toevallen ovkoomet, , zal
ook de toettand des lyders haglyker moeten zyn. Naeerst
de aanwyzingen en Geneeswyze uit andere Schryvers gemeld tehebben, gaat by over tot zyne eigene Geneeswyze, die voornaamlyk bettaat: I , In her Bloedsbederf,
of de onderftelde bedorvene Galfloffe, of tot rotten overhellend beginzel in het bloed , zoo veel doenlyk tegen te
gaan. 2. De jeukte en heete brandende of fchrynende pynen te verzagten. 3. De verettering zo veel mogelyk te
verhaasten, of de affcheiding der dnode kortten te bevorderen". Men kan bier uic wel opmaaken welke middelen daar toe 't dienftigtle zyn. De Auteur brengt verder eenige gevallen by, van Lyders, door deeze kwaal
tangetast, waarvan by de toevallen en geneezing befchryft.
In de tweede Verhandeling geeft by de volgendeBefchryvin e, van het tlymgraveel, als een belemmerde of belette
Pisloofing veroorzaakt door een taaije, binnen de holligheid der Pis-wegen vergaderde, en aan derzelver wanden
Yastkleevende, Slym of Snotfloffe, waar door eenig ander deel der Pis-wegen zoodaanig vernauwd of verflopt
wordt, dat het zelve weinig, of geheel geen, Pis kan
doorlaaten, het zy zulk-s al of niet gepaard gaat met eene
aanhoudende pynlyke perfing of brandend gevoel in de
Elaas of Pisweg, of lastige en pynlyke zwaarte of fpanningen omtrent de lendenen , onderbuik en Schaamdeelen! Wy oordeelen bier te moeten aanmerken dat het Slym
meermaalen als een gevolg van een belette Pisontlasting
dan
VII. DULL 1,4;17,
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clan als een oorzaak 'er van aan te merken zy. Dewyl de
matuur in alle pynlyke aandoeningen van die deelen een
ongelooflyke meenigte Slym ter verzachting afzondert , die
men zeer te onrecht als oorzaak van deeze toevallenzoude aanmerken: 't is ons voorgekomen dat de Auteur in
deeze Verhandeling dit niet genoeg in 't oog gehouden
heeft: fchoon by evenwel erkent, „ dat men zelden, indien ooit, deeze kwaal alleen vindt, maar doorgaans mag
men veronderitellen, dat dezelve met krimpagtige zenuwfpanningen der belemmerde deelen gepaard gaat". Voor
't overage vindt men verfcheide nutte aanmerkingen en
Waarneemingen in deeze twee Verhandelingen, die de
aandacht van onze Leezers wel verdienen.
Nieuwe algemeene Befchryving van de Kaap de Goede Hoop.
In twee Deelen. Te Amflerdam by P. Conradi, en te
.Harlingen by V. v. d. Plaats. 1777. Behalven de Voorreden en de Bladwyzer 815 bladz. in gr. octavo.
Nieuwfie en Beknopte Befcbryving van de Kaap de Goede
Hoop; nevens een Dagverhaal van een Landtocht naar het
binnenfle van Afrika, door bet Land der kleine en groote
Namacquas. Met Plaaten. Te Amflerdam by H. Schneider.
1778. Behalven het Voorwerk a48 bladz. In groot octavo.
fi
van CanioFns viel
het doorbladeren der Luade
ons, by gelegenheid van 't verhaal van Vasco de GaOnder
nopens zyne -'komst op de hoogte van de Kaap de
sna,

Goede Hoop, en zyn Noordoostwaards op omzeilen
van dat Voorgehergte, 't welk niemand voor hem had
durven beftaan, in gedagten, dat wy tot nog geen gewag
gemaakt hadden, van de onlangs uitgekomen nieuwe befchryvingen van dat Gewest; 't welk ons bewoog derzelver melding nu terftond plaats te geeven ; op dat ons
zulks niet verder in vergetelheid geraake.
In 't opftellen der eerst uitgekomen, getyteld, Nieuwe
algenteene Befchryving, heeft men de moeite genomen van
de berigten, welken 'de Heer Kolbe zynen Landsgenooten, betreffende de Kaap de Goede Hoop, medegedeeld
heeft, en die bykans in ceders handen zyn, te vergelyken
met die van laatere kundige waarneemers en opmerkzaame Schryvers. Langs dien weg heeft men, met eene
°or-

(*) Hie van een Berigt in een volgend Stulge.
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oordeelkundige overweeging, van 't geen men , op een
vlytig onderzoek ontdekte , byeen verzameld, 't geen
tot eene naauwkeuriger befchryving van dat Voorgebergte kon dienen. En hier uit is ten laatfle deeze Nieuwe Befchryving vervaardigd; welke men met regt mag aantnerken , als eene befchaaving van 't Werk van den Heer
Kolbe; dat men grootlyks overgenomen , en verder door
laatcre waarneemingen opgeheldcrd of verbeterd heeft;
in zo verre opzetlyke nafpooringen, na den tyd van dien
Schryver, anderen gelegenheid hebben gegecven, om
verfcheiden byzonderheden, nopens dit Land en deszelfs
Inwoonders, nader to leeren kennen.
Ter geleidelyker voordragte hier van, geeft men aanvanglyk ecn algemeen berigt wegens de gelegenheid van
de Kaap, benevens derzeiver eerfte ontdekkingen ; en
vervolgens eene meer hyzondere befchouwing van de
vier Hollandfche Kolonien, welken aan de Kaap opgerigt
zyn. Te weeten , die van de bepaaldlyk zo genoemde
Kaapfche Kolonie, die van Stellenbosch , Drakenflein en
Wateren; waarby nog komt, het voor eenige jaaren nieuw
opgerigte Landdrostfchap,tiet welk de Gouverneur Zwel.
lingrebel , naar zynen naam, Zwellendanz geheeten heeft.
Op deeze naauwkeurige Landbefchryving volgt verder
een uitvoerig berigt van de oorfpronglyke bewooners des
Lands, die den naam van Hottentotten draagen. Hierin
worth ons, na een kort voorftel nopens de verfchillende
Natien in deeze Gewesten, een breeder verflag gegeeven
van hunnen aart, zeden en leevenswyze, zo met betrekking tot bet•Burgerlyke als Godsdienftige; maar omtrent
het laatfle heeft men tot nog, naar uitwyzen van alle de
berigten, geen regelmaatige kundigheden; door dien de
Hoctentotten des aangaande zeer geheimhoudend zyn.
Wyders verleent men ons bier eene geregelde ontvouwing van de voornaamfte byzonderheden der Natuurlyke
Historie, zo in 't Ryk der Dieren, dat der Planten en
der Mineraalen , als in de Wateren, die aan de Kaap opmerkenswaardig voorkomen. En ten laatfle komt by dit
alles nog eene befchryving van de Europifche Regeering,
die aan de Kaap is vastgefteld; als mede van den Staat
der Kaapfche Volkplaneingen , met betrekking tot de
Oostindifche Compagnie; met aanwyzing van de kosten
en voordeelen Bier Compagnie in 't bezit van dat Voorgebergte; waarop het Werk beflooten wordt met een verflag van de Gewoonten, Zeden en Leevenswyze der EuR2
ro-
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ropeaanen in dit Gewest: waaruit men zig een geregeld
denkbeeld van den tegenwoordigen Staat van de Kaap ten
dezen opzigte kan vormen.
11enevens dit Werk heeft men ook nog een ander, tot
deezc Kaap betrekkelyk door den druk gemeen gemaakt,
het Welk ten opfchrift heeft, /Vieurfie en beknopte Befchryring ; waarin men de laattle berigten, grootlyks in navolging van 't Gelchrift van den Abt de In Caille met zyne
verbeteringen van 't geen de Heer Kolbe gemeld had, in
een kart beftek byeen gebragt heeft. Het behelst insgelyks, na eene voorafgaande melding van de eerfte outdekking, eene algemeene befchryving van dit Gewest,
en een byzonder berigt van de aldaar gevestigde Kolonien; met een nevensgaand verilag van de Hottentotten,
en eenige merkwaardige byzonderheden, die ten floc nog
gemeld worden. — De Landbefchryving is in zyne foort
volledig; dan 't overige daar men zich tot een beknopt
verflag bepa;ilele, gaat niet verder dan tot een oppervlakkig berigt; waarvan men in de eerstgemelde befchryving
breeder en naauwkeuriger onderrigtingen ontmoer. Voor
eene beknopte befchryving, in welke men over byzonderheden niet kan uitweiden, is des de laatfle in zo ver
voldoende; maar de eerstgemelde pryst zich door zyne
Inner onderfcheiden onderrigtingen daarenboven aan. —
14',doch bier by komt, ('t geen de laatfte uitgave insgelyks
den Leezcren aanpryst,)een Dagverhaal van een Landtogt
die opmcrking verdient. Dezelve is, op bevel van den
Gouverneur van de Kaap, den Wel Ed. Geftrengen Heer
Ryk Tabagh , door een gezelfchap van vyf- en tachtig
Perfoonen,beflaande uit zeventien Europeaanen, en achten zestig Basterd-Hottentotten , under Commando van
den Kapitein Hendrik Hop, ondernomen, met oogmerk,
om het binnenwaards ten Noorden van de Kaap liggende
Land nader te ontdekken. Men heeft deezen togt, door
het Land der kleine en groote Nonacquas , voortgezet, tot
op den of Hand van 12o; mylen regt Noord van de Kaap;
op welken affland onoverkomelyke hinderpaalen hen belet= verder het Land in te trekken, en in ;Iaat te blyy en om weder Kaapwaards te keeren.
Het verhaal van deezen togt, begonnen den 16 July
1761, en voltrokken den 27 April 1762, beflaat uit
Dagregister, geduurende den togt gelchreeven; meldende, van dag tot dag, de gehouden reiscoers en de merkwaardiga ontmoetingen. 11.1et de uitgave hiervan, naar
eene
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acne copy 'van het origineel, berustende in de Axel-liven van de Kaap, heeft men 'er eenige aantekeningen
bygevoegd; die meerendeels gaan over etlyke byzonderheden der Natuurlyke Historic, bier in Plaaten afgebeeld, waarvan in . 't verhaal zelve gewag p,-emnakt
wordt. Ze komen grootlyks nit de penne van den kundigen Hoogleeraar Allaman, en den oplettenden Doctor Klockner. Aan 't einde van dit Verhaal zvn nog
twee Berigten gevoegd, die, als tot het zele hehoorende, met het Verhaal aan den Gouverneur Tulhach
overhandigd zyn. — Het eerfte, door twee Reisgenonten opgefteld, verleent een geregeld verflag- van de
gedaane ontdekking in 't Land der kleine en groote Nanzacquas , die uit verfcheiden Natien beftaan, met melding
van de voornaamfte byzonderheden daartoe betrekkelyk.
Volgens het Dagverhaal en dit Berigt zyn deeze Reizigers, hoewel niet dan met Nice' moeite, over 't geheel
in hun oogmerk geflaagd; maar het byzonder doelwit,
om Noordwaards eene geele of taanagtige Natie, welker hair lang is, en die linnen Ideederen draagen, waarvan men by gerugte iets meende te weeten , hebben
ze niet bereikt. Niettegenitaande alle aangewende poogingen hebben ze 'er niets van kunnen ontdekken; des
het vermoedelyk een ongegrond gerugt zy ; te meer daar
de Namacquas , die den Reizigeren van eenige andere
Volkeren berigt gaven, betuigden, dat hun geen andere
Volken, in Lynwaat gekleed, dan de Duitfchen, bekend
waren. — Het tweede nevensgaande Berigt van den
Chirurgyn Rykvoet, die voornaamlyk tot het onderzoeken der Ertzen mede gegaan was, behelst wel inzonderheid zyne opmerking wegens het Kopergebergte, en de
Koper-ertzen bier en daar voorkomende. Naar dit Berigt vindt men 'er Koper-ertzen van mindere en meerdere rykheid; doch men zou, zelfs op die plaatzen, daar
ze 't meeste Koper uitleveren , geen Mynwerk met voordeel kunnen aanleggen : ten deele door de moeilykheid der
bewerkinge van het hardc gebergte, ten deele by gebrek
van de vereischte brandfloffe ter fmeltinge al(laar, en
eindelyk van wegen de kotsbaarheid der verveeringe ;
die, by mangel van eene bevaarbaare Rivier, per As zou
moeten gefchieden. — Eindelyk !weft men bier nog bygevoegd eene nieuwe ontdekking van den Wilschboom
aan de Kaap, met eene befchryving van denzclven in andere Gewesten, en melding van bet nuttige gebruik daarR3
van

250

BESCHaVV17

V.',N DE XAAP PE GOEDF, 1100p.

van te maaken, misgaders eene nauwkeurige afbcclding
Men is, naar luid der Voorfeden ,
van dat Gewas.
dit Dagverhaal en de daarby gevoegde Stukken, verfchuldigd aan den geleerden Heer A. Bann , die dezelven den
Uitgeevcren gunftig heeft gelieven mede te deelen.

Gefchiedenis van ilmerica ,door WILLIAM ROBERTSON , D. D.
Opperfie der Edenburgiche Hooge Schoole , en 's Konings
Gefchiedfchryver van Schotland. Eed1e Deel. Uit het
Engelsch vertaald. Te Amflerdam by Yntema en Tieboel,
1778. Behalven het Voonverk 378 bladz. in gr. octavo.

eel, zeer veel, is 'er over America gefchreven. De
V
ontdekking van dat Werelddeel bragt eene menigte
verhaalen in 't licht; en, daar het ten tooneele flrekte
van de zeldzaamfle omwentelingen, waar op Gierigheid,
Hoogmoed, Heerschzugt, Bedrog, Geweld, Geestdryvery en Geweetensdwang, de grootite rollen gefpeeld
hebben, heeft het, van tyd tot tyd , niet ontbrooken aan
Schryvers, die ons des berigt gaven. Onder deezen mangelt het veelen niet aan verdienften, fchoon zommiger
werken de duidlyke kenmerken draagen van gebrekkige
kundfchap of van partydige inzigten ; daar 't anderen aan
den welwikkenden geest der waare Wysbegeerte hapert,
en eenigen zo dor en fchraal of langdraadig van ftyl zyn
dat den leeslust 'er de walge van fteekt, terwyl nog anderen de Gefchiedenis der Nieuwe Wereld dermaate opgeficrd
hebben met alle de fchitterende kleuren eener Dichterlyke Schrvfwyze; dat het oog des Leezers fchemere, en
buiten flaat gefteld worde om recht te onderfcheiden wat
waar, wat een bygevoegd cieraad is.
Men mag, overzulks, de Geleerde, Wysgeerige, en
Gefchiedkundige Wereld geluk wenfchen, dat een onderwerp van dit belang, van die uitgeftrektheid, als de
de Gefchiedenis van America, eenige jaaren de aandagt bezig gehoudcn, en ten voorwerpe van den nafpeurenden
vlyt geftrekt hebbe van een' Man als Dr. ROBERTSON,
wiens onderzoeklicvende yver, om gcfchiedkundige waarheden op te ipooren, wiens nauwkeurigheid om de byzonderheden na te gaan, wiens wereld-thenschkunde en
juist oordeel, order zyne Landgenootcn niet alleen, maar
ook in andere Landen , en in ons Vaderland, bckend zyn,
door
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door het fchoone Werk, getyteld: Historic van Keizer
KAREL DEN V.

Deeze zyne Gefchiedenis van America, in Engeland,
met zo veel goedkeurings ontvangen en met een welverdienden lof befchonken, heeft hem, in Spanje,eenenooit
aan Vreemdelingen gefchonken Lettereere , doen wegdraagen : want, gelyk de Nederdititfche Vertaaler, die een
verflag der voornaamfte Leevensbyzonderheden deezes
Gefchiedkhryvers, in zyn Berigt geplaatst heeft, optekent, wanneer, op den achtften van Oogstmaand des
jongstafgeloopen jaars MDCCLXXVII, eene Vertaaling
van eenige ftukken uit Dr. ROBERTSON ' S Gefchiedenis van.
America, benevens eene beoordeeling van dit Werk, in
eene Vergadering van de Koninglyke Academie der Gefchiedkunde , voorgeleezen was, heeft deeze Vergadering
hem met eenpaarigheid van ftemmen, tot Medelid verkooren„ ter betuiginge (dus luidt de Verklaaring der
, Academie) van haare goedkeuring voor den yver en
moeite, met welke by zich op de Studio der Spaanfche
Gefchiedenis heeft toegelegd, en als eene belooning van
, zyne verdienften, van zo veel toegebragt te hebben,
om dezelve op te. helderen, en de kennis daar van te
• verfpreiden onder vreemde Natien, zo door zyne Historic van Keizer CAREL DEN V, als door die van de Ontdekking en Verovering, van .America. Twee tydflippen,
welke, in de Spaanfche faarboeken, de gedenkwaardigfte
zyn, en de vrugtbaarfle in ongemeene Gebeurtenisfen!
yders, heeft de Academie gelyktydig een haarer Le•W
den benoemd, om zyne Gefchiedenis van America in de
•Spaanfche Taale over te zetten".
Naardemaal de Eerw. ROBERTSON, in eene vry breede
Voorreden, een onopgefinukt verflag gegeeven hebbe
van den aart zyns Werks, denken wy, by de aankundidiging des ecrflen Deels der Nederduitfche Vertaalinge,
opgemaakt door eene hand, „ die meermaalen den dank
„ zyner Vaderlanderen, fchoon onbekend, verworven
53 heeft"; dezelfde hand naarnlyk, gelvk wy met voile
zekerheid kunnen melden, die de k-e rklyke Gefchiedenis
van MOSHEIM vertaalde, en de Naavolging van MLLLOT'S
Algemeene Gefchiedenis vervaardigde, niets beters en met
onze taak overeenkomftigers te kunnen doen, daar uit
over te neemen. Hy laat zich, met den aanvange, dus
booren.
„ Tot voldoening myner belofte, waar door ik my
R4
vet-
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verpligt heb, eene Gefchiedenis van America nit te ger.
y en, was het eerst myn oogmerk, geen gedeelte daar van
her licht te docn zien, eer dezclve geheel voltooid was.
De tegenwoordige toefland der Britfche Volkplantingen
beeft my bewoogen dit befluit te veranderen. Terwyl zy
ingewikkeld zyn in een Burger-Oorlog met Groot-Brittanje , kunncn nalpeuringen en befpiegelingen wegens dcrzclver oude gedaante van Staatsbeffuur en Wetten van geen
aantrekkend Mang weezen. De opmerking en verwagting des Menschdoms zyn thans gevestig,d op derzelver
toekomende gefteltenisfe. En Welke ook de uitfla g zyn
moge van deezen ongelukkigen Kryg , moet er, in NoordAmerica ,eene nieuwe fchikking der dingen plants grypen,
en de Itaat der zaaken eene andere gedaante aanneemen.
1k verwagt, met de bekommordheid yens goeden. Burgers, tot dat doeze gisting bedaare, en dan zal ik de hand
op nieuw flaan aan dit gedeelte mvns waar van ik
reeds een gedeelte of heb. 't Zelve, gepaard met de
Gefchiedenis van het PortugeePie America, en van de
Vastigheden, door verfcheide Volken van Europa, op de
West-Indifche Eilanden, gemaakt, zal myn plan voltrekken!
„ De Stukken, die ik thans uirgeef, behelzen een verflag van de Ontdekking der Nieuwe Wereld , en van den
voortgang der Spaanfche Wapenen en hunne Volkplantingen in dat Werelddcel. Dit is niet alleen het fchitterendst
gedeelte der Americaanfche Gefchiedenisfe; maar Levers za
zeer van de andere onderfcheiden, dat het, op zichzelyen, een volkomen geheel maake, waar in eene volmaakte eenheid van onderwerp heerscht. Naardemaal de beginzels en grondregels der Spanjaarden in het oprigten der
Volkplantingen, die eenigermaace door alle Europifche
Volken aangenomen zyn, in dit gedeelte mvns \\jerks ont_
vouwd worden , zal het ter voeglyke Inleiding kunnen dienen , tot de Gefchiedenis hunner Vestiging in America,
en zulk een berigt geeven, wegens dit aangelegen fink
van Staatkunde, als niet min gewigtig dan weetenswa.ardig
mag gekeurd worden".
Men hebbe , derhalven , dit Werk van ROBERTSON, zo
verre het nu in 't Engelscli het licht ziet , (en vier Deelen
in 'Nederduitsch zal uitmaaken,) op zichzelven als een
volkomen Stuk te befchouwen, en alle hoope om eerTang het andere van zyne welverfneede penne te wagten.
3 ) In het beIchryven van de verngtingen en inftellingen
dej
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der Spanjaarden in de Nieuwe Wereld, (dus vervolgt hy,)
wyk ik, in veele gevallen, of van de berigten der voorgaande Gefchiedfchryveren, en verhaal dikwyls gebeurtenisfen, die niet te hunner kennisfc fchynen gekomen te
weezen. Ik ben verfchuldigd het Gemeen verflag te doen
van de bronnen waar uit ik deeze kundfchap gehaald heb,
Welke my geregtigt, om of de Daaden in een nieuw Edit
te plaatzen, of eenig nieuw gevoclen in 't midden te brengen, ten opzigte van derzelver Oorzaaken en Uitworkzelen".
Hier op meldt Dr. ROBERTSON, breedvoerig, hoe by
in Spank , aan 't Hof van Weenen, en dat van Petersburg
or eflaagd is, om de noodige befcheiden in te winnen. Zyan
ne Kennis aan Mannen van Rang en Geleerdheid, zyn eigen reeds verdiende Letter-roem hebben hem, in dit
voordeelen gelchonken, die eq.) ander te vergeefsch zou
zoeken , en door hem, danklyk, erkend worden.
„. Van andere kanten (fchr ft hy,) heb ik onderrigtingen bekomen van de grootfle nutheid en het uiterfte
gewigt. De Ridder DE LE PINTO, Staatsdienaar vanPortzzgal aan het Hof van Groot-Brittanje , die verfcheide jaa,
ren het Bevelhebberfchap bekleedde te Mata grosfo, eene
Vastigheid der Portztgeefen in 't binnenfte gedeelte van
Brafil, waar de Indiaanen talryk, en hunne oorfpronglyke
Zeden weinig veranderd zyn door de verkeering met de
Europeaanen, hadt de goedheid om my zeer voldoende
antwoorden te Iaaten toekomen op eenige vraagen , ten
opzigte van het Character en de Inzettingen der Inboorelingen van America, die ik op het gunftig aanneemen van
een voorflag, in mynen naam gedaan, de vryheid nain
hem voor te ftellen.
De Heer SUARD aan wicns
lierlyke Vertaaling myner Gefchiedenisfe der Regering van
CAREL DEN V, ik het gunftig onthaal, dat Werk op het
Vaste-land bejegend, te danken heb, bezorgde my antwoorden op dezelfde vraagen , van den Heer de souCAINVILLE, die de fchoontle gelegenheden hadt, om de
Indiaanen van Noerd- en Zuid-America waar te neemen,
en van den Heer GODIN den ••ongen, die tich vyftien jaaren onder de Indiaanen te Quito onthieldt, en twinrig jaaren in Cayenne. Deeze laatfte zyn te waardiger, orn dat
ze overgezien zyn door den Heer DE LA CONDAMINE".
Myne nafpeuringen bepaalden zich niet tot een Gewest in America. De Bevelhebber HUTCFIINSC• N heeft de
Moe= gedaan, om de overweeging myner vraagen aan te
R5
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Proteflantfche Zendelingen, ender de Indiaanen de vyf Volken geheeten. Zy vereerden my met antvvoorden, waar

in eene groote kundigheid van het Volk, welks gewoonten zy befchryven, doorftraalt. Van WILLIAM smell!,
Schildknaap, de uitmuntende Gefchiedfchryver van Nieto/York, ontving ik eenige nutte berigten. Wanneer ik kom
aan de Gefchiedenis onzer Volkplantingen in Noord-America, zal ik gelegenheid hebben um openlyk te erkennen
hoe veel ik verfchuldigd ben aan veele andere Heeren in
dat Land. — Uit de kostbaare Verzameling der Reizen,
gcmaakt door ALEXANDER DALRYMPLE, Schildknaap, van
wiens oplettendheid in 't verzamelen van alles , wat tot
de Gefchiedenis der Zeevaard en der Ontdekkinge beboort, het Gemeen ten vollen overtuigd is, heb ik eenige zeer zeldzaame Boeken gekreegen, inzonderheid
twee groote ftukken van Berigtfchriften, deels met de
hand gefchreeven, deels gedrukt, aan 't Hof van Spanje
ter hand gefteld, onder Regeering van PHILIP DEN 11.1
ell PHILIP DEN IV. Uit deeze heb ik verfcheide opmerkelyke byzonderbeden ontdekt ten opzigte van den innerlvken ftaat der Spaanfche Volkplantingen, en de onderfcheide plannen tot derzelver verbetering".
Lit deeze verkorte opgave van de hulpmiddelen, die
den Heere ROBERTSON ten dienst ftonden, blykt, dat hy,
meer dan iemand antlers, in that gefteld geweest zy ,
om de Gellhiedenis van America te vervaardigen. De wyze , waar op hy 'er gebruik van gemaakt heeft , vermeldt hy
zelve in deezer voege: „ Alle deeze Boeken en Handfchriften heb ik geraadpleegd met die opmerkzaamheid,
welke het ontzag, 't geen een Schryver aan 't Gemeen
verfchuldigd is, hem afvordert: en, door altoos tot dezelve te wyzen, heb ik alles, wat ik verhaalde, gepoogd
te ftaaven. Hoe meer ik den aart der Gefchiedkundige Opftellen nagaa, hoe meer ik overtuigd word, dat
deeze fchroomagtige nauwkeurigheid noodig is. De Gefchiedfchryver, die de Geheurtenisfen van zyn eigen
tyd te hock ftelt, krygt geloof, naar mane het Gemeen
een gunftig gevoelen hceft ten opzigte van zyne middelen om kundfchap te bekomen, cen van zyne waarheidsliefde. Hy, die de verrigtingen, van een vroeger tydperk befchryft, heeft geen regt om toeftemming te eifchen, zonder het bybrengen van blykbaarheden, ten bewyze zyner verzekeringen. Buiten zulks moge hy ecn
ver-
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vermaaklyk Vertelzeltje vervaardigen, dan by kan niet
gezegd worden een egte Gefchiedenis gefchreeven te hebben. In deeze begrippen vind ik my verfterkt, door het
bef evoelen eens Schryvers(*),wiens naarfligheid, geleerdheid en oordeel hem, naar verdienften, in den hoogflen
rang, onder de uitmuntendfte Gefchiedfchryvers deezer
Eeuwe geplaatst hebben. Verftout door eene leuze van
hem, heb ik een Lyst der Spaanlche Boeken, door my geraadpleegd, by dit Werk gevoegd:dit was een algemeen
gebruik, in de jongst verloopene Eeuwe, en \Nerd aangczien voor een blyk van de loflyke vlyt des Schryvers: in
de tegenwoordige zal men het misfchien houden voor een
uitwerkzel van vertoonmaaking; doch dewyl veele deezer Boeken in Groot-Brittanje onbekend zyn, kon ik, deezen weg niet iuflaande, my op derzelver gezag niet beroepen, zonder alle bladzyden te overlaaden met de aanhaaling van derzelver volkomene tytels".
't Is erne geestige aanmerking van zeker ongenoemd
Schryver. „ Elke weetenfchap heeft haare onderfcheide
33 tydperken, die eene byzondere wyze van beoefening
55 vorderen. In den aanvang moet dezelve noodwendig
„ ftukswyze beoefend worden: verftanden van verfchil5) leaden aart behooren het werk onder elkander te ver31 deelen, de ftukken uit verfchillende oogpunten te
33 befchouwen, en al hunne aandagt te vestigen op 't
53 geen hun ten deel vie]. Door dit middel ontfnapt nicts,
„ door dit middel gaat niets verlooren. Dit gedaan zyn„ de, moct het werk van elk, eenigen tyd, voor 't oog
„ des Gemeens ten toon flaan: want deeze Opperrigter
„ vonnist eerst, zonder te onderzoeken;maar trekt ver5) volgens dit vonnis weder in, en fpreekt een tweede
„ vonnis uit, waar van geen beroepen is. Dit laatfte
51 vonnis prys gefteld hebbende op 't werk van ieder
„ Schryver, is het cindelyk tyd om die verfpreide dee„ len te verzamelen, byeen te voegen, en elkzyneplaats
„ te geeven; 't is dan de tyd dat een bekwaam Bouwkun,, ftenaar die bouwfloffen bezigt, en het geheele ge„ bouw oprigt'. Deeze bedenking gelds inzonderheid
ointrent de Gefehiedkunde in de tegenwoordige Eeuwe,
zo immer, het hoofdvoorwerp, waar op doorkneede verftanden zich toeleggen. Flier uit worden Bocken van den
besten flempel gebuoren. En Liemand, de bekwaamhe(') Air. GIBBON.
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heden en verdienften van Dr. ROBERTSON kennende, zal
hem de cere betwisten, dat by, op nieuw, derzelver
aantal vermeerderd hebbe, door deeze zyne Gefchiedevis van America: die gezegd mag worden eene menigte
van Gedenkfchriften, Verhaalen, Berigten, byzondere
Gefehiedenisfen, en vertellingen, dat \Verelddeel betreffende, en in zo groot eene menigte voorhanden, onnoodig te maaken. — Ik zeg onnoodig voor een groot
getal van Leezeren: want fchoon van duizend Perfoonen,
die zich, in deezen tyd, op de Gefehiedenis toeleggen,
en, in 't nagaan derzeive eene alleraangenaarrist en nutIle uitfpanning vinden, 'er nauwlyks een is, die wil
fchryven, of alle geringe byzonderheden nagaan, behoort
voor dit klein getal ten minfte eenige Exemplaaren van
die byzonderc Boeken bewaard te blyven. Deeze zyn de
getuigfchriften der voorgaande Eeuwen: waar op de Gefchiedfchryver, die her weezenlyke, bondige en weetenswaardige in een lichaam brengt, zich beroept; waar van
hy zich, zyn Werk, naar eisch, uitvoerende, met oordeel bedient: en meer doet, dan 't geen , helaas! waar al
te dikwyls het geval is, dat hy de dwaalingen nauwkeurig uitfchryft, het oude, tot verveelcns toe, herhaalt,
en twyfelagtige of gerneene gedagten, reeds honderdmaal gedrukc, op nieuw papier brengt.
Het &rite Deel der Gefthiedenis van America, 't welk
thans in 't Nederduitsch bet licht ziet, bevat Drie Boeken
Welker korte Inhoudwy bier zullen plaatzen: als zcer gefchikt om onzen Leczeren van het veel bevattend en wel
nitgevoerd plan des Gefehiedfchryvers eenig denkbeeld te
doen vormen. De Heer ROBERTSON geeft, in het Eerfte
Boek, 't welk men als eene Inleiding kan aanmerken, een
keurig vcrflag van de Opkomst en Vcortgang der Zeevaard; b y zonder van de poogingen der Portagee,fen in dit
ftuk: in decze School, gelyk by het elders uitdrukt,
„ werd de Ontciekk-er van America opgekweekt; en indien
„ wy de flappen, waar medc zyne Leermeesters en Leids„ lieden vorderden, niet aanweezen, zou het onmogelyk
„ zyn de omflandigheden te begrypen, die het denkbeeld
„ van zyne groote onderneeming deeden opkomen, of de
,„ uitvoering char van bevorclerden”.
Van dit Eerfle Bock, is do korte inhoud. De Voortgang
der Scheepvaard ander de Oaden. — 1?efchouring banner
Ontdekkingen als voorberei:Leis tot die der Iledendaagfrhe.
Onvolkomenheid van der Ouden Zeeraard en Aardrykskun-
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De Leer van de Wereldgordels. —Ver..
kunde.
dere Ontdekkingen gefluit door den inval der Barbaarfche
ken. — De kennis der Aardrykskunde nog bewaard in 't
Oosten, en onder de Arabieren. —Ilerleeving des Koophandels eh der Zeevaard in Europa — beguniligt door de Kruis.
tochten — uitgebreid door de Reizigers in 't Oosten
Hee
bevorderd door de vinding van het Zee Kompas.
eerfte geregelde plan ter ontdekkinge in Portugal gevortnd. —
Toenmaalige flaat van dat Ryk. — Ontwerpen van Prins
Eerfie zwakke poogingen.
Voortgang
Hendr ik.
langs de Westkust van Afrika. — Hoope orn een nieuwen
Bejlaan ten dien
veg na de Oost-Indien te ontdekken.
Vooruitzigten van een gelzikkig flaagen.
einde.
Het Tweede Boek behelst deeze Hoofdzaaken. De
Geboorte en Opvoeding van COLUMBUS. — Hy verkrygt
kennis van de Zeevaard in Portugalfchen dienst
vat
de hoope op ,onz in de Oost-Indien te komen, door Heeds westsvaards aan te zeilen — zyn fielzel is gegrond op de denkbeelden der Orden, en de kennis banner Zeevaard — ars
Zyne ondermede op de ontdekkingen der Portugeefen.
handelingen met verfcheide _Hoven. — Hinderpaalen die
by in Spanje nzoest te !wren konzen. — Reis ter OntdekGelukkige
kinge. — Moeilykheden. — Gevaaren.
Wederkomst in Spanje.
Verwondering
uitjlag.
des Menschdoms op de ontdekking eener Nieuwe Wereld. —
Tweede Reis. — Een
Pauslyke gifte derzelve.
Verdere Ontdekkingen. —
Volkplanting gevestigd.
Oorlog met de Indiaanen. — Eerfle belasting bun opgeDerde Reis. — Hy ontdekt het Vaste.land. —
legd.
Misflagen in 't
Staat der Spaanfche Volkplantingen.
der Volkplantinge.
Tocht der Pertugeeeerfle
na de Oost-Indien, om de Kaap der Goede Hoope.
fen 72a
Uitwerkzels daar van. — Ontdekkingen gedaan door byzondere Gelukzoekers in de Nieuwe Wereld.
Naanz
Laagen en firikvan AMERICA, daar aan gegeeven.
ken coLumBus gelegd. — In ongenade en in ketenen na
Europa gezonden. — Vierde Reis Van COLUMBUS.
Zyne Ontdekkingen. — Zyne rampfpoeden. — Zyn dood.
Het Derde Bock bevat de volgende Bvzonderheden.

Stain der Volkplanting op Hispaniola. — Nieuwe Oorlog
met de Indiaanen. — Wreedheid der Spanjaarden.
Heillooze fchikkingen omtrent den flaat der Indiaanen.
Vermindering van dat Volk. —Ontdekkingen en Vastigkeden,
Zetfie Volkplanting el) bet Vaste Land. —
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Bemagtiging van Cuba. — Ontdekking van Florida
van de Zuid Zee. — Groote verwagtingen daar van opOorzaaken van derzelver te leurflelling voor eegevat.
Gefchil wegens de behandeling der Indiaa nigen tyd.
wen. — Strydige beflisfingen.
Yver der Geestlyken ,
byzonder van LAS CASAS.
Zonderlinge happen door xiMENES gedaan. Negers in America gevoerd. — LAS
CASAS denkbeeld eener Nieuwe Volkplanting. — Vergunning om 't zelve te beproeven — ongelukkig. — Ontdekkingen ten Westen. — Yucatan. — Campeacy. — Nieuw
Spanje. — Toebereidzels am het te vermeesteren.

Deeze groote voorraad van Stoffe, want wy hebben
flegts de hoofdbyzonderheden aangeftipt, verwerkt de
keurige hand van ROBERTSON, op ecne meesterlyke wyze. Zyne Gefchiedenis van America, met andere Gefchiedenisfen van dat Werelddeel vergeleken , toont, welk een
onderfcheid 'er zy tusfchen den vlytigen Schryver, die
een enkelen Kronykmaaker mag heeten, en den Man
van verftand en vernuft, die de bevalligheden eens
cierlyken fchryftrants paart met het vermelden van de
oogmerken der Staatkunde, en de verhevene befpicgelingen eener gezonde Wysbegeerte.
De Heer Vertaaler berigt ons, om hier van een kort
woord te zeggen, dat hy, „ in zyne Vertaaling, het
„ oorfpronglyke, zo verre de aart der beide Taalen toe• laat, getrouw gevolgd hebbe, en hoopt niet onge„ lukkig gellaagd te zyn in het treffen van dat duidelyke, dat eenvoudige, dat waarlyk verheevene, waar
„ in ROBERTSON uitmunt”. Die de andere Werken , door
hem vervaardigd, kennen, zullen aan de vervulling dier
hoope niet twyfelen. — Voorts vermeldt hy: „ Eene
• kleine verfchikking hebben wy ons veroorlofd, om
naamlyk de Aantekeningen en Ophelderingen, door den
33 Schryver agter elk Deel geplaatst, onder aan den voet
33 der bladzyden te voegen, of, indien ze ons daar toe
• gefchikt fcheenen, in het Werk zelve in te lasfchen,
35 waar van wy telkens den Lcezer verwittigen. Deeze
35 verfchikking vermindert het lastige van veelvuldige
3) Aantekeningen, die de aandagt afbreeken".
Eindelyk onderrigt hy ons, „ dat de keurlyke Kaar33 ten, in 't Oorfpronglyk Werk te vinden, met de
^ volgende Stukken, in 't Nederduitsch zullen medege3, deeld worden". Deeze zyn bepaald tot dit Werk gemaakt

CESCHIEDENIS VAN AMERTKA.

259

maakt door den Heer THOMAS KITCHIN den Ouden, Kaartmaaker zyner Groot-Brittannifclie Majefteit.
Het Tweede Deel van dit heerlyk Werk is, zo men
ons verzekert, niet alleen op de pers; maar voor een
groot gedcelte afgedrukt : en zal, binnen kort, den reikhalzenden Leezer, in handen komen.
Vertoog over de onwettigheid der Drostendienflen in Overysfel, uitgefproken en overgegeven op den Landdag in 't voorjaar dezes jaers 1778, binnen Campen gehouden. Door J.
DARK Baron van der Capellen, befchreven in de Ridderfchap der Provincie. Te Leiden by L. Herdingh 1778.
Ten voordeele van de Diaconie van Camperveen.

is het de plicht van elk, wien eenig beftuur in eenen

Staat is toevertrouwd, den hem opgelegden post met
getrouwheid waer te nemen ; — verwagt men met het
lioogfte recht, dat elk Regent van eenen vrygevogten.
Stact de voorrechten zyner medeburgeren ongekreukt zal
handhaven, en dezelven tegens alien verdeedigen; — 't is
van den anderen kant niet min billyk, dat elk rechtgeaerte Vaderlander zulken Regenten zyne dankbaerheid betuige. Wy hebben thans op nieuw het genoegen onze
Landgenooten den Edelen van der Capellen, door zyne
voorige Stukken reeds by alien bekend, in dit opzigt
nog nader te leeren kennen.
't Is zyn Vertoog over
de Drostendienften , 't welk ons nieuwe preuven ople.
vert van zyne liefde voor het Vaderland, en de Vryheid ;
preuven, welken de keuze van zyne Doorl. Hoog.
heid billyken , in dezen Edelen Heer met zyne voorfpraek
in vroegere dagen te begunftigen. Na eerst de redenen van dit zyn vertoog open te leggen, te weten;
dat by zich had verbonden, om geenerlei gebreken of
influipzels, evenveel waer of onder welk eene gedaente zy hem mogten voorkomen, goed te keuren, of te
verbergen ; en dat by op den 23 Mai 1776. gepoogd
had de rechten der menfchelykheid te verdedigen, met
opzicht tot de Slaven onzer Volkplantingen; zegt de
Edele Schryver nu eene poging te zullen doen, ten
voordeele zyner eigene medeburgeren, de ingezetenen
van het platte Land der Provincie van Overysfel; welken, fchoon ze leden van dezelfde Maetfchappy zyn,
fchoon
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dezelfde lasten dragen, fchoon ze even zeer
vJor de Vryheid geftreden hebben , de eenigften zyn,
‘ iied het niet gebeuren mag de zoetfte vruenten vati aen
bitterften arbeid te plukken. - Hy befchouwt de Drostendienften, als diepe en duurzaeme tekenen van het
prangend juk der dienstbaerheid, op de vrye halzen van
veele zyner Medeburgers. Fly geeft vervolgens de
tedenen aen de hand, welke he verhinderd hebben,
zich eer met nadruk tegen dem: onrecht yaerdigheid te
vcrzettcn, en gaet dan over om zync gedagten verder
tc ontwikkelen. 't Is, zyns beduneens, zeker,, dat dede vryheidminnende, dcugdzaemc en
ze
dappere Germanen onbekend was. Hy zoekt derzelver
oorlprong in een later tydperk; wanneer de fiere geest
dezer Inwoonders door een en ander vreemd juk is verbroken, waer door hunne denkbeelden van den waeren
aert der vryheid en der aengebcorene rechten des menschdoms langzamerhand verlooren geraekt zyn. Hy plaetst
dcze Drostendienfien onder de uitwerkfelen van die zorechten. van Oppermagt, welken maer al te
:od
or enaeL-icie
dikwiis misbruikt zyn, en toont aen , dat doze Drostcndienften in hunnen aert eene zoort van flaverny zyn.
Daer benevens betoogt by ten krachtigften, dat geene
der Ingezetenen tot dezelve verpligt is; deels uit het
recht der natuur, en deels uit den acrt en de oogmerken
der Burgermaetfehappy; 't well: by verder theft met
een Charter' dier Provincie, van den 18 Mai 1631. By
die gelegenheid geeft zyn Ed. de voldingendlte blyken,
zo van zynen belangloozen iever , als billyk ongenoegen
tegens de zulken , die voorwendden recht te hebben tot
zodanige dienften, om dat zy in bet genot zyn. Elk
Nederlandcr zal bier ongetwyfeld den wensch van died
Edelen Regent bearnen: de Coede God kome alle Landen en Voiken te hulpe, daer men genieten en bevoegd
:zyn voor woorden van eene en dezelve berekenis zoo.
doen doorgaen; en Baer dus elk bevoegd zoude
zyn tot het geene by doet of kan !
Zyn Ed. toont wyders de onwettigheid der volgende
deliberatien over dit onderwerp, zo met betrekking tot
de ftoffe (materia), als tot de gedaente (forma); en be.:
fluit alles met den volgenden verzoekenden eisch:
Dat de Staten des Lands door eene Publicatic gelieyen te laten weten,
Dat
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/. Dat de Inwoonders ten eeuwigen dage van het doen
van Drostendienften ontflagen zyn.
Dat cle Heeren Drosten, die 'er tegenwoordig zyn,
uit de Provintiale Kas, 's jaarlyks, zodanig eene
Somme zal worden toegelegd,a/s bevonden zal worden geevenredigd te zyn aan het nadeel, dat zy,
door 't ganfchelyk ophouden dezer dienften, komen
te lyden.
Men kan dit Vertoog niet wel met eenige opmerkzaamheid leczen, zonder eene fterke aendoening van hoogagting voor deszelfs Edelen Opfteller te gevoelen.
de Tweede, de Vriend des Volks ; of de Zegeviering van het Menschdoin op den Throon. Uit het Fransch
vertaald. Te Anylerdam by M. Schalekamp. 1777. Behalven de Toeeigening 48 bladz. in gr. octavo.

JOSEPHITS

len maalt ons, in deeze, nit het ti'ransch vertaalde§
Lofreden , den alom beroemden Keizer yofephus
den tweeden, in alle opzigten, ten luisterrykfte af; zo ten
aanzien van alle zyne voortreffelyke hoedanigheden in
't algemeen , als wel byzonder met betrekkinge tot zyne
ten flerkften doorftraalende Menfchenliefde. En 't is ook
deeze deugd, die de Nederlandfche Vertaaler by uitftek
uitgelokt heeft, om dit Stukje in onze Taal gemeen te
maaken; van waar by hetzelve, met eene vuurige aanpryzing der Menfchenliefde, aan 't weldenkende gedeelte van Nederland toeeigent.
De Lofreden
is, over 't geheel, zeer wel opgefteld, om 's Vorften
Character, van zyne vroege Jeugd af, en verder, ftaande
zyn teg,enwoordig, Ryksbeftuur, in 't aanminnigfte licht
te ftellen. Schoon men den Redenaar nu en dan al eens
niet zou durven vryfpreeken van.eene al te fterke loftuiting; by doet het op zodanig eerie wyze, dat men 't hem
egter niet kwaalyk kunne neemen; zyne tafereelen van 's
Vorften hoedanigheden trelfen, en de bewustheid van de
algemeene toejuiching, welke dat doorlugtig Hoofd van's
Keizerryk by ceder wegdraagt, verfterkt de hartlyke wenfchen, dat Hy 'er Reeds meerder aan moge beantwoorden. Indien dit beftendig plaats heeft zal de Nakome.
lingfchap, gelyk de Redenaar zig uitdrukt, zekerlyk teden hebben, om, aan de voeten van het Standbeeld van
ofephus den tweeden, uit te roepen: Zig dor den Vriend
via. ng EL. lie LETT, 1.{00 (/*
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des Polks , zyne regeering is eene zegeviering voor het Menschdom geweest! — Gemerkt hy, als boven gemeld is, by

uitfiek geroemd wordt van wegen zyne Menschliefde, begrypt men ligtlyk, dat hy veel meer Vreedlievend dan
Oorlogzugtig moet zyn; doch hierom heeft men hem
nogthans niet te plaatzen, on ler die Vorften , welken
het ,geluk van hun Volk Iafharcig aan hunne zagte neiging zouden opofferen. Ver van daar! Hy mint de Vrede; maar, is 't nood, by vreest den Oorlog niet.
Men hoore deswegen den Redenaar zelven.
,3 Zyne Keizerlyke Majefleit weet, by alle zyne andere loflyke hoedanigheden, ook den roem der Krygskunde
te voegen; het edel beroep der Wapenen is het Schild
van den Staat en de verfchanfing van den Troon. Welk
een' eerbied boezemen de verdedigers des Vaderlands in,
wanneer zy de noodige kundigheden en talenten , om
vermaardheid te verkrygen, met eene grootmoedige dapperheid paaren! d=ofe pints de tweede legt zich zelf toe op
de volmaaking der krygstucht ; en of fchoon Hy volkomen verzekerd zy van de vrengde, die zyne braave krygsheden zouden gevoelen , indien ze hun blood in zynen dienst
mogten fpillen, doer nochtans de wysheid Hem de voordeelen der Vrede boven den bloedigen roem des Oorlogs
verkiezen. Hoe dikwils heeft men dien Vorst hooren
zuchten over de verfchrikkelyke verwoestinge, en de onvermydelyke rampen, die de,Oorlog na zich fleept !„ Hoe
„ veele misdaaden" , roept Hy menigmaal uit, „ pleegt
„ een Vorst niet, welke zich in eenen onrechtvaardi„ gen Kryg inwikkelt ! Verantwoordelyk voor alle de
„ plaagen , die Hy zynen onderdaanen op den hals
„ haalt, is Hy het wel degelyk voor die, welken Hy
„ een onfchuldig Volk veroorzaakt”.
Standvastig in zyne grondbeginfelen, onwrikbaar in
zyne beloften, en getrquw in de uitvoeringe zyner verbintenisfen, ftelt Hy alies in 't wericom den Oorlog te
vermyden. De Vrede, die Polen geniet, is het gewrocht
der zorgen van yofephus den Tweeden. De eernaam van
Overwinnaar is, buiten twyfel, minder dierbaar, dan die
van Bevrediger eens Ryks. Welke poogingen zal Hy
aanwenden om de vrede duurzaam te maaken! 'er zullen
zich, wel is waar, op elken 'tap dien hy doet, hinderpaalen vertoonen; maar die zyn niet in flaat het vernuft
of te fchrikken. Hy moet bygevolg de orde en eensgezindheid in 't midden dcr verwarringe heritellen. Leefc
'er
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- en wel een Vorst , wien de liefde tot Vrede en het algerneen geluk van Europa meer ter harte gain, dan Yo-

den Tweeden?
fephas
Befchouwt Hy den Oorlog als den vyand van het

Alenschdom , Hy heeft geen minder afgryzen voor de
overwcldiging. Zoekt men zyne Staaten en die zyner
Bondgenooten to bemagtigen, men zal Hem het harnas
zien aanfthie.ten, en alle zyne verinogens zien opofferen , om de belangens en roem van zyn Volk te verdeedigen, of om de rust zyner Nabuurcn te beveiligen. In
dat oogenblik zal die Vorst zich zo vreeslyk maaken
door zyne \'Vapenen, Vj s Hy onvergelykelyk is door
zyne deugden. Men zal Hem zelve naar de overwinning zien vlicgcn, en aan gansch Europa zien blyken
geeven , dat , zo by den Oorlog niet bemint, Hy denzelven vooral niet vreest".

l

Be chrring ran het Leven en de Gevoelens van Paus CLEMENS XIV. (GANGANEELI.) Uit het Frcmsch van den
Heer CARACCIOLI. Te Rotterdam by j.13ronkhorst. 1778.
In groot octavo 198 bladz.

voorgevallene , onder de Regeering Van Paus
p
maakt zekerlyk dat Opperhoofd der
Roomlche Berke, bykans boven alle voorige Pausfen,
et
mans XIV ,

opmerkelyk , zelfs in 't oog der Proteftanten. Daar benevcns hebben de Brieven , op 's Mans naam uitgegeeyen , die nog met groote gretigheid en voldoening gelcezen worden, medegewerkt, om veeler aandagt te meer
op hem te vestiges. Zuiks verwekte naruurlyk in
veclen een verlangen, om een gegrond verflag van
's Mans leevensloop , deszeifs denkwyze en verrigtin, in linden te hebben. En hier aan words in dit
Gefchrift voldoening gegeeven. De Beer Caracciol , de
Uit.geever der Brieven, dien 't aan geen gelegenheid
ontbrak , om 'en een geloofwaardig berigt van op te
ftellen , hee ft zodanig eene befchryving van 's Pausfen
Leven en Gevoelens vervaardigd; en men ziet zyn Gefchrift desaangaancle nu ook in 't Nederduitsch te voorfthyn komen. Het is gedrukt op het eigenfte formaat
der Brieven , en vcrdient wel naast dezeiven geplaatst
te worden. — In deeze Leevensbefchryving leers men
S2
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dice grooten Man nader kennen, zo als by verfchillen,
de tlanden doorgeloopen heeft ; zyne bcdryven , en de manier op welke hy dezelven uitgevoerd heeft, toonen ors
zyne denkwyze, mitsgaders zyne beflendige gelykmaatigheid in dezcive; terwyl etlyke byzondere voorvallen
diencn, om het algemcen berigt van zyne uittleehendc
hoedanighcden op te helderen en te bevestigen. Hierby komt nog, dat deeze Leevensbefchryving, gaande
over een Paus, order wiens Regeering gewigtige verancleringen in 't Kerklyl:e, die geen geringen invlocd op
het Staatkundige Weezen hadden , Rand gegreepen hebben , teffens flrekt, om ons den loop dier veranderingen
to ontvouwen; 't welk dit Stukje te meet den Lcezeren aanpryst. In ftede van ons met byzonderheden op
te , houden , die te breedvoerig zouden zyn, om zc in 't
vereischte Eclat te plaatzen, zullen wy alleenlyk nog
mededeelen , de beknoptc zamentrekking van 's Mans
fiandverwisfclingen , en de algemeene aanmerking , die
de I-leer Caraccioli 'er niet onvoegzaam mede verbonden
hccft.
35 Hy wierdt geboren den 3 i Oecobcr 1705 nam het
Franciskaaner-kleed aan den 17 May 1723; geraakte tot
de Doetoraale waardigheid den 29 May 1731 ; wierdt tot
Raadsheer van het Heilig Officie verkoren in het jaar
1746 ; zoudc beide in 1753 en 1759 Pater-generaal gekoren zyn, indien by eenige bediening in zyne orde hadt
Ivillen aanneemen ; wierdt den 24 September 1759 Kardidinaal, den 19 May 1769 Paus, en ftierf den 22 September 1774.
Hy zeide menigmaal dat hy opgeklomrnen was als cen
Tarwengraantje, dat men onachtzaam vergooit; dock
dat , als by geval , wortelen fehiet , apv3ast en ryp
worth.
Indien het waar is , dat de waare grootheid befla, in
zich te verheffen boven het brooze aarzien , en de \ visfelvalligheid der dingen ; in dat geene vooruit te zien en
ook te volbrengen, dat men behoort te verrichtcn ; in
bet eigenlyk verband te treffen van elken flaat , lien
Voorzicnighcid ons toefchikt ; in de liefde van alle haeten ongezocht te winnen; in zich zonder aarfelen aLn
allerleie gevaaren bloot te flellen, en zelfs zyn level)
onbefebroomd op te offeren, ten dicnst van het alge.
meen welzyn;
indien dit alles groot maakt, dan
zal
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zal Clemens de Veertiende ook in de oogen van het heelal waarlyk groot wcezen: by zal by het laatfte Nageflacht , onder de ry van twee homier(' zes- en vyftig
Paufcn , die, van St. Pieter of tot heden toe, gcregeerd
hebben , aangemerkt worden als ecn man van onbegrypclyke verdicnflen , dien men vecl corder wenfchen dan
wedervinden zal : Qtern facilius erit optare pant invenire."
De l7riend. [lit het Ikogduitsch van den beroonden C"*"
zyne Vrienden. Eerie Deel. Te Leiden by J. van 'fiffelen,
1777. In groot octavo 372 bladz.
Een gezelfchap van verftandie
g en. deugdlievende Perfoonen,
door den naauwflen hand van ecnc welgevestigde Vriendfchap aan een verknogt, vertoont zich in deeze Bladen als de
Schryvers van cen Weeklyksch Papier,, byzonder gefchikt, om
de waare Vriendfchap onder bet Menschdom te bevorderen.
Hier toe flellen zy zig, gelyk het, na de opgavc van de charafters deezer Vrienden uitgedrukt wordt, voor, „ de Zedeleer,
daar is inners geen deel der Zedeleer , 't welk nict
„ met de vriendfchap in verband flaat,
volgens zuivere
„ grondbeginzels voor te draagen; de kennis der reden, en de ver„ hevener leeringen van den Godsdienst gelyklyk daar toe te ge„ bruiken; en zulks nu cells in ernitige dan in verbloeinde voor„ flellen te docn”. Men is , in de uitvoeringe hier van , niet ongelukkig geflaagd. De Vriendfchap, vin alle zyden befchouwd,
wordt 'er ten flerkfte in aangepreezen , onder 't mededeclen van
leerzaame Lesfen , weaker inagtneeming kan dienen, ter aankweekinge en beflendige onderhoudinge van waare Vriendfchap. Dc
Zedeleer,, op Rede en Openbaaring gegrond, wordt inneemend
ter bctragtinge aangedrongen , door eene leerwyze, die gefchikt
is , oni ieders aandagt op zyncn pligt te vestigen , daar ze, en losbandigheid en naauwgezetheid vermydende, den ernftigen niet tegenitaat , en den vrolyken niet lastig toefchynt. De eene en andere foort van Leezers vinden 'cr Vertoogen in, die hun by nitftek kunnen gevallen; nadien ze nu eons meer dan eens
meer vrolyk opgefteld zyn, mar de verfcheidenheid der onderwerpen , of ook wel naar bet verfchillende daglicht , waar in bet zelfde onderwerp geplaatst wordt het crnflige heeft•clen vereischten
nadruk , zonder langdraadigheid, en het vrolyke zyn geestigen
draai zonder laffe bocrt; 't zy dat bet ecn of ander bondig of vernuftig beredeneerd , of in wel getroffen charaaters voorgefleld
Ter oorzaake bier van is 't niet te verwonderen,
wordc.
dat men heflooten heeft, dit SpeEtatoriaale Gefchrift nit het Hoogduitsch in OTIZC Taal ay e: te brengen; OM bet den NederIanderen
1
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in hunne Spraak aan to bieden , ncvens andere Schriften y in die
natuur; onder welken, die thans afgegeeven worden, (gelyk ook
dit nog weeklyks by aanhoudendheid, met de afgifte van het
Tweede Deel, voortgang heeft ,) het zelve , met het hoogfle regt,
de! leezinge waardig geagt mag worden.
Wat de daarin verhandelde onderwerpen.betreft, dczelven zyn ,
even als in andere SpeEtatoriaale Papieren, genocgzaam van allerlele foorten, die in 't plan van zodanige Schriften vallen. De
Vriendfchap is wel het hoofdonderwerp; doch zy leveit, door de
verfchillende omflandigheden , eene zeer groote verfcheidenheid
uit; en geeft geftaiig aanleiding tot het behandelen van deeze of
geene pligten, tot het ten Loon ftellen van deeze of geenc dwaasheien in de zamenleeving, en 't . ontvouwen ecner menigte van
byzonderheden, welken bier toe betrekking hebben; temeer, daar
de Vriendfchap, 't zy in waarheid of fchyn, zo algemeen een invloed heeft op de Menschlyke handelingen en onderlinge verke.ering. Ooh heeft men zig, in 't opttellen van dit Papier,, fchoon
de Vriendfchap inzonderheid bedoelende, niet zo volftrekt aan dit
onderwerp bepaald, dat men met nu of dan oak andere Stukken
in ovcrweegieg name; des het aan geene verfcheidenheid ontbreeke. Das vindt men, buiten dat flag van Vertoogen, die onmiddelyk betrekking hebben tot de Vriendfchap , in onderfcheiden opzigten hefchouwd, reeds in dit Dee!, leerzaame en leevendige aanmerkingen over de roemzugt; het tc fterk dryven van die of deeze byzondere Deugd, dat dezeive doct ontaarten , en anderen beBedeck; het nadeeli;;e g,evolg van 't bekleeden van posters , waar
toe men natuurlyk niet gerchikt is; den !of, ngtcrklap en Laster;
bet onbepaalde averechtfche gebruik reeler woorden en fpreekmanicren; bet hekelen van geloreken ; het oorcleelen over 't charalter van
ondraagely l;e en eigenzinnig,e Inc:niche!) ; het opvoeden der jeugd:
de gezelfchappen ;' het laakhaare dichten, het fchertfen , en nicer
dergelyke onclerwerpen , die, of in gazette verhandelingen, of
by !p allier van losfc aanmerkingen, voorgedraagen worden, of in
toegezonden brieven, en wat meer van dien aart zy, in proza of
in clicht, voorkomen. Tot can ftaal van verfcheidenheid, dat teyens eene procve vat) de dank-en fchryfwyze verleent , zullen wy
het oog flaan op het journria/ van Oront; dat ons etlyke verfchillende charafters aan de hand geeft, en te gelyk leert opmerten,
hoe wy, tot meerder jaaren gekomen, en door ondervinding. geleerd zynde, dizwerf geheel anders over de zaaken cordeelen , dan
wy in onze jeugd deaden; en hoe aangenaam het zy, zig in den
ouden dag bet gocde zyner jeugd te herinneren.
Oront,
in zyne jeugd de Minnaar van Chloe, zag zyne Liefde door haare
Ouders gedwarsboomd; zy huwde door dwanq met een anderen;
by verzette zvn hartzcer door rein!), en Chloe werd Weduwe:
Oroit, wedergekeerd, huwde egter niet met Chloe ; maar by be2-ogt haar dikwyls, en was haar beste Vriend. ills zodanig een
fehreef
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fchrcef by haar ook meermaals Brieven , in welken die Grysaart
zig met vreugde haare vroegere onfchuldige licfde herinnerde, en
met vermaak aan zyne jeugd gedagt. Een Brief van die natuur,,
alhier medegedeeld, behelst, na eenige voorftellingen van dien
aart; een fink . an een Journaal, door hem in zyn zes- en twintigfte jaar gehouden; 't welk by Chloe toezendt, met nevensgaande
aanmerkingen, die by nu in zyne hooge jaaren op het zclve gemaakt heeft.
De drie eerfle Artykels , welken voor =lc;
proeve kunnen volftaan, luiden aldus:
„ In het jaar 17ro. Den 7den yuny
Heb ik Chloe niet gezien. Zy was met haar Ouders naar bun
landgoed gereisd. Ik was den ganfehen dag onlustig. Ik pain my
voor, den dag recht nuttig aan te wenden, en las , met oogmerk
om myn hart te verbeteren, niers clan Zedekundige Schriften. Ik
beyond, dat alle Moralisten recht hadden, en werd hoogmoedig
op myzelven. 's Avonds ging ik op bet veld wandelen, was in
diep gepeins en overdacht myne eigen deugden en verdienften.
In deeze aangenaame betrachting floor& my een Bedclaar , die
my om een aalmoes verzocht. Ik werd moejelyk daarom, dat
by my in 't denken geftoord had, en in die verwarring wees ik
hem • van de hand. Naauwlyks had ik het gedaan, of het berouwde my. De arme man ging voorby eenen Boer ,- die joist
zyn land plocgde; dien fpr.ak by aan; de Boer hield op met
ploegen, om den amen lets te geeven. Ik zag bet, en werd
op het fterkst getroffen. Hoe! dacht ik , die Boer , die geen
Zedekundige Schriften gelcezen heeft, die niet zo deugdzaam is,
als ik denk te zyn , houd zynen arbeid op , oin zynen evenmensch
te vergenoegen: en ik, die het eerder had kunnen doen, ik,
die in de zedeleer zo crvaaren ben , ik bezit zo gocd een hart
nict als by! Deeze gedachten maakten my bedrukt, ik ging
naar huis , befchouwde my zelven , en be yond my zo klein als
ik my te vooren groot geloofde.
„ Ik ben met my zelven te vreeden, als ik dit leeze: ik heb
toen ter tyd wel gedacht. Deeze betrachting heeft my myn hart
doen verbeteren, en aldus heb ik deezen dag wel aangewend.
„ Welk vergenoegen!
Den 8flen 7'uny
Ging ik, na de maaltyd, tot een groot Gezelfcbap, alwaar
ook veele vrouwsperfoonen tegenwoordig waren. .1k had my
voorgenomen , het verdriet, dat my de afweezendheid van chid
veroorzaakte, door den omgang met andere Ichoonen te verdryven. De eerfte perfoon, die my voorkwam , was Mademoifelle
Luhduive; zy lachte zo buitenfpoorig, joist toen ik de .karner
intrad, dat ik gcheei verward werd , en zeker dacht, dat men
my uitlachte. Zonder my echter daar over to bekommercn , ging.
:k
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ik recht toe na Madentoffelle Lachduive : zy wenFchte my goeden dag, en lachte my in 't gezicht. Ik raaktc nog ulcer van
myn fluk , tot my Icaranci zeide, dat Maden2oifelle Lachduive alleen daarom lachte, wyl zo even iemand een hop met koffy omgeflort had. Ik fprak haar op een fchertfenden toon aan, en plaatfce my nevem haar zy antwoordde my niets, doch lachte over allcs wat ik fprak. In den beginne nam ik het voor eene gocdkeuring op doch eindly%; begun ik to gelooven , dat zy nicer over
my, dan overmync invallen lachte, en begon ernilig met haar to
fpreeken. Mademoifelle Lachduive lachte daarover, als had ik
haar dc lustigfte zunken van de wacreld verteld. Ik inerkte dat
zy zondcr rcden lachte, cn om haar verder tc vcri,ochc.n, fprak
1k met haar van verliefde zaaken. Zy floeg my met den waaier op
de vingers , en lachte al harder; ik word ten laatflen geheel onbe.
fchaamd , began zecr vry met haar te bocrtcn , en maatigde my
ecnige vryheden am; kortom ik fpcelde de rot van een Petit Maitre. Madenzoifelle Lachduive werd rood, en , in plaats van boos te
worden, lachte zy weer hartelyk. Ik word eindelyk geheel ongeduldig en frond op. joist trud 'er cone vertroutvde Vriendin van
Madentoifelle Lachduive in de harrier; zy was in den zwaarften
rouw, wyl haar Vader fedcrt eenige dagen pas gefrorven was. Madernoifelle Lachduive bctuigcic haar hour hartlyk medelyticn door
eene tedere omarming en overluid gclach. Ik heck eons naar een
ander Viouwsperfoon road, wanneer Mademoifelle Matador my
riep , om haar in 't fpeelen to helpen. Ik zeide haar mync mooning , doch zy begon my to befpottcn, en my uit de regels van het
fpel to bewyzen, dat ik geheel verkeerd geoordeeld had, en niet
bet rninfte van 't fpel verftund. Ik gaf haar gelyk , en Poop ylings
van haar weg, wen de aankomst van Mevrouw Manfaituw en haare jonge Dochter het gezelfchap opmerkzaam maaktc. De Moeller maakte eene diepe neiging ; de Dochter oak. Hot is my alteraangenaamst ulieden te faamen bier to vinden, begon de Mocder
met eene taamlyke Basflemme. Het is my alleraangenaamst ulieden
to faamen bier te vinden; zeide de Dochter haar in den distant
na. Zy gingen beide zitten. Het is heden zeer fraai weer, zeide Mevrouw Manfchuw tot de gene die naast haar zat-. Hot is
heden zees fraai weer, zeide de Dochter tot my, die by geval
naast haar kwam zitten. Haar Moeder liet toevallig haar waaier
vallen, en Illzdemoifelle Manfrhuw wierp den haaren oak op den
grond, om haar Moeder na to doen; ik nam my de moeite hem
op te neemen. Zo lang as het gezelfchap by een bleef, was
MademoiRlIc Manfehuw niets dan de fchaaduw van haar Moeder. Ik had evenwel haast een beter begrip van haar gekrecgen.
Wanneer zy ailcen aan het venfter frond, kwam een Petit Maitre dicht by haar , die niets enders dan vuile dingen en cmbe..
hoorlyke fchertferyen voor den dag bragt. Zy het hem flaan
en antwoordde hem 411een met een vcrachtelyk aanzien. Dit be,_
hang.
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haagde my ongemeen, en ik wilde haar joist aanfpree::en, toe'
Damon , een verttandig en hupsch jongman , met hLar bego te
praaten, en hall- op eene zedige wyze in een gefprek zocht 1,1
to wiKkelen. Mademoifelle Manfcinov handelde met hem even
als met den Petit Maitre, cn ging heen. Het fpeet my dat zy
tusfchen die beide zo weinig onderfcheid maakte. Eindelyk ging
ik naar huis , en treurde zecr,, dat ik dien dag zo nutteloas
doorgebragt had. 1k dagt aan aloe en beyond het groot onderfcheid, dat tusfchen haar en de mceste perfoonen van hake
kunne is , gevoeliger dan ooit. Alle andere Meisjes zyn 'EauMarionetten , in vergelyking van myne Chloe. Ik fchrecf Is
Qvonds eene Ode, waarin ik Chloe, ten koste van 't gantiche
menfchelyke geflacht, prees. Doch myne Ode wederom overleczende, behaagde ze my niet, en het fpeet my, dat ik
oogen met ftarren, die het Schip myner hoope in de haven beloofden te voeren, vergeleeken had. Ik verbrandde myne
aan de kaars.
„ Als ik het bedenk, zo heb ik toen niets verftandigs op den
„ gantfchen dag gedaan, uitgenomen dat ik myne Ole verbrandde.
„ 1k blyf nog by de voorige 'p eening, en in myn oogen ovei„ treft Chloe nog haar geheel getlacht.
Mademoifelle
duive is voor zes jaarcn overleden. De laatfte twintig jaarcn
„ van haar leeven was zy eene van die perfoonen, die over alics
„ zuchten , altyd over de kwaade tyden en de verilimmering der
• waereld klaagen, en die ook de vrolykfte tydingen, die men
„ hun brengt, met eenen klaaglyken loon beantwoorden. Deeze
• verandering kwam my niet zeicizaam voor: zy Iachte door on„ kunde in haare jeugd, door onkunde klaagde zy in haaren ouder„ dom. Zy ftierf tot groote vreugde van haaren Man aan de te,
71 ring. Mademoifelle Matador is ryk getrouwd; haar Man flied
„ twee jaaren na de Bruiloft, aan eene galkoorts, waartoe zy, zo
,3 men zegt, het haare getrouw toege6ragt heeft. Zy is reeds
„ y our twaalf jaaren nit ergernis geftorven, dewyl iemand die met
„ haar fpeelde, in plaats van den Klaverboer op te fpeelen, by
„ geval den Ruitenboer uitfpeelde. Mademoilelle Manfchuiv werd,
„ kort na den dood van haaren Moeder , door eenen jongen
• dent gefchaakt, en eindelyk bedroogen en verlaaten. Zy had
„ 'eenen tyd Lang eene ilegte levenswyze gevoerd, .en ward als
„ eene der onbelchaamdfte hoeren bekend. Zy is binnen korten„ tyd eerst in Herrenhut overleeden , en had de laatile tien jaaren.
„ haars levens als een klopje in de grootfte aandacht doorgehragt.
„ Eene opvoeding, zo als die was, die Mademoifelle Manfchnlv
„ onderging, fleept altyd diergclyke gevolgen na zich. In awn
„ twintigfte jaar heb ik germaald op de gewoontens vim zodanige
„ Vrouwsperfoonen, weike geen ondericheid wisten te maaken
„ tusfchen Mansperfooncn, en tegenwoordig in invn zeventigfte
„ jaar doe ik bet nog. De meeste Moeders waarfclumwen haare
„ Dock,
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„ Dochters van jongs of voor alle mansperfoonen. Het was vet!
„ verftandiger gedaan , als zy haar zeiden : meisje \ y acht u voor
gekken en ongemanierde lieden. Zoek den omgang met ver„ ftandige en deugdzaame jongelingen; want dit is voor een jong
„ meisje de beste fchool. Boert met hen, en laat uwe onnoozele
„ fpcelgenooten daar man over finaalen. Aileen verachtelyke lie.
„ den, pogchers en gekken zyn voor vrouwsperfoonen gevaarlyk,
„ door verftandige mansperfoonen zyn 'er weinigc vervoerd ge„ worden”.
Den 9den yitny
Was ik in een gezelfchap, waarin ik twee perfoonen aantrof,
op welke ik veel opmerkzaamer acht gaf dan op de anderen : op
den eenen wegens zyne aartigheid; op den anderen wegcns zyne
zeldzaame en wondcrlyke manier van leeven. Cleon (dus wend de
laatfte genoemd) is een man, die geen den minften fmaak altoos
fchynt te hebben ; by oordeelt byna over alles verkeerd, en lacht
als men van de Zecieleer en Liefde fpreekt. Hy is niet gekleed
gelyk andere inenfchen, en by denkt nook zo als zy. Hy is een
groot vyand van alle Complimenten , zo dat by daar door zelfs onbcleefd word; ook fchynt de grond van zyn hart gantsch nietgoed
te zyn. Philint, da'arentegen, is de allerbeminnenswaardigfte
mensch van de waereld , en een byzonder minnaar der weetenfchappen. Met welk eenen yver fprak by niet van de liefde en de
deugd! Hy moet een uitneemend hart ezitten. Ely behaagt ook
yder een: ik zelf zal den omgang met hem zo fterk zoeken , als
ik dien van den lastigen Cleon tracht te myden.
„ Hoe dwaas was ik toen ter tyd! Ik dacht, dat 1k, door eene
• byzondcre gefchiktheid om over 's menfchen hart te oordeelen ,
,, het ItaraRer van de2Ze ttt•e.,:! Fcrfoonen op het natuurlyi:st ont„ worpen
Zo gat het in de jeugd fehyn geld altyd meer
„ dan ,,vadre vercUentteit. Hoc fterk beb ik my toen ter tyd be„ droogen! Naderhand heb ik ondervonden, dat Philint geene
„ andere deugd bczat, dan de kunst van geveinsdheid. Over din,, gen, die by in de daad niet verflond, wist by op 't aangenaam„ fte te fpreeken. Hy was een vleier , en kon zich meesterlyk
„ naar een yder fchikken. Deeze kunst onthrak Cleon; by was
„ flreng opgevoed geworden, en zyne manieren hadden iets
ruuwsch en ftuursch behouden , maar zyn hart was zo ,groot, als
„ Philints hart laag was. Op dienzelfden dug wanneer ik hun
„ beide heb leeren kennel), kwamen zy, zo als ik naderhand ge• merkt heb, faamen in een ander gezelfchap. Philint, die my
„ van zyne hoogachting op bet ficAfte verzekerd had , maaltte
„ my helachelvk: doch Cleon, die my nicts dan antwoorden gaf,
„ welke ik toen voor lompheden trok myne party op bet
„ flerkfte. Zo gag het met de jeugd omtrend haare oordeeFngen!
„ Leon leeft nog op bet land in ceder, gezegendeA outlet dom, en
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„ alle zyne buuren heminnen hem. Philint, tot een voornaamen
„ that geraala zynde, kende alle zyne vrienden en eincielvk zich
„ zelven niet meer. Hy verloor zyn vermogen, en werd in zyn
„ ongeluk zo laaggeestig als by in zyn geluk trots geweest was.
„ Eenigen tyd geleeden is by aan een zwaare ziekte geftorven,
„ en weinige zyn 'er die hem betreurd hebben".

Befchouwing van de Scheppinge der Wereld , in dichtmaat door r.
v. cAmrEN, Leermeester der Wis• Landmeet- en Aardrykskunde
Zeevaard en Boekhouden. En door hem in een Vergaderinge van
veele Lielliebheress
Weetenfehappen uitgefproken,entoegewijd
aan zyne Leerlingess, n Leiden by D. du Monier. 1778. Behalven het Voorwerk 43 bladz. in gr. octavo.
vasa

zyn 'er zeer voor, om des Dichrers verzoek in te willigen ,
WYdaar
hy, op de befchouwing der ryke OoAerlanden, zich
aldus laat hoorcn,

Hier ziet men eenen dram van kostlykkeEn en wondren
Hier ziet men sneer don ooit snijn dichtmaat uit kan dondren;
Des knielt zzj , bloozende, aan de voeten van de gees)
Die luistren naar haar zang, en poogt met foneekgebeen,
Bij elk, verfchooning van hoar laagheid te verwinnen.
7

Dat zy die verfchooning verwinne , of liever verwerve ! try
vergunnen haar dezelve in eene voile maate over 't geheele Dichtauk ; en raaden haar, dat zy niet meer
— poogt te deunen op de fnaaren van haar Tier.
Ze is de rechte Clio niet, fchoon ze dus genoemd worde ; mogelyk zou Urania, zo ze den Opfleller in Proza had doen fcbrvvan, hem beter geholpen hebben.
Wat bier van zy; de
Leezer oordeele uit de volgende regelen, of wy niet toegeevende zyn, met de Dichtmaagd te verfchoonen, en of onze raad geheel
te verwerpen zy. Ze zingt, na dit verzoek, op deezen toon:

De Aventelende kloot der aarde , dus bekeeken,
Van 't morgenrood tot aan den avondflond geweeken,
Geflingerd op de Zee tot de einclen van den as.
Befchouwt, fchoon kortelings , het keurelijk gewas.
Zien wij Vrouw Ceres, van ontelbre fchepfels zwanger,
1-har dragten baaren, en Gods wonder doen hoe langer
Hoe sneer den aandacht van het fchepfel in te gaan.
13"oj zien loot magtloos flof, laet nietig flof, beflaan.
Wij
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llrij lien het logge ,gruis zich wikken en beroeren,
En, met Gods beeld begaafd , door lucht en water voeren.
De neon, rivieren en de meeren van Eool ,
Naardien hij , afgemat , digt, fnorrende in zijn hoot,
Geteisterd noch gebeukt , zien haare rust vervliegen,
En voelcn haaren rug en ruimen bodem wiegen,
Door 't klisfend visje , dat zich wenteld in het nat.
De fchorre Tritons en de Watergoden fpat
Het fchuim in de oogen uit de mond der wallevisfcliett.
Het moedig zeekalf ligt re dobberen en to klisfen,
.Daar Darien aim?! kruik in Mexis boezem
De zee kribelt van 't vee, Been enkel diertje wordt
Iaa Kaaren fchoot gemist. De firoonzen vain het leven,
Hun loop wordt door eon fchaar van fchepfels voortgedreeven.
Op eene dergelyke wyze wordt de befchouwing der Landdie.,
ten voorgefteld; doch het bygebragte is genoeg ter proeve.
Dichtkundige befchrijving van het noodlottig 0. I. Compagnies Ker.
snisfchip, de Jonge Thomas. Te Utrecht by A. Strubbe. 1778.
In groat octavo 16 bladz.

y jet jammerlyke ongeval van 't opgenocmde Schip, en de beroemde Heidcndaad van wourEmXnE, by die gelegenbect,
een onderwerp dat op veelerleie wyzen reeds behandeid is, ziet
men in dit Stukje op nieuw op Rym gebragt. Men kan, als men
't zelve vergelykt met een der Dichtftukken tot lof van WOLTEMADE, welken in ieders bander) zyn, 'er uit opmaaken; hoe veel
Dichten en Ry112C11 van elkanderen verfchillen.
Men need
me hier toe de befthyving van 's Mans laatfte pooging; toen hy,
hoe fterk hem zulks afgeraaden werd, het nogrnaals waagde, om
in Zee to gaan. Dezelve luidt aldus
1--/ij fcheurd zich van bun los! flygd web. to Paard! en rijd
Veer de achtfte rein in Zee, en komt by 't Wrak oak weder.
Maar ach! in plaats van twee, nu fpringen drie 'er seder!
0 onvoorzichtighcid! hoewel gantsch buiten fchuld:
Bcklaaglijke mast! noodlottig ongeduld!
Nca grijpt 'er een het Paard, (door angst en cioods benouwen ,)
Thj zijnen =gel vast, o;n 't hoofd om hoog to houwen:
Iiij trekt dit waciflend Beest met kragt hoe langs hoe moor,
7a rukte 't met den p als en kop in 't water neer:
't Tflerg
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stWierd doodelijk benauwd , terwijl zijn ademhaaling
Door 't water wierd geftuit ! en raakt nu in de myelin!!!
• Wierd meer en moor benauwd, en worfteld o7n zijn kop
Die neergetrokken wierd, tat 't not to trek!'en op.
Maar by, die in zijn angst den teugel had gegreepen,
Werd nu ook langs hoe meer het harte toegeneepen,
En trekt , naar mate dat hij ook benauwder ward ,
(Terwyl de baare Zee hem gantschlyk overflord,)
De kop nog meer om laag. — 't beleid van WOLTEMADE
Zijn tegenwoordigheid van geest , kwam meer te jiade!
't Was hem onmogelijk, dat hij nu longer hier
Bedwingen kon zijn mat, en afgeworjteld Dier.

Help, God! daar vaid bet Paard! — daar ligt de hoop be,
dolven!
Daar ziet men wournmA begra ven in de golven !

ieldam 1777. Behalven het Voorwerk 113
ZAIRE, Treurjpet. Te Amf
bladz. in octavo.
sire, een der keurigfte Treurfpelen van den Heer de Voltaire
Y
den Liefhebberen van Schouwburg, door vroegere Nederduitfche vertaalingen, zo veel het beloop van de gefehiedenis aangaat, to overbekend, om 'er melding van te doen, verfchynt hier
in een nieuw gcwaad. Van oordecl zynde dat het ltuk , ter zaake van het Godsdienflige, niet wel gefchikt was voor cen open'boar Tooneel, heeft men 't voorige in vertaalingen, om 't egter ten
tooneele te brengen, met merkelyke veranderingen in onze fpraak
afgegeeven: dan zulks in deezen niet bedoeld wordende, heeft
men geen zwaarigheid gemaakt, den Franfchen Dichter geheel te
voigen, 't Stuk , zonder 'er iets of of toe to doen, in onze Taal
Het Tooneelminnende Kunstgenootover te brengen.
fchap hier ter Stede, naatnlyk, dat ten zinfpreuke voert Kunstmin fpaart geen vlyt, flegts voor een gezet Gezellchap fpeelende.,
was van die zwaarigheid, welke bet openbaare Tooneel vergezelt,
ontheten. „ Daar men, gelyk de Vertaaler in 't roorbericht
» meldt , alleen ten tooncele en in de tooneelzaal verfchynt, om
„ kunstmin , vlyt en lust tot deugd en goede zeden voor te ftaan;
„ daar men byeenkomt om zich daarmede, en met geene andere
„ oogmerken van lager gezelfchappen , die de fpeeliiren met beu„ zelingen doen verkwisten, te vermaakcn; daar men door geen
27 rumoer, flechte taal , onachtzaamheid, onbeieefdheden, of on„ befchofter verhindering geiloord word; en eindelyk , door de
„ inrichtin g , op eendracht en vriendfchap gegrond, alleen voor
„ de
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„ de wren van uitfpanning gefchikt is , daar is het te wagon eene
„ ZAIRE, zo als ze uit de pennc des beroemden dichters gelprooten is, te doen vertoonen".
Uit dien hootde heeft dan
eon der Leden van dat Kunstgenootfchap geene zxv: ,atigheid gemaakt, van dit Stuk indiervoege te vertolken. Hy heeft zig daarin bepaalci tut eene overzetting in profa, om zig des te nader aan
't oorfpronglyke to houden ; wel verzekerd zynde, dat het, hoewel van rym en maat ontbloot, egter niets van zynen glans en
luister zou verliezen. Daar bencvens heeft hy bier dobr eons willen toetfen , hoe dit den toehoordcren zou bevallen , te meer daar
men, gelyk hy zig uitdrukt, „ voorlang, van de keurigite too„ neelen , alle cadans en zang verbannen heeft , fchoon ook de
flukken zelven in heerlyke vaerzen opgefteld waren , ten cinde
zo veel mogclyk de tooneelgefprekken met de gewone naturely„ ke taal der famenleving te doen overeenkomen". Eene proeve
van die natuur wordt best door zodanig eon Genootfchap in 't work
gefteld; en daar men reden heeft om te verwagten , dat men .er
gelukkig in zal flaagen, zou 't ligtlyk kunnen gebeuren, dat zulks
verdere gevolgen had, ook op de openbaare Tooneelen; alwaar
een 'l'reurfpel, in profa wel vertaald, en keurig uitgevoerd, haar
alle gedagten, vooral Diet minder dan in rym err op maat, zou behaagen; men zou min bedwongen zyn in 't optlellen , en de naVerlangt men
tuur zou in veele gevallen peter fpreeken.
bier van eene kleine proeve; men neetne dan het volgende Tooneel van deeze fraaie vertaaling; men leeze het , alleen of met
een medgezel , zo men eenigzins bedreeven zy, in de manier van
natuurlvk opzeggen, en oordeele over de uitwerking. — Fatima
en Z'tire, in dit Tooneel voorkomende, zyn beide Slaavinnen
van Sultan Orosman ; die Zaire uit zuivere min ten huwelyk begeert , en van Zaire oprechtlyk bemind wordt. Fatima is cone
Christinne; maar Zaire, hoewel uit Christen-Ouderen, nit het
bloed der Koningen van Jeruzalem, gebooren, onder de Moharntnedaanfche leer opgevoed, was , uit kragt dier op yoedinge, ook
deezer leere toegedaan; dan , by eene tocvallige ontdekking van
ham- Vader en Broeder,, had men haar overgehaald , om zig in 't
geheim in den Christelyken Godsdienst to laatcn onderwyzen, en
getragt haar to hcweegen om van 't Huwelyk met Orosrnan of to.
zien. In die omftandigheden bevindt zy zig in eon gevoeligen
tweeftryd; in welken Fatima haar, ten voordeele van den Christelyken Godsdienst , poogt te onderfienuen , en een voorgaand gofprek daaromtrent in dezervoege agtervolgt:
FATIMA.

Ach Mevrouw ! ik moot u beklagen, en my tevens over u
verwonderen : het is de God der Christenen , het is God zelf die
bezielt. Hy zal u kwynend onvermogen to hulp komen, om
die geliefde, die fterke banden te kunnen verbreken.
„

ZAIRE.

Helaas! Zoude ik dit noodlottig offer kiannep voihrengen?
rn-
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Gy fmeekt om zyne genade, en hy zal u recht verfchaffen: hy
zal uw verbryzeld harte in zyne gunstryke hoede nemen.
ZAIRE.

Nimmer had ik zyne onderfteuning zo noodig als nu.
FA TIM A.

Indien gy uw koningklyk geflacht al niet weder moat aanfchott
wen, zal die God, dien gy dient , u voor zyn kind aannemen : gy
zyt in zyne handen : hy fpreekt tot uw hart; en wanneer die gewyde Godgezant dit onzalig paleis al niet mogt kunnen genaken (4).
ZAIRE.

Ach! ik heb den boezem van Orosman doodlyk gegriefd(1). Ilt
heb hct hart van myn' minnaar beleedigd! Welk eene verongelyking. Fatima, welk een allerysfelykst oogenblik! Het 'is uw welbehagen , myn God! ik zou al te gelukkig geweest zyn.
FA TIM A.

Hoe! gy zyt om de verbreeking van zulk eene eerlooze verbindtenis aangedaan? en fchroomt den ftryd, uit vrees van te
overwinnen?
ZAIRE.

Deerniswaarde overwinning 1 erharmlyke deugd ! neen, het is
onbekend, , wat ik al opoffere. Die alles te bovengaande liefde,
het hoogst geluk mvns levens ! Die gloed, waarvan ik my zo veel
heil beloofde , heeft noch nooit in voller glans gefchenen! Fatima,
ik ontdek aan God myne wreede wonden ; ik befproei, voor hem
met misfchien misdadige tranen , dit oord waar hy voorheen, zo
gy my betuigt, zyn verblyf hield; ik roep tot hem al weenende:
Beneem my myne liefde, ontruk my myne dwaling, en vervul my
met uw heil. Maar, Fatima, in het zelfde oogenblik komen de
trekken van hem dien ik bemin, die dierbaare trekken, welke ik
telkens wederzie, my te binnen, en plaatfen zich in myne ziel,
tusfchen den hemel en myzelve. Wel aan dan, 6 koningklyke
ftam, waaruit de hemel my heeft doen voortkomen! gy, myn Vader,, myne Moeder, Christenen! gy, myn God! gy , myn Koning! gy alien die my thans van myn' minnaar berooft, voleindigt
een leven, dat niet meer voor hem gefchikt is; maar laat my on
fchuldig flerven , en laat zyne waarde hand ten minfte de oogen
fluiten van haar,, die hy zo teder beminde. Ach! waar vertoeft
myn Orosman ? Hy bekommert zich Diet meer, of ik verre van
hem het !even of de dood verwacht : 11:7 ontvlugt, hy verlaat my
daar ik zonder hem niet kan leven.
F ATIM A.

Hoe! gy! dochter der koningen, die gy tracht naar te volgen!
Zarre te oncler.
(*) 'Er (loud licit-illy!: ce p Geestlyke te
nyten en te cioopfm.
(t) Zaire had OICISPEZI 0111 nitftel van 't hurvelyk zefmeekt.
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gel;! .v! die in de handen van con Cod zyt, die u rummer zal
t , Ciltell ?
ZAIR i.

Waarom is myn minnaar ook niet tot zynen dienst gefehikt? Is
Orosman geboren om zyn flachtoffer to zyn? Zou God zulk cenc
edelmoedige zicl kunnen baton?
Goedertieren, weldadig,
rechtvaardig, deugdzaam; wat zou by meet zyn, indien by eon
Christen geboren was? Mogt het ten minfte God behagen dat die
hcilige Gocistolk die gewyde dienaar,, naar wiens koinst myne
haakt ; my haastig uit de benaauwdheid, waarin gy my go
dompcid ziet, kwam redden. Het is my onbekenci, waar ik durf
in 't cinde nog hopen , dat die God , wiens barmhartigheid men my
honderdmaal heeft afgemaald, cone vcrbindtcnis als de myne niet
zal afkeuren: mogelyk zal by, door Zaire in 't behnlyk daar toe
;.::mgezocht, dien bitteren flryd van dit verfcbei_Trd harte vergeyen: mogelyk zal hy, my ten zctel van Syrien verheffende, door
my de Cnristenen in Azia wiiien onderfletmen. Fatima gy weet
dat de groote Saladyn, hy, die het ryksgebied van de Jordaanaan
myn blood ontweldigde , hy, die, gelyk Orosman, zyne goeder.
tierenheid decd rocmen, uit den fchoot van cene Christen geboren
wierd.
FATIMA.
11th? begrypt gy niet dat ter uwer gerustftelling? —
ZAIRE.
Laat my begaan, ik begryp alles; ik flerf niet verhlind. Ik zie

dat myn Vadciland, dat myn maagfchap, dat alles my veroordeelt.
Ik \\N.:et dat con Dochter van Lufignan (*) zynde, nogthans
Orosman aanbid; dat myne begeerte, dat myn lcven aan zyn lcvon verknocht is. Dikmaal heb ik befloten my voor zyne voeten
werpen, OM hem openhartig myn voornemen to openbaren.
FATIMA.

Dcnk dat doze bekcntenis uw' hroeder kan docn vergaan ; breng
cl Christenen, die geene andere toevlucht dan u hebben, in gen
gevear ; en verraad God niet, die u tot Rich nodigt.
ZAIRE.
Ach! zo II de groote ziel van Orosman bekend was!
FATIMA.

Hy is de voorflander van de wet der Muzulmannen; hoe meer
by u bemint, hoe minder hy zal dulden, dat men u een' God durft
verkondigen, dien by moot haten. De Kruisgczant zal u in 't
beimlyk komen zien ; en gy hcbt bcloofd.
ZAIR E.
Wel , ik zal hem dan opwachten. Ik heb beloofd, is ik heb
gezworen dit gclicim to zallen honden: nochtans ik verzwyg dit

vcor myn Inimaar met .\\-(2::rzio. Mogelyk heb ik, tot ovum=
myne.r rampen, zync beide reeds verloren.

(*)

was cell Prins van dell blo,-..de der Koningen van Jeri'.
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ischt de geestlyke welfpreekendheid, of die van den
-Ur Predikftoel, zodanig brie bewerking der Leerrede.
nen, dat ze, gelyk de Hoogleeraer Mosheint zich elders
uitdrukt , „ met oplettenheid gehoord, gemaklyk ver.
ftuan, wel onthouden, en dus de oogmerken van 't
prediken by de toehoorders bereikt kunnen worden ;"
en is men begeerig Leerredenen te zien, welken by uit.
flek aen dezen eisch beantwoorden , men doorbladere
clan deze Leerredenen van den Eerwaerden Blair. Die
Hoogleeraer, in de Rhetorica en fraaie Letteren, toont
in dezelven, dat hy gefchikt is, niet flechts om andeTen daerin lesfen te geeven , maer ook om ze zelfs in
zyne Redenvoeringen in gebruik te ftellen. En hy maekt
'er, als Doctor der Heilige Godgeleerdheid, een ge.
past gebruik van, tot het voordragen en aendringen van
onderwerpen der zuivere welfpreekendheid overwaerdig,
als behoorende, tot de kennis der waerheid, die naer
in de hoope des eeuwigen levens,
de Godzaligheid
door Gods genade in Jezus Christus. Deze kennis Loch en derzelver betrachting is het voorname on.
derwerp zyner Leerredenen; daer hy 't 'er op toelegt,
niet om fchoolfche befpiegelingen te ontvouwen, maer
zynen Toehoorderen , naer 't juiste oogmerk van 't
prediken , zulke kundigheden in te hoezemen, die ge.
fchikt zyn, om invloed te hebberi op hunnen levenswandel. Hy vestigt, in dit Deel, hunne aendacht, op
de noodzaeklykheid der vereeniginge van Godsvrucbt eft
Deugd; wont hun den invloed van den Godsdienst op
voor- en tegenfpoed; leert hen Gods wyze fchikking
ops
T
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opmerken in, en ' t rccht gebruik maken van onze onvolmaekte kennis van een toekomenden flaet, en onkunde van het geen goed of kwaed voor ons is in dit le.
yen; leid hen op ter aendachtinge befehouwinge van 's
Heillands dood ; ontvouwt hun de minzaemheid of
vriendlykheid, byzondcr om dezelve te leeren kennen,
Met alleen als eerie Burgerlvke, macr vooral als cone
Christelyke deugd; en Iegt hun hier ten laerfle nog
open, de wanordes der driften, om hen tegen alle nadeelige toegeevenheid daerorntrent te waerfchouwen. In
't bchandelen dezer onderwerpen bedient by zich van
die ware welfpreekendheid, door welke eon Redenaer,
in een manlyken zich zo klaer en ernftig uitdrukt,
dat zyne Redenvoeringen bekwaem zyn, om het verRand te overtuigen en het hart te roeren. Wy hebben deze Leerredenen met het uiterite genoegen gelezen, en zouden cpmerkenswaerdige 'hien van onderfcheiden foort uit dezelven to berde kunnen brengen;
dan wy hebben geoordoeld den Lezei‘en byzondcr dienst
te zullen doen, met bun mede to delen 's Mans beantwoording van 't denkbeeld, „ dat het te wenfchen wa„ re, dat wy, in dit leven, een volkomen inzicht had„ den van 't geluk van den toekomenden ft:act ; ” eon
denkbeeld, dat velen nog al firelend voorkomt.
De Eerwaerde Blair de onvolmaektheid onzcr kennisfe
van den toekomenden ftact voorgedragen hebbende, bezeft zeer wel, dat hier uit one zwarigheid kan rvzen ;
dat zommigen 'er gele ffenheid uit kunnen netnen, om
b klagen, of over de blykbaerever de Voorzienigheid
heid van dat flak to twyfelen. Zalks noopt hem , om,
in nedrigheid, de redenen na te fpooren, wacrom her,
fchoon wy lets van de ouwige waercld weren en zien
mogen, ons nogthans flechts vergunt is, ten dole te weten , en als door een gins duisterlyk te zien. - In 't algemeen merkt hy aen, dat Litt overeenkomt met het
plan der Godheid in alle hare bedelingen, voigens hot
welke, zo in den natuurlyken als'geopenbaerden Godsdienst , het licht met duisterheid vertnengd is, Dan ,
nadien dit de zwarigheid niet oplost, zo geeft by den
Twyfelaer vryheid, om aen zyne verbeelding bot re vieren, en te zeggen, hoe her plan der Voorzienigheid in
dit geval, naer zynen wensch, to verbeteren ware. Hier
op • laet hy zodanig een in voile krachr voorftellen, war
hy
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hy begeert. Zyn eisch is nict minder, „ dan de eeu15 wige wooningen , indien 'er waarlyk zulke woonin„ gen zyn, derwyze geopend te zien, dat bet Geloof
„ gelyk fiaa, met de blykbaarheid der zinnen :" en hy
maekt zich fterk , dat zulks een overtreffenden heilzamen invloed zal hebben op de zack der Deugd.
Dit verleent een verrukkend geziebt , dat het hart met
verwondcrdng vervult ; doch ]act ons , zegt zyn
Eerwaerde ftil flaen , en onze verwondering opfchortcn,
tot dat wv,, met bedacrdheid, de g,evolgen onderzogt
hebben, welkc uit doze vooronderftelde hervorming der
waereld zouden voortvloeien. Maer vooraf wil hy in
acnnierking genomen hebben, de natuur en omftandigheden van den mensch, zo als de Godsdienst hem befchocrwt , 's menfchen gedrag in doze waereld, als op
een tooneel van werkzaemheid geplaetst, regelt. Dit
onder 't oog gebragt hebbende, laet zich op dezc wyze
hooren.
„ Onderflelt nu , dat het voorhangzel zij weggefchooy en, welk de andere waereld voor onze oogen verbergt.
Laat alle donkerheid opklaaren. Laat ons, niet langer,
duisterlzjk , zien als door een glas , maar elk eon die befchouwelijke gewaarwording hebben van Godlijke en
eeuwige voorwerpen , welke de Twijffelaar onderfteld
werd te begeeren. Het onmiddelijke uirwerkfel van zulk
eene ontdekking zou dit zijn, dat alle menschlijke voorwerpen nietig in onze oogen fchijnen zouden, en een
volftrckte ftilfland ontftaan zou in 's wacrelds bezigheden. Ware de hemelfche heerlijkheid voor ons bewonderende oogen geopend; klonk bet maatgezang der Englen in onze verrukte ooren; welke aardfche belangen
zouden het vermogen hebben, om onze aandagt te trekken , zelfs y our een enkel oogenblik ? Alle de oeffeningen en najaagingen , de kcinfien en werken, die nu de werkzaamheid der menfchen bezig houden , de orde onderhouclen, of het geluk der maatfchappij bevorderen, zouden verwaarluusd en verlaaten liggen. De hoope en
-vreeze; de begccrten en belangen , welke ons , thans ,
tot prikkels verftrekken, zouden, dan, ophouden te
werken. Het menschlijke leeven zou geene voorwerpen
aanbieden , die kragts genoeg hadden, om de ziel op te
wekken, den geest van onderneeming te ontvonken , of
de hand der vlijt te dringen. Indien het blooci gevoel
T2
van

IL PLAIT?

van pligt een' deugdzaam' mensch aanzettede, om ec.
nig deel to neemen in de bezigheden der wacrcld, hij
zoo de taak, wannccr hij zc ter hand nam, zeer onaangenaam hevinden. Zelfs de behoudenis van het leeven
zou klein geagt worden , indien hij, door het gezag
van God, 'cr niet toe verbonden was. Onverduldig
over zijne gevankenis, in deezen tabernakel van ftof;
kwijncnde van wege het uitfiel van den gclukkigcn dag
zijns overgangs tot de gewesten der heerlijklieid,
ke hij voor zijne oogen geopend zag, zou hij, op garde, als een drocfgcestig balling woonen. Al wat do
Voorzienigheid beichikt hadde, tot verkwikking der
menfclicn, zoo met veragting befchouwd worden. Al
wat ,nu, aantrekkelijk is in do maatfchappij , zou finaakloos voorkomen. Met ccn woord, hij zou, nict longer, een gefchikt inwooner deezer waereld, noch tot
die bezigheden bekwaam zijn, welke hem, in zijnen
gcnwoordigen kring van bet-loan, zijn tocgeweezen. Alle zijne vermogcns, boven de maat der menschlijkheid
verfijnd zijnvic, zou hij in den ftaat zijn van eon weezen van hooger rang, dat , vcrpligt zijn vcrblijf to houden onder de menfehen, derzelver nsjaagingcn met veragting , als droomen, benzclingcn, en kinderlijke tijdverdrijven van eenen dag zoo bcfchouwen.
„ Dan, tegen deeze redencering zal men, misfchien ,
inbrengcn, dat zulke gevolgen, als ik nu aangetoond
onderftelci zijndc, dat zit 'er uit voortvloeien ,
hcb,
niet veel op:ncrkinge verdicncn. Want , al wicrd
de tegenwoordige fchikking der menschlijke zaaken ,
gehccl veranderd, door eon klaarder gezigt , en eenen
fterker indruk van onzen toekomenden toeftand ? Zoo
zulk cone verandering nict de grootfte zegen bevonden
worden voor den mensch? Is zijne verklcefdhcid aan
waereldfche voorvverpen nier de groote bron, beide van
zijne fchuld en ellende ? Lou hij, gcduurig bezig met
de befchouwing van heincahe dingen, en met zig, tot
derzelver gcnot , voor tc bereiden , nict dcugdzaamer,,
en gcvolglijk, gelokkger worden, clan zijne ternwoordige bezigheden en gcneigdheden hem toelaaten to zijn ?
Onderftelt v oor eon oogenblik, dat 'cr dit
volge, zo zal men, cgter, zo vcel moeten toeftaan,
dat de mensch, op de nu gemaakte onderftelling, het
fchepfel, Welk het thans is, en het menschlijke leeven
die
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die ftaat niet zijn zou, dien wij nu befchouw-en. In hoe
verrc de verandering tot zijn welvaaren ftrekken zou,
{bat ons nu te overweegen.
3, Indien 'er ecnig beginfel is, ten vollen geftaafd,
door den Godsdienst, het is dit, dat het tegenwoordige leeven beftemd is tot eenen ftaat van beproeving en verbetering van den mensch. Zijne voorbereiding tot eene betere waereld cischt eene trapswijze zuivering, die flap voor flap, door vorderende tugt en
oeffening, moet voortgezet worden. De toefland, derhalve, hem hier aangeweezen, is zodaanig, dat dezcly e aan dit oogmerk beantwoordt, door alle zijne werkzaame vermogens op te wekken, door voile ruimte te
geeven aan zijne zedelijke gefleldhcden, en zijn geheel
charader aan den dag te brengen. Het werd daarom een
vereischte , dat hem, op bet pad van zijnen pligt ,
zwaarigheden en verzoekingen ontrnoctten. Ruime vergeldingen waren der deugd toegezegcl; doch deeze vergeldingen worden, ais nog, in duisternis, en in een verwijderd vooruitzigt, gelaaten. De indrukfels der zinnen
flonden zo in evenwigt met de ontdekkingen der onfterfdat 'er plaats is voor eenen flrijd tusfchen gelooven en aanfchouwen, tusfchen gewceten en begeerlijkheid, tusfchen tegenwoordig vermaak en toekomend
goed. In deezen ftrijd, worden de zielen dcr dcugdzaamen beproefd, verbeterd, en gefterkt. In dit Veld worden hunne eereprijzen behaald. Hier worden, in het
midden van de verfeheidene tegenareevingen van waereldsch belang , de hoofddeugden geformeerd — van
dapperheid, maatigheid, en zelfs-verlochening; van ingetoogenheid in voorfpoed, lijdzaamheid in de verdrukkingen , onderwerping aan Gods wil, en liefde en vergeeflijkheid omtrent de menfchen.
„ Zodaanig is het bewerp der Godlijke wijsheid tot 's
menfchen verbetering. Doch Itch het geval, dat het
plan, door de menschlijke wijsheid ontworpen, plaats
greep , en dat ons de vergeldingen der regtvaardigen klaar ,
en, ten vollen, worden voor oogen gefteld; dan zou dc
oeffening van de opgemelde deugcien, geheel en al,
weg vallen. Haare naamen zelfs zouden onbekend zijn.
Mlle verzoeking weggenomen, alle waereldfche begeeriijkheid, door de meer vermogende ontdekkingen der
ecuwigheid, ondergebragt zijnde, zou 'er geene''beproeT3
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ving der oprcgthcid, geene onderfeheiding van characters overblijven ; geene gelegenheid zou 'er gelaaten zijn
voor die wcrkzaame poogingen , welke de middelcn zijn
tot zuivering en valmaaking der deugdsgezinden. Van
den ftrijd tusfchen tijd en ceuwigheid , haw de voornaame oeffening van 's menfchen deugd af. De duisternis , met welke, tegenwoordig , de eeuwige voorwerpen
overdekt zijn, onderhoudt dien flrijd. Neemt die duistcrnis wog, en gij doet de menschlijko deugd haare plaats
ruimen. Gij wcrpt dot geheele ftelfel van tugt enoeffening
onder de voct , waar door onvohnoakte fehepfels , in dit leevon, trapswij:,c, tot ecnen volmaakter ftaat wordenopgeleid.
„ Waar op komen wij dan, ten langen laatften, anders
neder,, dan op dit befluit , dat de geeischte volmaakte °flak-Ain; dor hoincifche hcerlijkheid, wel verre
van tot verbeterincl
- der menschlijke ziel to ftrekken, in
tcgendeel, die deu;den en pligten zou vernietigen, welke de groote werktaigen zijn van haare verbetering? Zij
aan het charafter van den mensch, hoe
zou niet
of als eon werkzaam
men hem cok befohouwt,
weezen, of als eon zedclijk worker. Zij zou hem ongefchikt maakcn tot cleelneeming in do waereidfche bezigheden , tot genieting van de vermaaken, of tot volbrenging van do pligten des leevens. Met eon woord, zij zou,
geheel co al, bet waar toe hij op decze aardc
geplaatst is , voiijdelen. Et, de vraag , — waarom het den
Almagtigen hchaagd heb:)c, do geestlijke ‘vaereid, en bet
toekomendc beftaan van den mensch, in zo veel duis,terheids to bonen, komt, in het einde, hier op uit , -waarom 'or zu11.; eon fcbcp''ol,als de mensch in het Heel21 van God is? Zodaamg is de uitflag der verheteringen ,
die men voorftelt, dit gemaakt moeten worden in de ontwcrpon dot Vowiicnig%cid. Zij vermeerderen het getal
dor ontdekkim_;cti van do vethevener wijsheid Gods , en
van do vermeetell-wid en dwaasheid der menfchen".
Aen beantwoording hecht zyn Ecrwaerde verder
/vile redoncering nopens onzc verpligting, om in die gelykmatige fe)iki, ing van God to berusten , en ons over
zvne wysh.2.i ,.1 t3 vrwontieren. Hier uit neemt by aenlciding , om doze overweging ook tot andcre takken van
ooze verftni.livke kennis over to brengen. En ten laetfle
befloit by zyne Redenvoering met gepaste Ico4ingen.
Mon van .dit aft:2.3 nog ecnige bvzonderhedca to melden,
vl
20:4
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Verklaaringe van PAULUS Brief can de Hebreeny en , door j.
A. CRAMER , Koninglyk DeenICh en Hofprediker. Uit bet
Hoogdztitsch over gezet. Eerfle D e els Eerft e Stuk. Te Utrecht by A. v. l'addenburg, 1777. Behalv en de Voorreden 373 bladz. in quarto.
cn Luthersch-Godgcicerde verleent ons hicr ene
E
helderemk omfchryving van, met nevensgaende tactkundige , leerftellige en zedelykc aenmerkingen , over den
inhoud van den opgemelden Brief: en de Nederduitfche
Vertaling komt uit handers van ccn Gereformeerd-Godgeleerden , naer uitwyzen der bygcvocgde aentekeningen;
welken bier en daer de verfchillende denkwyze der Broederen befcheiden toonen. Hier door is deze uitgave te
beter voor de Leden van de enc en andere Gezintheid
gefchikt ; die dit Werk met te ieder genoegen zullen
kunnen doorbladcrcn, om dat men , zo van de ene als
van dc andere zyde, de by ieder vastgettelde Rcchtzinnigheid ernftig in 't oog gehouden heeft.
Aen 't hoofd van dit Gefchrift ontmoet men vyf weidoorwerktc voorbereidende Verhandelingen; en de oordeelkundige verkiaring is tweeiedig ing,cricht. De Eerwaerde Cramer, den Text, naer het verband der zaken
verdelendc, gceft, van ieder Lid, eerst ene onderfcheiden uitbreiding, die men als ene zakelyke Verklaring
van dat gedeclte van den Text kan aenmerken; en daer
aen hecht by voorts ene nadere opheldering van de woor,
den en fpreckwyzen, met ene ontvouwing en aendrang
van de leerilellige en zedelyke waerheden, die 'er zy_
nes oordeels in voorkomen. In 't een en 't ander opzicht behandelt zyn Eerwaerde a p es , nacr zyne denkwyze, met vcel oplettendheid. Wy zullen ons voor
tegenwoordig bepalen tot den inhoud van 's Mans voorbereidende Verhandelingen; en by ene volgende gelegen.
heid wel cen ilacl van zyne . verklaerwyze mededeelen.
IIet getal der voorbereidende Verhandelingen is, geIvk we gezegd hebben , vyf. - De mile ftrekt om
te toonen , dat deze Brief niet in latere dagen verdicht,
maer wczeniyk gcfchreven is, in de tyden der Aposte=
len , het weir: onze liitlegger,, zo door uiterlyke bewyzen , uit de getuigenisfen der Kerkvaderen ontleend, als
T4
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door ten inwendig bewys , uit den inhoud van den Brief
opgemaelt , ten duidelyktle ftaeft. -- Op deze volgt
ene tweede, ter toetze van verfcheiciene gevoelens, nopens den Schryver van den Brief aen de Hebreeuwen:
wacrvoor zommigen, oni ons niet op te houden met
het geen niet noemenswaerdig is, houdcn Apollo, Hand.
XVIII. 24-28, met lof gemeld; terwyl anderen hunne
gedachten vestigen op Clemens den Romein , den Euangelist Lucas, of Barnabas, den 6ekenden reisgezel van Apostel Paulus. Dc Eerwaerde Cramer deze gevoclens ondcrzogt en niet bondig gevonden hebbende, maekt ten
laetfle nog gewag van de gisfing van Origenes, wiens
gevoelen ook anderen omhelzen. Men zou naemlyk,
zich ilootende aen de ongelykheid van den fly1 in dezen
Brief, met dien der Brievcn van Apostel Paulus, mogen
denken, dat de gedachten en leringen in dezen Brief
vervat aen den. Apostel Paulus toebehooren ; maer dat
by de bewerking daervan aen den enen of anderen zyner
leerlingen of reisgenooten had aenbevolen ; waer uit dan
natuurlyk die vcrfchcidenheid van ftyl rnoest voortfpruiten. Zyn Eerwaerdc oordeclt wel, dat deze gisfing, in dac onderfcheid van fly', geen genoegzaern
ftcunzel heeft ; dan hy zou, zo 't hem nog enigzins twyfelachtig ware of Paulus dien Brief gefchreven hebbe,
aan dit gevoelen van Origenes de voorkeur geven, als
35
31 zulk een, dat de meeste kennis en befcheidenheid bewijst. Maer men vind, volgens zyn inzien, zo overtuigende reden van Paulus voor den Schryver zelven te
houden, dat daerdoor ook dit gevoelen by hem geheel
Ten bewyze nu bier van, dat Paulus
vervalle.
niet flechts zyne gedachten opgcgeven , maer ook
daedlyk uitgewerkt, en des den Brief zelf gefchreven
heeft, fchikt hy eene derde Verhandeling. Hier ftelt hy
ons in de eerfte plaetfe voor, het getuigenis der Kerkvaderen, zo van de Oosterfche als Westerfche Kerk; waeruit men kan afnemen , dat de Oosterfche Kerk, welke
bier omtrent best onderricht kon zyn, dezen Brief vry
eenparig voor een Gefchrift van Paulus erkend heeft, en
dat de Westerfche Kerk , fchoon 'er gevonden wierden ,
die zulks in twyfel trokken, hem echter merendeels
voor een Brief van Paulus aengenomen heeft. Dit fierk
fprekend getuigenis tracht de Autheur vcrder boven alle
tegenfpraa te ftellen, door 't getuigenis van Apostcl
Pe-
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Petrus; als die, gelyk by poogt aen te wyzen , van dezen Brief, als door Paulus gefchreven, gefproken heeft.
Per. III. 15, 16. Om zulks in zyne voile kracht

voor te ftellen, legt by 't . er op toe, om te betoogen,
dat de Brief van Petrus, niet aen Heidenen, maer aen
bekeerde Jooden, aen Hebreeuwen gefchreven is: en,
dit vastftaende, toont by, dat alles zich verenigt, oin
ons te overtuigen, dat Petrus, in de aengehaelde places,
het oog gehad heeft op den Brief aen de Hebreeuwen,
als door Paulus gefchreven. Voorts verflerkt by dit
denkbeeld, nopens Paulus als Schryver dezes Briefs, uit
aenmerking van den inhoud des Briefs zelven, die in
leerwyze, manier van voorftellen en verfcheiden byzondere omflandigheden dien Apostel als Schryver acnduid.
De Eerwaerde Cramer behandelt dit Stuk, met
ene beknopte beantwoording der tegenbcdenkingen, met
zo veel juistheid, dat zyne verdediging van dit gevoelen wel waerdig zy overwoogen te worden, vooral van
hun, die deswegens andere gedachten vocdcn.
Hierbenevens verledigt zich de Autheur in zyne Vierde
Verhandeling, tot het onderzoeken, welke Jooden men
bier bepaeldlyk heeft te verflaen, door de benaming
van Hebreeuwen? Zouden het, gelyk zommigen willen,
de geloovige Jooden in Spanje zyn? dit is niet aenneemlyk; verfcheiden omflandigheden in dozen Brief fchynen
op hen niet toepaslyk. Zal men bier denken op alle geloovige Jooden, door de gehele toen bekende Waereld
verfpreid? Dit beantwoord niet wel aen 't clot van dezen Brief, waerin de Schryver, Heb. XIII. 23 , aenduid, dat het zyn oogmerk is, hen wel dra to komen
zien. Zulks geeft te kennen, dat de Brief, fchoon ten
algemenen nutte, en in dien zin voor alle Jooden gefchreven, egter in de eerfle plaets byzonder tot zekere
Jooden ingericht is. Onze Autheur gemeld hebbencle,
dat het hieromtrent voornaemlyk aenkomt op de vracg,
of men in dit geval bepaeldlyk hebbe te denken, op de
Jooden in Palestina, of op de Jooden der Aziatifche Gemeenten, aen welken Petrus gefchreven heeft, verklaert
zich voor het laetile gevoelen; echter zo dat hy ook de
Jooden in Palestina niet geheel buiten het oogmerk des
Schryvers fluite. Het geen hy voorheen aengedrongen
heeft, met betrekking tot het fchryvcn van Petrus
hem derwacrts; en 't komt hem voor, dat alles, wet
T5
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ter beganfligingc van 't eerfte gevoelen bygehragt word,
even zo wel, indien niet beter flaet op de Aziatifche
Gemeenten. Alles te zamen genomen zynde, , is het
,, clan, zegt by, geloofwaardiger , dat de Brief aan de
Hebreeuwen gefchreeven is aan dezelfden, aan wel„ ken Petrus heeft gefchreeven, dan het waarfchynliik
„ is, dat Paulus hem, allereerst, aan de Jooden in Pa„ lestina heeft gezonden. Het oogmerk van Paulus kan
geweest zijn, dat hy hen ook medegedeeld wierdt,
„ en zy hebben hem ongetwijfeld ontvangen; maar men
„ kan met geene doorflaande reden bewijzen, dat men
„ ze voor het naast perzoneel voorwerp dozes Briefs
„ moct houden”.
Aen dit alles hecht by eindelyk nog enc Verhandeling over de Tael, in welke deze
Brief oorfpronglyk gefchreven is: te weten, (dat bier
hyzonder in aenmerking komt, of hy oorfpronglyk gefchreven zy, in de Chaldeeuwsch-Syrifche , als de moedertaei der Jooden in Palestina, of in de Griekfche Spraek,
zo als wy denzeiven tegenwoordig bezitten? 's Mans
gevoelen, dat de Brief in de eerfte plaets gefchreven is,
niet aen de Jooden in Palestina, maer aen de Jooden in
de Aziatifche Gemeenten, is zo flerk ten voordele van
het Grieksch , als het gevoelen van anderen ten voordele van het Chaldeeuwscli-Syrisch zyn kan. Dit ftaet derhalven zo als by wel aenmerkt, gelyk , en doer des, in
dit rya', noch aen de eene noch aen de andere zyde ,
jets uit. Maer 't geen zyri Eerwaerde, na 't bybrengen
der bewyzen voor 't fchryven van dezen Brief in 't
deeuwsch-Syrisch , by manier van tegenbewyzen aenvoert
toont vry klaer, dat 'er gegronde reden zvn, °in met
hem de party van bun te kiezen , welken beweren, dat
de Brief oorfpronglyk in 't Grieksch gefchreven is; en
dat wy E.,evolglyk niet flechts ene Overzetting, maer
den Brief—in zyne oorfpronglyke Tale bezittan.

Drie
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Drie Verhandelingen , uitgegeeven door de Faculteit der Geneeskunde te Parys ,behoorende tot een geheel nieuwe Vroedkundige Operatie , gedaan door den Heer j. R. SIGAULT,
M. Dr. Uit het Fransch Vertaald , door H. VAN DE
LAAR , M. Dr. In 's Gravenhage by H. H. van Drecht,
1778. Buiten de Voorreden , 51 bl. in groot octavo.

't Is een bekende zaak dat de Verloskunde, in deeze
genwoordige Eeuw, door de oplettendheid en't vernuft van verfcheiden voornaame Mannen, merklyk volmaakter is geworden; daar worden evenwel nog gevallen gevonden , die door de konst , met behoud van 't leey en van Moeder en Kind, niec kunnen gered worden, ten
zy de eerstgemelde zich aan de bewerking van de Keizerlyke Sneede overgeeve; fchoon 'er verfcheide voorbeelden gevonden worden , waarin die bewerking van
een gelukkig gevolg is geweest , kan men evenwel 't
groot gevaar , waarin de moeder daar door gebragt wordt ,
niet ontkennen; dezelve is ooh: op verre na niet in eel)
algemeen gebruik.
't Geval , daar men hies 't oog op heeft , is , wanneer
't Vrouwelvke Bekken mismaakt of te klein is in vergeivking met de grootte van 't kind. De Heer sicAuur,
deeze zwaarigheid in de Verloskundc overweegende,
viel op de gedagten dat de doorfneede der kraakbeenige
geleeding van de Schaambeenderen een merkelyke verwydering in 't bekken zoude veroorzaaken, waar door
de verlosfing, in een dergelyk geval, niet alleen moplvk , maar zelfs gemakkelyk zoude kunnen gemaakt
worden. Diu middcl fcheen hem in alles beter te zyn
dan de Kcizcrlykc Sneede, voornaamelyk als 'er een herftelde vereeniging der Schaambeenderen op volgde.
decide vervolk,ns, op den I December 1768, zyne gedagten over deeze nieuwc Operatic aan de Koninglyke
Academie der Heelkunde, in eenc Memorie, mede. Deeze Memorie werdt door de Academie verworpen, en
de Operatic afgekeurd. De Hooggeleerde Heer P. CAMp ut, onze Landgenoot , hadt geheele andcre gedachten
aangaande deeze Operatic, zo dra by hiervan door den
Heer Laws onrIerregit werdt. Hy doorzag aanftonds de
m9gelykheid en't nut da,-. deeze Operatic konde medebri211-
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brengen , en ftelde daar toe daadclyk proeven in 't werk
op doode lichaamcn en levendige Dicren. Deeze proeven aan zyne vcrwachting beantwoordende, bood gemeide Heer, met een loffelyk oogmerk , zich vrywillig
aan, om deeze Operatie in een leevendig Vrouwsperfoon,
die tertlood verwezen was, in 't werk te ftellen; doch
zyn verzoek werdt niet ingewilligd. Gelyk men omflandiger zien kan in den Brief van zyn Hooggeleerden,
medegedeeld in de Nieuwe Toad. Lettered'. 't 5de Deel.
De Heer smAuur door de afkearing van de Koningi.
Academie niet afgefchrikt , blcef by 't vaste voorneemen om deeze Operatie by de eerfte gelegenheid aan
eene in arbeid zynde Vrouw te beproeven, welke anders door behulp van de Keizerlyke Sneede zoude moeten verlosfen, indien men 't Kind 't leeven wilde fpaaren.
Na verloop van g Jaaren kwam hem den I OEtober
1777 een zeer gefchikt voorwcrp voor ; by ftelde zyne
nieuwe Operatic in 'c werk , met behoud van Moeder en
Kind: dezelve liep zeer gelukkig af, zonder zwaare toevallen te verwekken, en daar volgde een volkomene herftelling op. De Geneeskundige Faculteit te Parys verdient grooten lof, wegens 't nauwkeurig onderzoek naar
deeze Bewerking, door 't algemeen bekend maaken van
dezelve, en door de eerebelooningen, waarmede de
Heer sIGAULT , de uitvinder,, door dezelve gekroond is.
De veiligheid van deeze Bewerking is nu reeds door
meer voorbeelden bevestigd, waarvan de uitkomst even
gelukkig is geweest ; en wy twyfelen niet, of dezelve
zal binnen kort en overal, onder de Verloskundigen , die
voor de waarheid vatbaar zyn, aangenoomen, en tot bebond van Moeder en Kind geoefend worden. Wy betuigen onze verplichting aan den zeer Geleerden Beer
VAN DE LAAR , die onze Landgenooten dezelve zo fpoedig in 't Hollands medegedeeld, en met een fraaijeVoorrede vcrrykt heeft.

Ka-
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Katechismus der Natuur, door J. F. MARTINET, M. L. A.
Ph. Dr. Lid van de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfrhappen te Haarlem , en Predikant te Zutphen. Met
.Plaaten. Eerfle Deel. Te Amflerdarn by de Wed. Loveringh en Allart 1778. Behalven het Voorwerk 424 bladz.
in gr. octavo.

'die het verband tusfchen de kennis der Natuur
ZYen van den Godsdienst recht ter harte neemen , zo

dat ze, meermaals , door de befchouwing van het gefchaapene , met een gevoelige aandoening, opgewekt
worden, to verheerlykinge van den grooten Schepper,,
de eerfte, en eenige oorzaak van al het veroorzaakte, en
deszelfs inflandhouding ; zien ongetwyfeld met het grootfie genoegen, dat een beproefd Godgeleerde, die tevexA
een fchrandcr Natuuronderzoeker is, de hand aan 't
werk flaat , om Nederlands Inwoonders eene Godsdienflige Natuurkunde aan te bieden. Dit geeft natuurlyk
grond om te hoopen, dat veelen der zulken, die nog
met een ongunftig vooroordeel , tegen het beoefenen
der Natuurkunde, ingenomen zyn; of dezclve, by
mangel van genoegzaame kennis, verwaarloosd hebben,
tot betere denkbeelden, tot meerdere opmerkzaamheid
daaromtrent gebra gt zullen worden : terwyl het anderen , die 'er reeds eenigen fmaak in hebben , aanleiding
geeft , om 'er met meer gezetheid hunne aandagt op te
vestigen. Het mindere of meerdere gevolg , dat men
hiervan te gemoet mag zien, kan niet anders dan heilzaam weezen ; daar het de Natie opleidt om beredeneerd
te denken, de Ziel Le verryken met nutte kundigheden, en het Gernoed , dat hier bovenal, (als het uiteinde deezer ontvouwinge der Natuurkunde ,) bedoeld worde , te vervullen met eene gevoelige hoogagting en diepe eerbied voor den Allerhoogften; dat niet kan nalaaten invloed te hebben op een aandoenlyk ontzag voor,
en eene ernitige betragting van, het Woord der Openbaaringe. Ter bevorderinge hiervan ftrekt , op eene
uitfleekende wyze, dit Gefchrift van den Ecrwaarden
Martinet; dat by zeer eiOn betytelt met den naam van
Katechismus der Natuur. Het is naamlyk opgefteld
mania van eene onderwyzipg, door cep crvaaren Leermees•
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meester, gegeeven, aan eenen wel leergierigen, maar
tot nog ongeoefenden Jongeling; om hem die kundigheden van de Natuur, dat is van Gods Werken , of derzelver eigen aart en hoedanigheden in te boezemen,
waarvoor ieder Mensch, met een gezond Verftand hedeeld, vatbaar is; wanneer het hem in ernst gelust, dezelven met oplettendheid gade te flaan. Zyn Eerwaarde
heeft, in het geheele beloop, het eigenaartige van zulk
eene onderwyzing zeer wel in agt genomen; 't zy hy de
gedagten van den Leerling opwekke 't zy hy de invallende gedagten van den Leerling involge, of hem van
denkbeeld tot denkbeeld voortleide; het voorgeftelde
character van den Leerling houdt hy beftendig in 't oog;
en zyne onderrigtingen ais Leermeester zyn beknopt,
duidGlyk en naar de algemeene vatbaarheid gefchikt.
In den aanvang komt de Leermeester voor, als iemand
die zynen Leerling onder 't oog brengt, hoe laakenswaardig veelal de onoplettendheid van 't Menschdom
zy, omtrcnt Gods Werken, die hen in het gefchapene
van alle kanten ornringen; hoe pligtmaatig het zy daarop agt te geeven; welke voordeelen hieraan verknogt
zyn; en welk een vermaak die pligtsbetragting vergezelle. Op die manier den Leerling aangefpoord hebbende,
om het Godlyk gebod, gedenk , dat gy zyn w erk groot
maakt , to gehoorzaamen; en deeze daar door begeerig
geworden zynde, om nader onderwys des aangaande te
ontvangen; zo behelst de eerfte Zamenfpraak verders
eene doorloopende befchouwing van 't voortrefiyke van
Gods Weeken, en de algemeene gronden, waaraan men
zig in deeze beoefening altyd houden moet.
Na
deeze voorbereidende Zamenfpraak, vangt de Eerwaarde
Martinet zyne Natuurkundige Godsdienftige Onderwyzing aan, met het oog van zynen Leerling to vestigen
op het Uitfpanfel en de Hemelfehe Lichaamen. Vervolgens beide hy hem ter befchouwinge van 't opmerkenswaardigile nopens de Lugt en de Verhevelingen.
Hierop doet hy hem het oog ilaan op de Aarde, om
derzelver Gronden, Metaalen, Zouten en Steenen to
bezigtigen. Dus tot de Aarde genaderd zynde, komt
voorts in overweeging het geen zig op de Aarde vertoont ; waar onder, na eene voorafgaande befpiegeling
van de Jaargetyden , met do wisfeling Yn Dag en Nag,
de Mensch, als het edelfie Schepzel in dit ondermaanfche,
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fche , de eerfte plaats bekleedt ; na welken het Land en
het Water verfcheiden byzonderheden uitleveren, die de
opmerkzaamheid van eenen ieder kunnen vestigen; welken de Leermeester,, even gelyk by de voorgemelde onderwerpen gedaan heeft, indiervoege ontvouwt ,dat zyn
onderwys gegronde kundigheden en tevens Godvrugtige
overdenkingen inboezeme. — Het thans uitgevoerde
gedeelte levert zo veele blyken en bewyzen van 's Mans
bckwaamheid, ter volvoeringe van de overnuttige taak,
die zyn Eerwaarde op zig genomen heeft, dat het vooruitzigt op het verdere vervolg ten hoogfte gunftig zy.
Begeert men 'er nog ecn byzonder voorbeeld van, welaan, zie hier, hoe zyn Eerwaarde ons de befchouwing
van den Regen voordraagt. — Op de begeerte van
den Leerling om zig regte begrippen van den Regen te
maaken, vervolgt de Zamenfpraak indeezervoege.
A. Dit pryze ik, want de Regen is zulk een Godlyk
gewrogt, zulk een uitmuntend gefchenk , dat het wet
verdient recht gekend te worden, waarom de Dichter
ons lcert, daarop het oog to houden, en ter eere van den
Godlyken Geyer te zingen. Zingt den Heere by beurte met
dankzegging: pfalmzingt onzen God op de harpe. Die de hemelen met woiken bedekt, die voor de aarde den regen bereidt,
die 't gras op de bergen doet uitfpruiten , die het vee zyn voeder geeft. Pf. CXLVII. 7-9.

V. Hoe wordt de Regen geformeerd?
A. De Dampen der Lucht, door cenen aandryvenden
wind of door de koude verdikt, en dus zwaarer geworden zynde, of door de hette, of door iets anders eene
andere gefteldheid gekreegen hebbende , vallen door de
-yle Lucht naar beneden in de gedaante van Droppen ,
vormende door den val. fraaie in elkanderen loopende kringen op het water. Zyn de Droppels ongemeen fyn, dan
heet men ze cenen Stofregen, die meest by ftilte valt,
en, als by begint , lang aanhoudt. Zyn de droppels groot ,
gelyk in den Zomer veel gezien wordt, dan noemt men
die eenen Zomerregen. Vallen ze fnel en veel in petal,
dan draagen ze den naam van eenen Stortregen. Dit verfchil der Droppelen hangt of van de dikheid en den weerRand der Lucht, die ze vormt.
V. Waarom valt de Regen by Droppelen
A. Begrypt gy niet Gods wonderbaare goede fchikking
in dit ftuk, hoewel ze meest over bet hoofd gezien
word?
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wordt ? Viel de Regen niet in zo zagte Droppelen, die
ons teere oog niet beledigen, maar met dikke zwaare
firialen , gelyk men uit eene kan giet ; dan zou het jong
gegroeide grasfeheutie gekwetst , de tedere plantjes
den grond geflaagen, de aarde zo hard als ecn fleen ge_
inaakt , de grond van dc wori:els weggefpoeId, en de hiti•
zen zelven om ver geworpcn worden: Menfchen en Dieren zouden ongelooflyk te lyden hebben. Men ziet daarom gerneenlyk, na dat het lang en fterk gedroogd heeft,
dat de Regen eerst als een Stofregen begint tc vallen , ten
minfte in eene kleine hoeveelheid, waar door de grond
langzamerhand verzagt, en bekwaam gemaakt wordt , om
fterker Regens te kunnen ontvangen. Viel die eensklaps
en fchielyk, by zou geen nut doen , by zou den grond
geheel toeflaan en onvruchtbaar maaken. De wyzen hebben dit altyd aangezien voor een godlyk werk. Gy maakt
de opgeploegde aarde dronken ; gy doet ze daalen in zyne vooren: gy maakt het week door de droppelen, gy zegent zyn
uitfpruitfel. Pi. LXV.

V. En zo de Regen altyd even fyn viol?
A. Dan zou ze geen Waters genoeg aanvoeren! De
rniddelmaat , ecn uitwerkfel der Godlyke Wysheid, is ook
bier de beste fchikking. Des mogt 'er, reeds oudstyds,
te regt gevraagd worden : heeft de regen cozen vader? fob.
XXXVIII. 28, naamelyk, die denzelven vormt , en
dien, wyfelyk verdeeld , aan de Waereld, ten regten tyde, geeft.
V. Hoc veel Regen valt 'er dan?
A. De verdeeling des Regens over de geheele Waereld
is verwonderlyk naauwkeurig. In ons Vadcrland zelfs
heeft de eene Provintie, of de eene Staci,meer regenagtige
dagen dan de andere. In cenige Koningryken der Waereld valt ook meer Waters dan hier, wyl wy minder Regen noodig hebben, om dat het Water uit onze gronden
niet zo fchielyk uitwaasfemt. Hieldt men naauwkeurige
Waarneemingen van den Regen op alie plaatzen van ons
Vaderland; men zou ongetwyfeld 'daar uit zien , dat het
ineeste Water daar valt, waar de meestc hooge Gebouwen
en Boomen zyn, om dat de laagdryvende Wolken daar
tegen ftuiten, en this Regendroppelen uitgicten. Ik heb ,
Bens, ftaande by cenen der hoogfle Toorens van ons Vadcrland, dit regenen door de daar tegen ftuitende Wolken
gezicn wanneer 'er, op andere plaatzen, wat verder
ronci.n
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rondom denzelven afgelegen, geene Droppelcn vielen.
De wyze van regenen; de tyd wanneer ; de veelheid des
vallenden Waters; nevens de dagen en maanden, waar in
het valt, zyn vier ftukken, met welker Waarneeming gy
U vermaaken kunt, wanneer gy eene vaste woonplaats
zult gekreegen hebben: hier onder fchuilen dingen, die
wy noch niet weeten.
V. Ik kan , dunks my, daarin geene Wysheid vinden,
dat het op de Zee, op onze zandige Duinen, of op onze
dorre Veluwe regent?
A. Ik zecr groote ! Of moet niet de Zeelucht ten nutte der Zeclieden gezuiverd en verfrischt; moecen niet de
Planten, die het verftuiven onzer Duinen beletten; moet
niet de Hei, om te groeien voor onze byen en fchaapen,
befprocid worden? Om het woeste en het venvoestede , zegt
God , te verzadigen, en om het uitfpruitfel der grasfcheutkens
te doen wasfen. Job. XXXVIII. 27.
V. De Regen moet ons dan behaagen ; maar ik wensch
nimmer Bloedregens te zien?
A. Het is waar, dat men voorheen , in eenige Steden,
onzes Vaderlands , by voorbeeld, in Leiden en in 's Haagc , in het jaar 167o het Water der gragten bloedrood
gezien heeft ; doch de Regen was 'er geen oorzaak van,
maar eenige millioenen roode InfeEten gaven aan hetzelve
die kolcur. Men heeft eens te Oldenbroek, een Dorp of)
de Veluwe, Garnaalen zien regenen; doch daarin hadt de
Regen ook geen deel : zy waren door eene Hoos uit de
Zuiderzee opgenomen, die ze daar bet vallen. V66r veele jaaren vie]. 'er met den Regen eene Haai tusfchen de
kappen der Groote Kerk te Zutphen: eene Hoos hadt ze
uit de Zce overgebragt. Deeze voorbeelden deel ik U
mede, op dat gy U voor 't bygelooemoogt hoeden, wanneer gy iets dergelyks in het vervolg mogt zien.
V. Welke zvn de oorzaaken van den Regen ?
A. Ik hcb U reeds gezcgd , Hette, Koude , en Winden, vooral Zeewinden : waarom onze West- en Zuidweste Winden , waaiende uit den Oceaan , en komende
over dc wyde monden van de Schelde en de Maas , derzelver dampen oNenpakken , herwaards aanvoeren , en
dus onze voornaamfte Regenwinden worden. Men kan
hierby vocgen , dat de Regen ook veelvuldiger is daar
groote Gebouwcn en hooge Boomen dart op de vlakten.
VII. DEEL. H. LLTT. NO. 7.
V
V. Hoe
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Hoe kan koude en Hcttc Regen veroorzaaken ?
A. Gy hebt van my geleerd , dat de ftraalen der Zon ,
op de Aarde ftuitende , omgcboogen en afgekaatst worden. Door deezc vcr warming der Aarde , en door decze
terug komende ftraalen, begrypt gy ligtelyk , moet het
onderfte Luchtgewest zeer verwarmd worden. Het beneden Luchtgewest, altoos de hoogere koude Luchtftreck
anderfteunende, zo lang het evcnwigt blyft, daar door
nu warm geworden; en door die warmte uitgezet en ligter gcmaakt zynde, zo kan dat cvenwigt niet langer duuren : hierom zinkt dan een zwaar bovendeel van Lucht
en Dampen naar beneden, en door de van boven komende koude ftollen dus die Dampen. Hier door worden
Sneeuw, Hagel, Ys, en zwaare Winden na groote hette
ebooren, welke Winden, uit een koel Gewest komende, daarom altyd koud zyn. En gaat 'er dan eene koude
Lucht door ons warm newest; dan verdikt zy ook de
daarin zweevende Dampen, en vormt dus al meer zwaarer Walken , die, verder voortdryvcnde, gaande weg
dikker worden, en dus verzwaard, of door den Wind
nicer opEcngepakt , Stortregens baaren.
V. Hoe wect men, dat de koude de Dampen der Lucht
verdikt of zamentrekt ?
A. Gy kunt dit zien! Haat, des zomers, koelen wyn
uit uwen kelder, en fchenk dien in een glas: aanftonds
beflaat het glas van buiten, om dat de koude van het
vogt de Dampen, buiten her glas omzweevende , verdikt
en zamentrekt. Hiervan beflaan ook uwe venfterglazen
van binnen , als het buiten, en van buiten als het van binnen kouder is. Of men kan zcggen, dat, wanncer het buiten kouder dan in huis is, het vuur van binnen , zich ge_
lykelyk verfpreidende„ door de glazen naar buiten vliegt,
en de met zich gevocrde vogten , die niet door het glas
kunnen vlicgen , daaraan laat hangen.
V. Welke voordeelen brengt de Regen ons aan?
A. Oplettenheid zal ze U zeggen , zo gy ze niet reeds
kent. De Regen zuivert de Lucht. De eerfle Regen,
die, na eene tango droogte op uw glasvenfteren flaat ,
zal daarop vlakken nalaaten , wclken bewyzen zyn , dat
de vallende Droppelen de zweevende vuiligheden der
Lucht ander weg mede genomen, en daarop geplakt
ben. - Welk eene lieflyke reuk merken wy na den
regen ! een blyk, dat dezelve de Lucht gewasfen , en
V.
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veele aarddeelen, die deezen zoeten geur geeven, antbonden heeft — Voorts maakt de Regen de Aarde vruchtbaar , wyl hy veel zout en olie uit de Lucht mede brengt ;
hy verkwikt de verflenfte Planten; drenkt Vee en
Menfchen; formeert de Rivieren; verkoelt de heete
Lucht ; verwarmt de koude ; fruit de Pest; en doet,
op dat ik , uit duizend anderen , noch eene byzondere
nuttigheid aanhaale, het eitje van de zwarte Vlieg, waar
over wy zo dikwerf in May klaagen, in den bloesfena
der Boomen verdrinken en fterven.
V. Wanneer hebben wy den meesten, wanneer den
minften Regen?
A. De meesten van July tot December, en den minften van January tot July; dat juist is afgepast naar de
gefteldheid van ons Vaderland, om deszelfs vruchtbaarheid op de beste wyze te bevorderen. Het regent anders by ons in alle maanden van het jaar; hoewel het
gebeurt , dat , fomtyds in den Winter , of in het Voorjaar, ook wel in den Zomer, eerie maand voorby loopt,
waarin 'er geen Regen valt ; doch dit wordt dan, of
door den Daauw in den Zomer , of naderhand, door het
overvloediger regenen, weer vergoed. In andere Landen der Waereld, zeide ik U, yak 'er meer of minder ;
een opmerkelyk verfchil, evenredig naar de gefteldheid
der Gronden, waar in gy een zonderling bewys der hoop Voorzienigheid mom erkennen.
V. Boven hebt gy my gezegd, dat de Zeewinden deft
meesten Regen aan ons Vaderland geeven?
A. Zo is het ! en daarom befchikt ons God zo weinige Landwinden. In hetzelfde tydbeftek heeft men,
by voorbeeld , te Utrecht 203 Weste, 135 Zuidweste , 61 Zuide, 27 Zuidooste, 32 Ooste, 29 Noordoos.
te, 54 Noorde, en 61 Noordweste Winden gehad. Maak
daaruit op de Godlyke wysheid en Voorzorg voor ons..
.Hy rnaakt den regen een gezette orde , Job. XXVIII. 26,
is eene zo oude als edele belydenis.
V. Maar hoe geweldig zyn de Wolkbreuken , wanneer het water by heele ftroomen in eene geweldige menigte neesrvalt ?
A. Stel 'er tegen, hoe zeldzaam zy gebeuren ! Ik kan
my niet herinneren, eene waare Wolkbreuk in myn geheel leven gezien te hebben. De laatfte, waarvan men
hier weer , gebeurde \T O& eenige jaaren te Arnhem ,
"V 2
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wanneer het Water, van de Bergen fIroomende , op de
overfchoone Buitenplaats, de Lichtenbeek , aanviel, deszelfs vyvers in een oogenblik met zand vulde, en dat
vervolgens met zo veel geweld tegen ecn yzeren hek
fmeet, dat hetzelve in flukken brak. De oorzaak der
Wolkbreuken is byna zo onbekend als dat Verfchynfel
zeldzaam is.
V. Ik ben voldaan over uwe ontdekkingen?
A. Gy moet meer dan voldaan zyn! Gy moet U ook
gewennen, om den Regen altyd met vermaak en verwondering te befchouwen; want waarom zullen we niet
onze vermaaken vermeerderen , en ons telkens over cen
van Gods beste gefchenkcn verheugen?
V. Een der beste Gefchenken?
A. Ja! Kunnen wy immer den Regen misfen ? Kunnen wp ons den Regen geeven? Wordt 'er daarom niet
gevraagd: Zyn 'er onder de ydelheden der Heidenen, die doen
Tegenen? of kan de kernel droppelen geeven. Jet. XIV. 22.
UZie kan de wolken met wysheid tellen, en wie kan de flesfchen
des henzels nederleggen ? air het flof door goo ten is tot vastigkid , en de kluiten zamen kleeven. Job. XXXVIII. 37,38.

Wordt 'er daarom niet bcvoolen deezen lofzang aan te
heffen Zingt den Heere by beurte met dankzegging , pfalmzingt onze God op de karpe. Die de kernel met wolken bedekt ,
die voor de garde regen kereidt , die het gras op de bergen
duet uitfpruiten. Pf. CXLVIII. 7 , 8?

Oude en Hedendaagfche Algemeene Wereldlyke Gefilciedenis ,
gevolgd naar het Fransch van den Heer Abt maim-, Lid
van de Acadentien der Weetenfchappen te Lions , NC172Ci
en anderen. Achtfte Deel. De Hedendaagiche Gefchiedenis. Te Arnfterdam by Yntema en Tieboel. 1777.
in groot octavo. 396 bladz.

Vermids de Uitgave van dit begeerd Gefelliedkundig
Werk, met zulke Ihelle fchreeden voortgaat, dienen wy , in onze Aankondigingen 't zelve te volgen;
eene tack ons geenzins lastig : dewyl wy elk Deel onet,
genoegen doorleezen, en bevonden hcbben, dat het
Werk nergens bezwykt; maar veel eer van Deel tot
Deel aangelegener wordt.
Van de groote Tydperken , waar in de Abt MILLOT
zy-
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2yne Algemeene Gefchiedenis verdeelt , behelst het Achtfle
Deel , 't welk wy thans voor ons hebben , drie Tydperken , bet XIde, XIIde , en XIII. Het Elfde Tydperk
voert tot Opfchriften , Oorlogen wegens den Godsdienst in
Frankryk. De vereinigde Nederlanden Haan tegen PHILIPS
DEN II op. Engeland Bloeiende onder ELIZABETH, en loopt
van 't Saar MbIAX , tot de Regeering van HENDRIK DEN
IV Koning van Frankryk. Deeze Opfchriften wyzen genoegzaam aan , welke gewigtige ftoffen de Franfche Scliryver en zyn Nederduitfche Navolger tc verwerken hadden :
en gelyk de eerstgenielde de beste Schryvers zyns Lands
geraadpleegd, en, met veel oordeels , de fchoone trekken van DE THOU, uit de Gefchiedenis fen zyns tyds , in zyn
Werk ingevlogten heeft , zo putte ook de laastgenocmde , ten opzigte van ons Vaderland , nit de bcste bronnen ; de plaatzen , nit Vader HOOFT bygebragt , kunnen tot
wedergaden dicnen van die uit DE THOI zyn aangehaald.
Hoe zeer ook in bekooringe , om de Oprigting van ons
vrygevogten Gcmeencbest , en de lotgevallen , die dezcive vergezelden, onzen Leezeren onder 't oog te brengen , moeten wy 'er van afzicn , om dat het te breed
voor ons Berigt zou uitloopen , en het bekorten van een
reeds in eérigedrongen en zeer zaaklyk verhaal droog
en fmaakloos zou weezen.
Aan 't hoofd des Twaalfden Tydperks prank de naam
van HENDRIK DEN IV, met deeze roeturyke aanduiding
des grooten Inhouds. De Ra;npen van Frankryk her.fleld
door een goed Vorst. Dit neemt een aanvang, met den 7aare MDLXXX1X, tot het Staatsdiemutrfchap des Cardinaals
DE RICHELIEU, in 't Jaar MDCXX1V. Bier befchouwen wy een der grootfte Vorften op welke Frankryk mag
roemen , met een der beste Staatsdienaaren, en trouwdie oit een Koning hadt , den braaven
fte
sum. Dit tydperk vloeit over van wyze Staatslesfen,
en verdient eene alleraandagtigfle leezing. Onze Landgenooten zullen in 't byzonder een verflag aantreffen ,
hoe onze moedige Voorvaders den tytel van Onafhanglykheid verwierven , der Oost-Indifche Maatfchappy opTigtten , „ en gelyk" om hier met MILLOTS Navolger te
fpreeken , „ de Hollanders zich yverig betoonden in bet
uitbreiden van hunnen Handel, en daar door in rykdom
en welvaard wiefen , zo lieten zy de verkreegene fchatten niet roesten ; maar wendden dezelve aan tot verbeteFin-
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ringe van het Land hunner wooninge. Hier van kunnen
veele bedykte en drooggemaakte Meeren getuigenis draagen. Wel mogt VOLTAIRE, van Holland fchryvende, verklaaren: , Holland verdient zo veel te mecr onze aandagtige opmerking, daar het een Staat is van eene ge, heel nieuwe foort ; magtig geworden, zonder bykans
, grond te bezirten, ryk , zonder uit eigen fchoot het
, twintigfte gedeelte zyner Inwoonderen te kunnen voe, den, en gewigtig in Europa, door zyne verrigtingen
: wy mogen 'er by/ in de afgelegenfte deelen van
voegen een Staat, die niets betekende, voor dezelve
Vry was". Hoe de rust des Twaalf jaarigen Bejtands deerlyk geftoord werd, door de Kerkgefebillen der Remonftranten en Contra-Renzonfiranten, gevolgd van Staatsonlusten, die afzigtige vlekken in de Gefchiedenisbladen onzes Vaderlands opleveren.
Het Dertiende Tydperk is getyteld: Het Staatsbeftuur
des Cardinaals DE RICHELIEU.
Vernedering van 't
Huis van Oostenryk. - Het Parlernent van Engeland
ftelt den honing de Wet. 't Zclve begint met het Jaar
MDCXXIV, en ftrekt zich uit totlietbeginder Regeeringe
van LODENVYK DEN XIV. Te recht , mag MILLOT eene

Algemeene fchets van dit Tydperk geevende, dus aanvangen. „ Een nieuw Stelzel van Staatkunde zal zich
opdoen , en het gelaad van Europa veranderen. Eeri veel
vermogcnd vernuft zal Frankryk beheerfchen, en de ftoutmoedigheid der Calvinisten , en de oprocrige cerzugt der
Ryksgrooten te onderbrengen, en de Wereid verwonderd
doen ftaan over zyne onderneeiningen. Het zal rivieren
van bloed (torten , met een yzeren fchepter regeeren,
en Frankryk ongelukkig rnaaken; zo zeer de vrees als de
verwondcring opwekken; doch zyn Staatsbeftuur zal een
der aanmerkenswaardigfte Tydperken, in de Gefchiedenis ,
opleveren, door de omwentelingen en gebeurtenisfen,
daar in voorgevallen. De fchitterendfte deelen der Gefehiedenisfe en die Ivy niet onopgemerkt voorby kunnen , vertoonen veelal een fehrikbaarend Treurfpel".
Het laatfte of zevende Hoofciftuk deezes Tydperks verdient onze byzondere opmerking; behelzende: A1171.711ei
kingen over ha Staatsbefiuur en de Zeden ; over den Gods dienst
en de Kerk; over de Weeteqbappen en Geleerdheid. Dc

onderfcheide deelen daar van, elk om 't keurl,lcst cnrgevoercl: want de p bt 1411,101ccoe wondere bakVTaam
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kwaamheid om Tafereelen te fchetzen, voeren tot opfchriften: I. Voortgaing van het Koninglyke Staatsbefluur ,
byzonder in Frankryk. 11. Het Staatsbejluzir van Zn'itzerland
en der Vereenigde Nederlanden. (Hier lecre onze Landsgenoot zyne flerkte en zwakheid , en zyn Pligt, kennen !)
III. Zeden-veranderingen. IV. 't Vernal van de Magt des
Roornfchen Hofs. V. De Godgeleerdheid , Geweetensgevallen,
en fchadelyke Twisten. VI. De Weetenfcliappen en Fraaije
Letteren.
Het lust ons het voornaamfte deezer laatfle Afdeeling
over te fchryven. — „ Om de donkcre neve's des onveritands, altoos gunftig aan wanorde, te verdryven,
moestcn de Weetenfchappen den glans der Waarheid
doen opciaagen. 't Geen men , geduurende een reeks
van ecumen met den naam van Weetenfchap hack vervaardigd, diende om zulks ten kragtigften te verhindcren. Het was erne zamenknooping van harsfenfchimmen,
als heginzels vastgefleld, door menfchen , die, om zo
to fpreeken, daar van hun beftaan ontvingen : zy werden verbitterd tegen de minfte nieuwigheid, zy vloekten en banden de gezonde Reck, om dat zy dezelve te
vreez,en, en tot erne Vyandinne hadden. ARISTOTELES , of liever zyne onkundige verklaardcrs , bchcerschten de verftanden, met erne volftrekte oppermagt. De
Wetten zelfs, welk een toppunt van dwaasheid! verboden, op het flrengfle, alle leerflellingcn , ftrydig met de
fchoolfche ongerymdhcden. Met een woord, men mag
zeggen, dat gezond verfiand te betoonen dikwyls cene
misdaad wierd.
„ Indien de Peripatetifche Wysbegeerte de Godgeleerdheid bedierf,wat moest 'er dan van de Wysbegeerte zelve niet wordcn, onder deezen fchadelyken en overheerfchenden invlocd ? Indien men nog heden ten dage, op
zommige openbaare Schoolen, de Jeugd plaagt met het
leeren der Cathegorien , en andere belachlyke harsfenfchimmen der Ariflotelifche Wysbegeerte; indien het midden
deem Eeuwe nog een bock te Weenen in 't licht zag
komen, onder den barbaarfchen tytel: Het Arifioteliaanfche Stelzel over de zelfsftandige gedaanten en volfirekte toevalligheden (*) , waar in moest dan de Wysbegeerte beV4
than ,
(4') Systems Ariflotelicum de formis fuldlantialibus & qccidentibus alfoiutis. Zie D ' ALF.MBERT. Melanges de Litterature , &Mstoire & de Philofo.thie, Vol: VI. p. 376.
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{ban, wannecr men volftrekt geen denkbccld bath van
betere Letteroefeningen ; en gene vryheid altoos om beter te leeraaren?
„ Maar vrye, kloeke en moedige vernuften , in flan
om dit juk te verbreeken , en of te fchudden , herftclden
de Rede in haar wettig regt, en openden den weg om
tot rechte kundigheden te geraaken. Onder jAcontrs
DEN I Koning van Engeland , ftrooidc FRANCOIS BACON ,
een veel roemryker Wysgeer in zyne ongenade, dart
Rykskanfelier in de fchaduw der Vorstlyke gunfte, in
eenige Werkjes, de rechte zaaden van de meeste ontdekkingen , naa zynen tyd, te voorfchyn bragt. Hy
toondc de gebreklykheid der Leerwyze tot nog gevolgd,
en niet alleen afbreekende , maar ook opbouwende, wees
by eene andere aan. Hy ftelde in het helderfte daglicht
de nietsbeduidenheid der afgetrokkcne befpicgelingen en
veronderftellingen , waarin de Leeraars zichzelven verlooren ; en merkte de ftukken, die dc Natuur zelve oplevert , aan als de grondflagen onzer kundigheden. Hy
wees zyne tydgenooten tot de Ondervinding, tot het
doen van Proeven, als de bron van nog onbekende Waarheden, en voorfpelde eenigzins, welke wonderen deeze
trant van Wysbegeerte, ten cenigen tyde, aan den dag
zou brengen. Hy leerde, eindelyk, te denken , dat
men niets wist, en dit was ' r geen men toen bovenal
moest begrypen, wanneer men waande alies te kennen.
„ Eenigen tyd daar naa verfchecn DESCARTES , een
Fransch Edelman , in Touraine gebooren , die, agt flaande
op da valfehe denkbeelden, hem door zync leermcesters
ingeboezeind , op de fchoollche onkunde, met het cerwaardig gewaad van Wysbegeerte beklecd, het ondernam alle zyne denkbeelden te hervormen , en wcl, indien bet hem mogelyk warc, zulkcr wyze , dat 'er geen
't minfte fpoor zyner voorgaandc dwaalingen overbleef:
Hy begon met twyfelen, by bewees de noodzaaklykheid bier van, bovenal in de Wysbegeerte; dewyl daar
in het onderzoek der denkbeelden , en de kragt der rede,
alles moet beffsfen , en het oordeel bepaalen. Door een
of twee duidelyke grondbeginzclen keerde by het duistcr
fielzel der Schoolen omverre. Maar zyne al te leevendige verbeeldingskragt vervoerde hem. Hy wilde een
nieuw Stclzel vormen. Hy vcrklaarde het werktuiglyke
des Heelals, door het invocren van Draaikringen, die
de
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de Natunr wraakt. Het miste hem Diet eene talryken
Aanhang te krygen, die ten minften den fmaak voor duidelvk redenkavelen inboezemde. Dit was reeds eenen
doodlyken flag aan de Peripatetifche Wysbegeerte toegebragt, — Van de Dwaaling tot de Waarheid over te
gaan, is zo moeilyk , dat het niet wel zonder ftruikelen
kan gefchieden. Dan misfchien hebben elfs de misflagen deezes beroemdenWysgeers den voortgang der Weetenfchappen geholpen. Zyn inneemend en verleidelyk
Zamenflel deedt welhaast lieden opftaan tot Geesrdryvens
toe daar voor yverende, en al te zcer de overhand hebbende op de SchoolfcheWysgeeren , om niet te zegepraalen over derzelver drogredenen en hoonende bejegeningen. Zyne Leerwyze heeft naderhand de Waarneemers
der Natuure beftuurd, en deeze hebben de begogelingen
der Carthefiaanfche veronderfiellingen doen verdwynen.
„ GASSENDI, een Geestlyke in Provence, omzigtiger dan
DESCARTES, zyn Tydgcnoot, en bygevolge min bekwaam
om veel gerugts te maaken, ondermynde heimlyk de nude vooroordeelen, en deedt zyn best, om het Stelzel der
Ondeeltjes van EPICURUS te hervormen. Hy kantte zich
openlyker en heftiger aan tegen DESCARTES, en beftreedt,
met klem van redenen, het volftrekt voile deezes Wysgeers. Zyne Ondeeltjes, in 't ruim dryvende, met eeno
zonderlinge neiging van aantrekking of van aanftooting,
kwamen der waarheid nader dan de Draaykringen zyns
Tegenftanclers. Doch by vormde niers meer dan een Stelzcl, 't welk min of meer waarfchynelykheids hadt. 'Er
ontbraken, en dit bekende die omzigtige Wysgeer zelve,
nog Proeven: deeze moesten genomen worden , om agter
de waarheid te komen; gelukkig wendden de kloekfle verftanden het over deezen boeg om de haven der waarheid to
bezeilen.
„ Een der Mannen, aan welke de Weetenfeliappen
voornaamlyk haaren op- en voortgang verfchuldigd zy n,
en die ten doel der ftraffe van drieste onkunde ftondt, was
GALILEUS GALILEI Natuurlyke Zoon eens Edelmans te
Florence. Het Stelzel van COPERNICUS, 't welk de Aarde
en de Dwaalflarren rondsom de Zon duet draaijen, en
daar door alle verfchynzels des Planeetgeftels zo uitfteekend verklaart, verdiende zulk een Verdeediger. De
waarneemingen van GALILEI gaven aan dit Steizel eene
klaarheid, tot baarblyk-lykheid opklimmende. — Met
den aanvang der Zeventiende Eeuwe, hadt men, in Ilol-
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land, by geval, de beginzels van een Verrekyker gevon.

den, door een hol en bol gefleepen glas, in een kookertje,
by elkander te voegen. GALILEI, in den Jaare MDC1X ,
re Venetie zynde, kreeg berigt van deeze uitvinding, of,
zo anderen willen, een Verrekyker van METIUS in Holland
gemaakt. Hy begreep terftond welke voordeelen deeze
uitvinding, tot grooter volmaaktheid gebragt, zou kunnen te wege brengen. Hy overdagt dit ftuk, en floeg de
hand aan 't werk. Het gelukte, en gaf aan het werktuig
allengskens meer en meer volmaaktheid. In zo verre dat
het hem in flaat ftelde om waarneemingen, en aan het
uitfpanzel, ontdekkingen, te doen, tot zynen tyd verborgen: en die aan de Starrekunde eene geheel nieuwe gedaante gaven. Met zyn gewapend oog zag
by de hoogten en laagten in de Maan, het wasfen en afneernen van Venus, en de vlekken op de Zon; hy nam
eerst waar, dat yupiter omringd was van vier Satelliten of
IVagters , hy merkte Saturnus aan als zamengefteld uit
drie lichaamen, welks middelfte klootsch van gedaante
was. Hy poogde ook te bewyzen dat de Melkweg gehouden moest worden voor eene menigte van waste Starren,
zo digt by elkander ftaande, dat het bloote oog ze niet
onderfcheiden kon zien. Dit was, egter, geen nieuw
denkbeeld; maar reeds eeuwen vdOr onzen Starrekundigen
omhelsd. Doch dat de witheid van den Melkweg aan deeze oorzaake niet moet worden toegefchreeven, is, in laateren tyde, ten vollen beweezen. Door zyne waarneemingen was de overeenkomst tusfchen onze Aarde, en de
andere Dwaalfterren, dermaate bevestigd, dat, wilde
men de oogen voor den glans der waarheid niet moedwillens fluiten, de loop des Aardkloots rondsom de Zon, en
het draaijen op zyn as, niet meer in twyfel getrokken kon
worden.
„ Maar het Menschdom te verlichten was zich aan ondank en ongenade blootftellen. GASSENDI durfde ARISTOTELES niet beftryden, dan met zeer veel behoedzaamheids, en zonder zyne werken aan het oordeel der Kerke
re onderwerpen: als of het Stelzel van AmsToTELEs en 't
Christlyk Geloof iets gemeens konden hebben. DESCARTES, na Holland getrokken, om vryer lugs te admen,
vondt 'er Vervolgers, en werd van Godverzaakery befchuldigd: naa nieuwe bewyzen voor 't 13eftaan dcr Godheid ter baane gebragt hebben. Het ongelyk en Iced, CALILEI in Italie aangedaan, fchetst ons te duidelyk clereerichap.
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fchappy des Bygeloofs deezer Eeuwe, om niet byzonder
vermeld te wordeu.
33 In den Jaare MDCXV befchuldigt een Monnik cALILEI voor den Inquifitie-Raad re Rome. Hy verfchynt.
De Cardinaal BELLARMINUS verpligt hem te belooven,
niet meer het Stelzel van COPERNICUS, met woorden, of,
by gefchrifte te leeren en voor te ftaan. Korten tyd daar
naa gaf by zyne Zamenfpraaken over het Wereldflazel in 't
waarin een der Zamenfpreekeren het Stelzel van
COPERNICUS ontvouwt, en tegen dat van PTOLEMEUS, op
eene zegepraalende wyze, verdeedigt. Deeze Zamenfpraaken hadt by met verfcheide geestige doch ftekelige
flagen doormengd, en, onder andere, de hardnekkige
onleerzaamheid der naavolgeren van ARISTOTELES ten
won gefteld, door te vermelden dat een Heer deezes
Aanhangs, die het ontleeden eens menschiyken lichaams
bywoonende, en ziende dat de Zenuwen van de hersfenen
voortkwamen, betuigde: Ik zou dit gelooven, indien het
gevoelen van ARISTOTELES, volgens -welke zy uit het
hart voortkomen , 'er niet tegen aanliep. Dit zette de Peripatetifche Wysgeeren in vuur en vlam. — GALILEI werd
op nieuw te Rome gedagvaard. En de Inquifitie ftreek, in
den Jaare MDCXXXIII, dit vonnis, veel eer der Tiende Eeuwe voegendc ! , Te beweeren, dat de Zon in het
middelpunt der Wereld ftaat, en geene beweging heeft
, van 't Oosten na het Westen is eene ongerymde en val.
, fche Stelling, ftrydig met de gezonde Wysbegeerte, en
ook Kettersch , als uitdrukkelyk ftrydig met de Heilige
, Schriftuure. Te zeggen dat de Aarde niet in het mid, delpunt der Wereld en onbeweeglyk is; maar eene da, gelykfehe beweeging heeft, is desgelyks eene valfche
, en ongerymde ftelling, onbeftaanbaar met de gezonde
, Wysbegeerte, en , loopt aan tegen het Geloof'!
„ GALILEI werd, diensvolgens , vervallen verklaard , onder alleftraffen tegenzulke Ketteryen en dwaalingen vastgefteld. Dan de Regters wilden hem ontflag vergunnen;
mats by van opregter harte, zonder veinzen, en zo als zy
hem zouden voorfchryven, dezelve wilde afzweeren en
vervloeken. Hy deedt dit op het plegtigst en ftaatlykst
met woorden, op de kniEn nedergevallen, en by getekenden gefchrifte. Doch dewy!, naar 't oordeel (tier Regteren , zyne doolingen te zwaar waren omongeftraft te blyyen , en om hem, in 't toekomende, voorzigtiger te doen
worden, en andereu te rug te houden, van zyne Godloos.
fluid
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heid naa to volgen, beflooten zy: , Uw Bock, tot Op, fchrift hebbende Zamenfpraaken van GALILEIIS CALILEI,
, zal door een openbaar Placaat verboden wordcn; n zcl, yen veroordeelen wy opgeflooten te blyven, in de Ge, vangenis van het Heilig Officie, geduurende een tyd,
, welke, naar ons goeddunken zal beftemd worden; en
, wy gebieden u, als eene boetedoening, die u heilzaam
, zal weezen, eons in een week, in het verloop van drie
, jaaren, de zeven Boetpfalmen op te zeggen : wy behou, den demagc, de gemelde kastyding en boetedoening, te
, maatigen, te vermeerderen, en te vernietigen'.—Hier
op keerde de zcventigjaarige Grysaart na de Gevangenisfe, om 'er drie jaaren to blyven; doch verkreeg, naa
verloop van een jaar, zyne vryheid weder, en verlof om
na zvn Vaderland te gaan. Hy leefde voorts te Arcetri,
digt by Florence , en flierfacht- en zeventigjaaren bereikt,
en eenigen tyd zyn gezigt, door zo vecl waarneemens afgemat, verlooren hebbende, in den jaare MDXLII, juist
het Geboortejaar van IZAAC NEWTON, die, op het pad
der waarneeminge GALILEI volgende, de verbaazendfle
ontdckkingen deeds.
„ Het bovengemelde vonnis was door zcven Cardinaalen ondertekend. Het ftrekt ter eeuwigc befchaaminge
van bun die veroordeelen, 't gcen zy niet weeten ; en
die, op eenigerlei wyze, den Godsdienst tot een medepligtigen maaken van hunne fpoorloosheden, tcgen de
Rede aangekant. Haddon zy zich niet ten mintlen moeten herinneren, dat zy dikwyls verpligt zyn, de Hcilige
Bladeren, op welke zy bun veroordeelend vonnis deeden
fteunen, in geenen letterlyken zin op te neemen?
„ Wy kunnen niet nalaaten hier, ter sere der Letteren,
op te merken, dat de Cardinaal BENTIVOGLIO, die zich
door zyne Gefchiedfchriften beroemd gemaakt heeft, een
geweezen Leerling van GALILEE, en eerfte Cornmisfaris der
Inquifitie, zo veel mogelyk, zich tegen deezen onregtvaardigen handel aankantte; doch wat vermogt een verftandig Man tegen de dwaasheid zyner Ecuwe?
„ Nog andcre gewigtige ontdckkingen zyn wy aan GALILEI verfchuldigd. Hy nam waar, dat Lichaamen , ongelyk in zwaarte, met eene gelyke fnelheid nedervielen ;
dat, in den val der Lichaamen, de bcweeging verthelt
in de rede der ongelyke getallen. Hy was de eerfte, die,
met eene aanmerkelyk-e mate van nauwkeurigheid , bepaalde, de evenredigheid der lengte cn dikte der Inaaren
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op de Speeltuigen, om zekere toonen te geeven. De
fchommelingen des Slingers ontglipten zyne opmerking
niet; by was de eerfte, die dezelve tot eene tydmaat gebruikte in zyne proeven.
„ Het was de Hollandfche Wiskonflenaar , de Heer nutCENS , die den Slinger aan de Uurwerken hing, in plaats
van de wisfelende Onrusten, en alle Slingeringen gelyk
wist te maaken: aan zyne fchrandere &ding, door de
nette hand der Meetkunde beftuurd, zyn wy de goede
Uurwerken verfchuldigd. Hy gaf 'er, in den Jaare
MDCLVIII, eene befchryving van uit, en toonde den nydigen, die hem de eer der vindinge wilden betwisten,
welk een onderfcheid 'er was tusfchen den Slinger van
GALILEI, en het Slinger-Uurwerk door hem uitgevonden.
,,TORRICELLI,Leerling van GALILEI, betradt het voetfpoor zyns Leermeesters. Hy worth onder de Uitvinders
der Microscoopen geteld, die, in de kleinfte voorwerpen der Natuur, tot nog ongeziene wonderen ten toon
fpreidden: fchoon anderen den vond dier Kunstglaazen
toekennen aan den Heer DREBBEL 3 een Hollander die desgelyks den eerften Thermometer vervaardigde. Dan onbetwistbaar komt TORRICELLI de vinding toe des Barometers , die hy, in den Jaare MDCXLIII, vervaardigde. Alle deeze uitvindingen hebben, met den tyd, eene veel
grooter volmaaktheid gekreegen: dan hoe gering de beginzels ook waren, de Naamen dier Mannen, aan welke
de Weetenfchappen zo veel verpligting hebben, verdienen gemeld te worden".
Te lang zou het egter vallen voor ons beftek, te gewaagen van den Starrekundigen arbeid, door TYCHO BRAlie en KEPLER verrigt; van de nieuwe wyze om de Algebra te behandelen, door METE, in de Zestiende Eeuwe,
uitgevonden, en door DESCARTES, met zo veel vrugts, op
de Meetkunde toegepast; van den omloop des Bloeds
door HARVEY, ill Engeland , ontdekt; hoewel anderen zulks
aan den welbekenden MICHAEL SERVETUS toefchryven.—
Zo ras kloeke verftanden het nutte bedoelen, de Natuur
waarneemen en onderzoeken, de oude dwaalingen aantasten, en na waarheid haaken; zo ras de proefondervindelyke Natuurkunde, van de Wiskunde vergezeld, ze
juist leert denken, en de heerfchende vooroordeelen afwerpen; zo ras gelukkige ontdekkingen den nayver en
moed opwekken ; de nieuwsgierigheid van deezen en het
vernufc van anderen gaande maaken, mag men hoopen,
dat
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dat alle Weetenfchappen, met groote fchreeden, ztilIets
vorderen, als mede dat zy elkander minzaam de hand zullen bieden, tot het te bovenkomen der ontelbaare hinderpaalen".
Otis berigt is reeds te verre uitgeloopen om omen Schryver, in zyne befchouwing over deeze Wetenfchappen en
Kunften te volgen. Wy wyzen onze Leezers tot het
Werk zelve. Waar van het Negende Deel ook reeds
het licht ziet.
Samenfpraak, in 't Ryk der dooden , tusfchen Prins WILLEM
DEN I en den Generaal MONtGOMMERY. Te Amiterdam by
G. Warnars en te Harlingen by V. v. d. Plaats 1778.
Behalven het Voorberigt 76 bladz. in gr. octavo.

eene vooronderftelde zamenkomst in 't Ryk der
IdenDooden,
is 't natuurlyk dat Prins
die
voornaamfte hand had aan de oprigting van ons GeWillem de I,

meenebest , en de Generaal Montgonzmery,, aan wien de
Engelfche Colonien de uitvoering van gewigtige krygsverrigtingen toevertrouwd hadden , elkanderen anderhouden over 't lot hunner Landsgenooten. Hunne famenfpraak behelst, in gevolge hier van, eene beknopte
fchets van de bekende groote Staatswisfeling , hier te
Lande; en eene wat uitvoeriger voordragt van de ge.
fteldheid der Engelfche Colonien in America, mitsgaders van 't voorgevallene aldaar in de laatfte jaaren, 't
welk eene vereeniging van etlyken dier Colonien te wege gebragt heeft. Het gefprek hier over, in 't alge.
meen met oordeel opgefteld, is doorvlogten met S taatkundige bedenkingen , nopens het gedrag der Colonisten
aan de eene, en dat van 't Britfche Parlement aan de
andere zyde. In dezelven komt Prins Willem voor , als
iemand , die van oordeel is, dat men de zaak der Americaanen niet volkomen kan regtvaardigen; waar tegen
de Generaal Mont gommery het voorgevallene in dat lieht
poogt te ftellen, dat het ten duidelykfte blyke, dat de
Colonien geregtigd waren, am de Wapens op te vatten ,
en dus in geenen deele van eenen onwettigen opftand te
befchuldigen zyn. De Generaal vleit zig nog at met
een goeden uitflag ; te meer,, daar by verwagt, dat de
mededingexs van Groot- Brittanie zig met zyne anderdr uk-
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druk-te Landsgenooten zullen verbinden. Maar de Prins.
verwagt dit in geenen deele ; en voorfpelt , uit het
voorgevallene . in vroegere damn, zelfs wets gunftigs
voor de Coloyien , indien zadanig cene verbintenis al
eens {land mogte grypen. Het gantfitie gefprek leidt
hem ten laatite ter overweeginge van It geen Engeland
in en zedert den gedenkwaardigen oorlog van 1756
met opzigt tot de uitgeftrektheid van deszelfs heerfchappy in America , uitgevoerd heeft; waarin de Engelfchen, benevens de toenmaalige Colonisten, zynes oordeels , meer met hunne heerschzugt , dan met het waare welzyn des Lands geraadpleegd hebben. Men had,
naar zyne gedagten, uit Staatkundige beginzelen , een
geheel anderen weg moeten inflaan; en liever de overwonnen Colonien aan 't Ryk verbonden hebben , door
denzelven, na 't afloopen van den oorlog, eene verklaaring van onafhanglykheid te fchenken. Maar „ in de
„ tegenwoordige gefteldheid van zaaken , zegt by , is
33 buiten twyffel de eenige zyde die de Regeering te
„ kiezen heeft, die van eene onverzettelyke kloekmoe„ digheid, wat 'er ook gebeuren moge.” - Met
opzigt tot het eene en 't aridere merke men aan, dat de
Schryver dit Stukje in 't Fransch opgefteld heeft, in 't
jaar 1776; zedert welken tyd verfcheiden omftandighe_
den niet weinig verandering te wege gebragt hebben.
Misfive aan den wet Ed. Heer en Mr. L. J. VITRINGA,
Advocaat voor de Hoven van 7uflitie in Holland ; door
onkheer L. THEODORUS Grave van Nasfau la Leek.
Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 1778. In groot octavo i6 bladz.

one zeer beleefde Misfive, in welke de Schryver zyn
gevoelen , dat Vrankryk, in gevalle het den Engelfchen Volkplantingen gelukt , een vryen Koophandel
te dryven , wel de meeste voordeelen van den vryen handel
met die Colonien zal genieten, op de befcheidenfte wyze,
beweert, tegen het denkbeeld van den Heer en Mr. Vitringa , die van gedagten is , dat geene Mogentheid 'er
meerder voordelen by zoude behalen, dat dit Gemenebest. Ter
ftaavinge zyner ftellinge, dat men zulks veel eer ten
voordeele van Vrankryk, dan van ons Gemenebest, te
ver.
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verwagten heeft, legt by ten grondflage, (dat hem vermoedelyk geen kundig Koopman zal betwisten ,) dat cen
Koopman, de keuze zullende doen van het Land , waarop hy Handel zal:dryven, voornaamlyk -op de vier volgende hoofdzaakett zal letten,
(i.)„ Of aldaar de noodige vryheid te vinden is voor
den Koophandel, en de zekere veiligheid voor het Crediet , en de verbintenisfen uit den Handel ontftaande?
(2.) Of het tranfport derwaards en van daar korter,
min gevaarlyk, en gevoiglyk min kostbaar is , dan naar
elders ?
(3.) Of hy , na zyne Goederen aldaar verkogt te hebben , de Retouren aldaar beter koop dan elders kan bekomen ?
(4.) Eindelyk. Of de wederzydfche behoeftigheden
hem een fteedsduurend debiet voorfpellen ? Dat is: Of
hy daar ProduEten vind, welke hy elders in 't geheel
niet , althans met zo veel gemak niet, kan bekomen ;
en omgekeerd, of dat Land volftrekt die produ&en nodig heeft , welke hy uit zyn Land daar na toe kan
zenden" ?
Zyn Ed. deeze vier Artikels vervolgens betrekkelvk maakende op den Americaanfchen handel met
Vrankryk, of met de Republicq , erkent , dat het eerfte Artykel ten voordeele van den Handel met de Republicq is, dan hy tragt tevens te toonen, dat het zo
perk niet fpreekt, als 't wcl in den eerften opflag toefchynt : en vooral zo fterk niet, of de voorkeuze moct ,
zyns oordeels , tot den handel met Vrankryk overflaan ;
uit overweeging der drie andere Artykelen, welken den
Handel op Vrankryk ver boven dien op ons Gemenebest begunftigen. Alles fchynt ons bier zamen te loopen , om 's Mans gevoelen in een aanneemelyk licht te
plaatzen.
De Lufiade van LOUIS CAMOENS ; Heidendicht in X Zangen. Mee
het Leven des Dichters en Rantekeningen. .Naar het Fransch
door L. STOPPENDAAL Pz. Te Middelburg by W. Abrahams, en
te Anfierdana by G. Warnars 1777. Behalve het Voormok 405
bladz. in gr. octave.
_olds Camans , een Portugeesch Dichter,, gebooren in 't jaar
1517, en overleeden in 't jaar I 57y, in zynen tyd een der
berociudfte Dichtexeri, is in laatere dagan, vooral met opzigt tot
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deeze zvne Luliade , zeer verfchillend beoordeeld. Men vond 'cr,
die, ingenomen met 's Mans dichtkundigen geest, dit Salk ten
hoogfte verhieven; zo zelfs, dat ze de gebreken, we/ken anderen opmerkten, als cieraaden zogten ten toon te flellen. Dan
mcn vond 'er ook, die, meer op hebi'ende met den laateren
finaak onzer Dichteren , en de oordeelkundige vereischten van een
goed Heldendicht, de Lufiade te byster wraakten, als een gantsch
ongeregeld Stuk , vol buitenfpoorige vindingen en byverdichtze/en : ichoon ze egter niet konden ontkennen, dat 'er hier en daar
vet fcheiden trekken in voorkwamen, die, op zigzelven befchouwd,
regt dichtkundig genoemd mogten worden. Herhaalde oordeelvellingen hebben , door den tyd, deeze uiterften doen afncemen ; byzonder na dat men , van wederzyde, met meet- oplettendheid gadefloeg , in welken tyd, en in hoedanige omflandigheden, dit
Dichtftuk opgefteld wierd. By eene behoorelyke inagtneeming
hicrvan , vindt zyn, anders by veelen zo aanftootelyk , gebruik
van de Heidenfche verdichtzelkunde, als gefchikt naar den fmaak
van die dagen , eene gereede verfchooning. En hoewel men 't in
hem nict anders dan laaken kunne, dat hy die verdichtzelen met
een Christelyk onderwerp vereenigt, en meermaals een waarlyk
gedrogtlyk mengelmoes van Heidenfche en Christlyke denkbcelcien
voortbrengt , zo doet nogthans zyne fchilderryke hand, en 't
meestcrlyke gebruik dat hy van zyne denkbeelden maakt ,
den Leezer dit gebrek in een Schryver van eene min befchaefder Eeuw,, vooral in 't Godsdienflige, in een Man, die in den
Kryg cn op Zee omzwerft, door de vingeren zien. En nog
veel meer zien gemaatigde Oordeelkundigen , op dicn grondflag ,
de verdere mindere gebreken, die 'er in voorkomen , over 't
hoofd; nadien ze, om zo te fpreeken, als uitgewischt worden,
door de voortreffelyke tatvoering van 't geheel.
De
Iecvendige en vrugthaare verbeelding van den Dichter, die hem,
als onnitputtelyk , eene geduurige verfcheidenheid van vindingen
aan den hand geeft; waarvan hy met oordeel gebruik maakt, en
die hy, in een matalyken fly/ , op eene inneeinende wyze uitwerkt,
pleit hier zo fterk voor den Dichter, dat men, op het leczen zyner Zangen , ligtlyk begrypen kunne, hoe 't bykome, dat de Lufiade van Camoens , niettegenaaande veeler ongunfige beoordeeIingen , nogtans door alle tyden haare Vooraanders gehad hebbe.
Uit dies hoofde is dit Diehtauk niet alleen meermaals herdrukt in 't
oorfpronglyke; Mar ook , by herhaaling , in 't Latyn, in 't Spaansch,
in 't Italiaansch, int Fransch , en 't Engelsch, ja, zu men ons gemeld heeft, door een Joodfchen Dichter, in 't Hebreeuwsch
overgezet; en veclen dier uitgaven zyn met ophelderende aanmerkingen verrykt. Intusfchen bleef het onzen Vaderlanderen in hunne
Moedertaal ontbreeken ; dat veelligt aan een ongunitig vooroordeel
te wyten is: dan dit gebrek ziet men thans vervuld; doordien de
Heer Stoppendaal de moeite genomen heeft, van de lantfte Franfche
vertaaling, naar de Paryfehe uitgave van 't Jaar 1776, iudiervoe•
vu. DEBI.. LETT. NO. 7.
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ge in 't Nederduitsch gemeen te maaken, dat by daardoor zync
Landsgcnootcn verpligt hebbe.
Aan 't hoofd deezer nitgave ontinoet men cane beknopte hefchryving van des Dichters
leaven, mitsgaders een berigt van dit Dichtfluk, door den Franfchen Vertaaler opgefleld; wiens leezenswaardige oordeel- en gefchiedkundige aanmerkingen over 't zelve wyders, aan 't einde van
leder Zang, gevoegd zyn.
Het hoofdonderwerp deezer Zangen is de ontdekking en verovcring van de Oost-Indian, door de Portugeezen, naar de oude
benaaming van hun Land Lu(ltanie , eertyds Lufitaniers geheeten,
van waar ook dit Stul«len naam van Lufiade draagt. Camoens
befchryft bier, in tien Zangen , de beroemde reistogt van Vasco de
Gama , in den Jaare 1497, derwaards; deszelfs volgende verrigtingen aldaar, en behouden to rugkomst in Portugal, op een dichtkundigen trant , onder een doorloopend hoofdverdichtzcl, met verdere byverdichtzelen. Hy fchikt de iaatflen , en bedient zig van
dczelven , op zodanig ecne wyze, dat by daardoor gelegeuheid
bebbe, om de vroegere gefchiedenisfen van Portugal , by manier
van verhaal, en de laatere gefchiedenisfen van dat Ryk , inzonderheid met betrekking tot deszelfs heerfchappy in de Indian , tot
op zynen lceftyd, by manier van vooripelling, 'er in te vlegten.
levert hem eene groote vericheidenheid van tooncelen, in eenen ruimen voorraad van verfchillende omilandigheden; waarop
zyn dichtkundi,ge ge.est , naar den onderfcheiden aart der voorwerpen , meesterlyk werkzaam is ; bedocicnde in alles eene aanfpooring
ter dapperheid en deugd ; bet walk hem ook beweegt, icder Zang
met eenigc zedelyke bedcnkingen te befluiten. Een gedeelte van
's Mans zesden Zang komt ons by uitneemendheid gefchikt voor,
om den Leezer, in 't eene en 't andere opzigt, de gegrondheid
van ons gezegde, nopens de uitvoering van dit Stuk , te toonen:
dan, eer wy 't zelve mededeelen, zal 't noodig zyn , cane korte
onderrigting te geeven, nopens het hoofdverdichtzel, waarvan
Camoe'ns zig bedicut, en dat hat gehecle Stuk door als heerscht.
Onze Dichter naainlyk befchryft , in den aanvang zyner Zangen,
bet opontbod der Gowen, tar vergaderinge op den glansryken
Olymp, terwyl de Portugeezen op den wy'.len Oceaan dobberen.
In dceze vergadering, welkc by, ovcreenkomflig met de Heidenfahe verdichtzelkunde, ten flaatlykile afmaalt, ontvouwt Jupiter
den Goden de onderneeming der Portugeezen, met een nevensgaande ontdekking van het hun gunttige befluit des Noodlots , en
bekendmaaking van zyne begecrte , dat de Goden hun byftand zullen biedcn. Op dit voorliel zyn 't dc Goden omens; wel byzonder verklaart zich Becalms tegen de Portugeezen; maar Venus
verkiest de zyde van dat Volk , en iedcr words van de Goden zyner partye ondertleund. 'Er ontflaat can geraas als van tweedragt
in de raadzaal van den Olymp; maar Mars onderfchraagt bet gcvoelen van Venus , en de Opperheerfcher van den Olymp
het voorlIel va4 Mars met eenen knit; toe; waarop zig elk der
Go-
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Goden naar zyn bepaald verblyf begeeft ; met oogmerk om zyne
bedoelde maatregels in 't werk te ftellen. Ingevolge bier van wendt
Bacchus , ftaande bet verder voorvallende, alles aan, om de onderneeming der Portugeezen te dwarsboomen ; doch Venus verydelt alle zyne aanflagen , en de Portugeezen bereiken ten laatIle hun oogmerk.
Een dreigend ongeval van die natuur
den Portugeezen door Bacchus berokkeud, maar door Venus van
hun afgewend, levert ons dat gedeelte van den zesden Zang, 't
welk wy, met deszelfs befluit , tot eene proeve van 's Mans
Dichtkundige fchryfwyze beoogden mede te deelen.
Gama , zyn affcheid genomen hebbende van den Vorst van Melinde , die hem heusch ontvangen, en alleszins gunftig behandeld
had, ftak vol moeds met zyne Vloot in Zee ; onder het flreelend
vooruitzigt , dat by het wit zyner begeerte zou treffen. ➢ aar in
dien zelfden tyd doet Bacchus eene laatfte pooging; by wendt zich
naar 't Paleis van Neptunus , en beweegt dien Zeegod eenen
form re verwekken, welken geen Schip tegenftand kan bieden.
De Dichter geeft in dit verhaal eene fchoone befchryving
van 't Paleis van Neptunus, en voert het aldaar voorgevallene op
het treflendfle uit; doch wy zouden pns te ver laaten vervoeren,
indien wy 'cr ons mede ophielden ; wy zullen des voortgaan , en den
Dichter zelven laaten fpreeken , na zyne voorftelling aan elkander
gefchakeld te hebben.
„ Intusfchen vervolgd de Portugeefche vloot, zegt hij, haeren
togt op de vreedzaeme baeren, en onder het geblaes van eenen
gunftigen wind. Zij zeilde in de kalmte van eenen ftillen nacht
en de Bootsgezellen der tweede nachtwacht kwamen hunne
makkers aflosfen. Ter naeuwernood ontwaekt, en fpijtig van in.
hunne rust geftoord te zijn, waren zij nog bezig met hunne vermoeide leden op de Rae nit to rekken , toen de Stuurman door
eenen fchreeuw alles in rep en roer hragt. Elk word op deszelfs gerucht wakker. De wind begon op te koelen. Hij haeldt
de kleine zeilen in. „ Ziet gy daer,, zeide hij, die zwarte wolk?
„ Wij hebben, oogenbliklijk, eenen zwaeren ftom te wachten"...
De wind blies , to de daed, veel heviger. Men roept, dat men het
groote Zeil inhaele. Doch de Bootsgezellen hebben den tijd niet
om dit te verrichten. Het is reeds met zo een ijslijk geweld aen
Harden gefcheurd ,dat men zou gezegd hebben , dat de bowel ftond
in te florten. Het Scheepsvolk gilt van angst. De fchrik en de verwarring heerfchen onder hen. In den oogenblik, toen het Zeil gefcheurd werd, was bet Schip naer de eene zijde overgeheld, en
ontving reeds eene groote hoeveelheid waters. „Werpt , riep de
„ Stuurman driftiglijk, werpt alles in Zee : loopt fchielijk naer de
„ pomp, en dat men niet nalaete dezelve gaende te houden , tot
„ wij van 't water wat outlast zijn". Soldaeten wilden zijn
uitvoeren; doch zij worden , in 't loopen, om verre geworpen, door de hevige fchokken, die de gonfing der baeren aan 't
Schip gar; Drie Rate Bootsgezellen koclon het roer niet hou,den
X2
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den: te vergeefsch wilden zij zich daervan meester maeken, door
het met zwaere touwen vast te binden. Noch de kragt, noch de
behendigheid kunnen daer in flaegen. De wind blies met zulk
een verfchriklijk geweld , dat hij fcheen de bergen uit hunnen
Rand te zullen rukken. Het groot Amiraels Schip word zo hoog
op de fpits der golven gevoerd, dat het niet grooter , dan eene
kleine fchuit, fchijnt te zijn. Dat van Paulus de Gama ziet den
grooten mast in 't midden gebroken, en het fcheepsvolk, dat zich
verlooren rekent, zend gebeden op naer den Hemel , de laetfte
toevlucht van 't onvermogen. Het Schip van Co go word niet
minder gefolterd, fchoon hij de voorzorg had gebruikt van de
Zeilen te hebben laeten inhaelen, vddr dat de storm zo hevig had
beginnen te woeden. Het fcheen, dat de winden uit de vier deelen der waereld, tot derzelver verwoesting, zich hadden vereenigd. De hemel en de baeren werden met eenen fislijicen nacht
overdekt, die, bij tusfchenpoozen, door het bleeke blikfemlicht,
dat de Pool geheel in vuur deed fchijnen te Chen, van een gefcheurd werd. De Ijsvogel (a) laet zijn klaegend geluid op den
top der rotfen hooren, zich de rampfpoeden te binnen brengende
hem weleer, door de woede der wateren, herokkend. De verliefde Dolfijnen vluchten naer het diepfte hunner holen , en de
golven jaegen hen na. De zwarte finids van den Etna leverden
Jupiter, tegen de Reuzen gewapend, geene vervaerlijker blikfemflitzen , dan die toen op de wijde uitgeftrektheid der Zee fchitterden , en de donder loeicie geen meerder reizen in zijne handen,
wanneer hij het menschdom, onder de waters van den zondvloed,
bedolf. 6 Hoe veele oude boomen werden, destijds , uit den
grond gerukt, waerin hunne diepe wortels hen, lints de geboorte
der waereld, hadden vastgehouden l De rotfen rolden van de kruin
der bergen in het diepile der valleien, en het zand dat in het
harte der Zee kookt , fleeg naer de oppervlakte der baeren.
Gama zag zig op het punt van ow te komen , in den flond , toen
hij ineende het einde zljner moeilijkheden te hebben bereikt. Al
het vermogen der kunst , alle menfche]ijke hulp fcheenen, van nu
voortaen, nutteloos en van geene kragt. Toen wend hij zich naer
hem, bij wien alleen niets onmogelijk is. „ 6 Gij, zegt hij, die,
wel( I ) 5, De Usvogel is een Vogel, dien men Martijn den Visfcher noemt;
getneenlijk zyn vcrblijf op de firanden houdende. Men verzekert dat,
wanneer de Zee beroert word, hij, met eene klaegende en droevige
ftemme, zings. De Natuurkundigen roemen zecr de tederbeid van het
wijFje des Ijsvogels boor bet mannerje. Wanncer hij oud word voed zij
hem, draegt hem in de Zoo, en op plaetzen, wier gematigdbeid hem
heilzaem is. %Vanneer hij geitorven is, overleeft zij hem korten tijd. De
fabel van Alcijond en Ceijx is op deeze waernetningen gegrond. Men
weet dat Alcijond, bedroefd over den dood van haeren echtgenoot, die,
in eene schipbreuk , was omgekomen, zich in Zee wierp,eo dat de Go.
den haer, gelijk ook haeren Egtgenoot, deeden herleeven under de v.daente van den Vogel, die haeren naem voert".
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in het midden der wateren van den afgrond, geweleer,,
,, leidde gij, die den getrouwen Noach, gefchikt om de waereld
wederorn te bevolken , uit de algemene overftrominge redde ;
6 God! waerom verlaet gij ons? Alle onze fchreden, alle onze
„ vermoeienisfen hebben niet dan uwen roem ten doe!. Zullen
• wij de vrucht van zo veel arbeid moeten verliezen in den oo„ genblik als wij die zouden plukken ? 8 Al te gelukkige broe„ ders, welken, in de landen van Afrika, zijn oingekomen , en,
„ door het zwaerd der ongeloovigen, ter nedergeveld! Zij ziln
„ voor hun Vaderland geineuveld zij hebben hun bloed voor het
„ geloof banner Vaderen geftort. Dunne gedachtenis blijft, hij
„ hunne Medeburgers, in zegen, en hunne belooning is in dege„ westen der onfterflijkheid.”
„ Terwijl hij fprak, verdubbelde nog de hevigheid der winden.
Ondertusfchen hegon de voorbode van den dag, de star van Venus, voor wie Orion de vlucht neemt (2), zich in de hemelen te
verheffen. De Godin, waervan zij den naem voert, flaet haere
oogen op de zee, en merkt het gevaer der vloot , welke zij onder
haere boccie heeft. , Ik herken, fprak zij, het werk van Bac„ chus. Doch ik zal het weeten to verijdelen.” Zij roept daedelijk haere Nimfen, en beveelt dezelve haere hoofden met roozenkranfen te verfieren. Van dit betovrend Hofgezin gevolgd, v/eit
zij zich de winden tot bedaeren te zullen brengen (3). Zij had- in
haer vermogen geen to groot vertrouwen gefteld. De kinders van
Eolus hadden de Godes, en haere Nimfen zoo dra niet befpeurd,
of hun toorn werd, op het gczicht van zo veele aentrekkelijkheden , uitgedoofd, en de kragt begint hun to begeeven. De fchoone Orithijia, die den onfluimigen Boreas, in den grand haers harte, lief heeft, doet hem tedere verwijtingen. „ Vlei u niet
„ ineer , zeide zij, van mij te zullen doen gelooven, dat gij ee„ ne zuivere genegenheid voor mij hebt gekoesterd. De liefde
„ ontdekt zich niet door woede , en gij verwekt to veel beroe„ ringen, om mij tederheid in to boezemen.” Galathea voert
dczelftle tael tegen den verfchrikkelijken Austen Haer is bewust,
dat hij genoegen fchept in haer te zicn, en dat hij hoop voed
van haer hart to zullen veroveren. Schoon hij nog twijfelt , of
hij wel bemind word, kan hij de blijdfchap niet verbergen, welke hij gevoelt, als hij ziet, dat de fchoonheid , die hij aenbid,
zich gewaerdigt hem hevelen te geven. Hij kreunt zich niet
meer aen zijnen Vorst, en zijne onfluimigheid word wel rasch
bedaerd. De andere Nimfen
, insgelijks, hunne aenbidders.
Al(2) „De {Tar, die vdOr den morgenflond verfchijnr, ' door de Dichrers
Lucifer genoenid , is die, iviler aen de Sterrekundifren den intent can Vetais gegeeven hebben. Catnoi:ns zrgr, dat de liar van Orion voor hoer
zich op her aengenomen gevoelett grondende, da: Orion den form,
gel,j1c. Venus de Wire, nenhondigt”.
(3) Deeze. Reestriltu en I-het:lei-1de vinding' is eene van
welke bet
v:rntift tier hedind:iiirelien de =este eer zoo :tendon.
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Allen leggen zij hunne oploopendheid aen de voeten hunner
Minnaeresfen neder. Venus belooft hun gunftig te zullen zijn,
en zij doen alien in derzelver handen, eenen plegtigen eed van
de gclukkige Zeelieden, die zij verklaert onder haere befcherming
te neinen, in hunnen togt niet meerder te zullen ophouden.
„ De beroering werd geftild, en de baeren kemden zich, al morrende, vlak. Het rijzend zonnelicht beftraelde de bergen, die,
aen hunne voeten, de waters van den Ganges zien tiroomen, toen
de Bootsgezellen, boven van de mars, land outdekten, dat zich,
voor bun, verhefte. De Stuurman van Melinde, op dit gezicht
van vreugde vervoerd, riep: „ Ziet daer het land van Calicut:
„ ziet daer hot gewest, dat gij, fcdert zo langen tijd, zoekt. Bij
„ aldien de Indie'n het doelwit uwer moeiten zijn, verheugt udan,
„ zij hebben een elude genomen." Gama , door eene godvruchti.
ge blijdfchap aengedaen, werpt zich daedelijk neder, en, de handen naer den Hemel hefFende , dankt hij denzelven voor de heweezene weldaeden. Een oogenblik te vooren was hij van de verfchrikkingen des doods omringd. Hij was verlost, en zag zich te
gclijk op den never van den Indus , en ten toppunt zijner wenfehen. Hij was eenen mensch gelijk, die, na eenen ijsfelijken
droom, ontwaekt.
„ 't Is in 't midden deezer verwisfelingen van honpe en vreeze.,
t is door zo veele opeengeflapelde gevacren, 't is door zulke
zwaere afinattingen, dat de fterveiingeu hunnen naem der vergeetelheid kunnen ontrukken. Bij aldien men naer roein dorst, zo
men bij de nakornelingfchap voor vermaerd wit gehouden worden , moot men in den adeldom zijner voorouderen niet berusten: men moet op pone vergulden bedden, en ondcr kostbacre
vachten van Moscovicn den tijd met flacpen doorbrengen : men
moet zijne zinnen door geene uitgezogte fpijzen wetten, van de
geneugtens der tafel tot de verzurakkendu bekoorliikheden dcr
boschjes niet overgaen, waer men den wellust inademt, die het
hart ontzenuwt, en het zeive led : g tact. Men moct, door roemruchtigc bedrijven, cenc grootheid verkrijgcn, die ons toebchoortMen moet den degen acngespen, de gevacren en ftormen tarten,
de geflrengheden der jaergetijden vcrdraeg,en, zich met brood der
fmarte en van den arbeid voeden, met een vrolijk en gerust getact de bedreigingon van het fortuin en des doods , het blood, de
wonden en dc flcting aenlchouwen. Aldus bect,:kt men zijn hart
met een ondoordrirTiljk borstwapen, en lecrt men de ijdele certitelen en de vcfachtekike fchatten, die gefchcnkcn van 't gcval,
en niet de prijs der deugd verfinaeilen. Als dan beichouwt
men Mt den hoogfien Itan], en zeer crre bcneden zich, het kruipen en de doolingen der laeghartge rerzucht; en de luisterrijke
belooningen komen vroeg of Iaet , de vadienite die dezelvc met
zogr, en do zedigheid, vJelke Inter felinivde,
geene
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De Mensch in aangenaame Speaatoriaale Vertogen beichozovd. Door
een Genootfchap van Geleerde Mannen to Halle. Mt het Hoogduitscli vertaald , door G. M. NEBE. Tiende Duel. Te Anflerdam by de Wed. P. J. Entrop. Behalven de Poorreden 6o8
bladz. in gr. octavo.
Met de voltrckking van dit Deel neemt de Mensch zyn affcheid, wel vergenoegd over het heusch onthaal , dat hy
by veele Leezers ontvangen heeft, na dien ze eenpaarig getuigen,
dat hy bun dikwerf nu leerryk dan op eene aangenaame
wyze vermaakt heeft. Herhaalde keeren hebben wv gelegenheid
ettaci om onzen Leezeren prooven van onderfcheiden foorc hier
§ ehad,
van merle te declen; waar uit men genoegzaam kan afleiden, dat
dit Werk, met het hoogite regt, naar acne voornaame plaats , onder de leerzaame Speetatoriaale Schriften, mag dingen. Nate
Kunften en Weetenfchappen worden 'er flerk in aangepreezen;
haatlyke Ondeugd wordt bier in 't heldere daglicht geiteld ; belachtyke gebreken en berispenswaardigc dwaasheden worden in dit Gefchrift vernuftig doorgeareeken; en de beminlyke Deugd wordt
'er, van alle zyden, op eene deftige wyze, met hondige redenen,
overtuigend, ter betragtinge in aangedrongen; ten einde een leder, in zyne omftandigheden te noopen, om aan zyn verflandelyk
en zedelyk character van Mensch te beantwoorden.
nu, met het afloopen van dit Wcrk, 'er nog cell final uit te berde
tc brengen, zullen wy ons bepaalen tot de volgende alhier voorgeflelde gedagten , over het weezenlyk Geluk, die, ender de overweeging bier van, teens ilrekken, om den Mensch zich zeiven
regt te Iecren waa.rdeeren, en zyn geluk niet van andcren te doen.
afhangen. Ze luiden aldus :
„ NatFen den mensch Diets natnurlyker eigen is , dan de zucht
tot bevordering van zyn geluk, zo hehoeft men zich niet te vetwonderen, dat de wyste lieden , ten alien tyde, zo veel moeite
tot het ontdekken van dat gecnc, wat eigenlyk geluk is, en waarin het voornamelyk beftaat, hebben aangewend. Varro telde niet
minder dan twee honderd en tachentig onderfcheidene denkbeelden daar van op. Luciaan, een antler Schryver , behaartligt zich,
na dat by eene uitvocrige naamlyst van de gevo&ens der ondeps
fcheidene Wysgeeren had opgefteld, hct ongegronde van dezelven
aan te toonen, zonder echter zelf iets te bepaalen.
't Geen in dit geval zo veele op den doolweg ge'-)rlgt fchynt
te hebben, is ongetwyfeld het opzet , dat zy genomen hadden, 0111
ha geluk van den mensch tot eel] zcker vast punt te brengen, Bat
tech, zo her my toefchynt, niet antlers, dan door bet denkbeeld
Van \r eek
verknochte dingen beflaan ban.
„ Dc ecafte plaats wys ik aan de deugd toe , als welke eene
/1:0C . 1.CI van bet vergenoegen is. Deeze ftreelt onzc gcdachten,
mzi:kt de: wy onszelven met lust en vermaak bcfchow.ven. De
bloc
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bioote deugd is echter niet toereikende genoeg, om den mensch
gelukkig te maaken. Zy moot, ten tninften, met eenen maatigen
voorread van allerlei behoeften des levens vergezelfchapt, en door
geene ligchaa:nelykc ongemakken of finarten ontrust noch belast
weezen. Ecn toeval van het graved was perk genoeg om den
Stoicyn te doen nitroepen ; dat hy door Zeno, zynen leermeester,,
misleid was, toen by hem geteerd had, dat pyn of fmart gee3
kwaal zy.
„ Maar,, behalven dit, zo ontbreekt 'er nog zo veel aan, dat
de deugd op zichzelve iemand gelukkig zou kunnen maaken, dat
de hoogfte trap dezelve in zekere gevallen, wanneer zy met
een teller gcmoed, met een gevoelig hart gepaard gaat , ons
vecityds de dicpfte wonden veroorzaaken, en ons'inzonderheicl
verdrietig maaken kan. Tot voorbeelden hicr van geef ik het
mecielyden , de vriendfchap en de liefde op. Is het met de twee
Iaatstgenoemde hartstochten niet veeltyds zo gelegen , dat
ons hart zo geheel aan zeker voorwerp hangen, dat al ons geInk coke! en alleen van eenen anderen perfoon afhangt? lets in
der bad, waar van ons geen aardsch verftand, hoe doorzichtig
ook, eene voldoende reden geeven kan!
mensch derhaiven, die wezenlyk gelukkig zyn wil, moet
„
buiten eene geneigdheid tot de deugd, ook tot eene zodanige
,rkte van geest geraaken, dat hy zyn geluk in zichzelven bepaaJ01"
/c, maar het niet op anderen hate aankomen. Een zodanig mensch
rrd alle de welmeenende dienstbewyzen betoonen, die men immer
ran h,:t inwendigst mededoogen zou hebben kunnen verwachten;
zo ,der dat de gewoone rampen en wederwaardigheden des menfehelyken !evens hem zo fterk treffen, dat ze zyne eigene rust verftooren. Ja zyne handeh yyzen van dien aart zyn verdienaelyker
Sian die van andere menfchen, om dat ze enkel uit eene drift van
de deugl en de overtuiging zyner pligtenvoortfpruiten, daar in tegendeel een mensch van eenen weekhartigen inborst joist dan,
wanneer hy een ander byaaat, eenigermaaten kan worden aangezien, voor iemand die zichzelf hoed doer.
Een mensch,
welke die fierkte van geest bezit, van welke ik thans redeneere,
die laat het wet aan zyne vrienden en beminnaars over, om hem
gelukkig te rpaaken maar by zorgt ook, dat geen van beiden
de magt in hand= kryge, o:n hem ongclukkig te kunnen maaken.
„ Men kan nit dat geene, wat ik reeds gezegd hebbe, ook nog
zien, dat 'er niets zwakker zyn kan', dan dat men zyn geluk in
de goedkeuring van andere menfchen zoeke; dewyl wy hetzelve
op deczt--• wyze van onszelven geheel onafhangklyk maaken. Menfchen, die dos gezind zyn, die hun voornaamae geluk in den lof
en de toejuiching van andere zoeken, die zyn ook y our den nvd,
hartstocht, die niet alleen de verdrietigfte, maar ook
vnge:yrndfle onder alien is, hlootgefteld.
„ De veiligae wcg cm fterk van geest te worden, en tot eeIlell
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nen onbcpaalden {hat van geluk te geraaken, is ecn deugdzaarn
gemoed, welk met toereikende denkbeelden vervuld is, om de
eenzaamheid te kunnen verdraagen, en zich met zichzelven op
eene aangenaame wyze bezig tc houden. De Studie is bier omtrent eene uitfteekende gezellinne; terwyl zy het gemoed eon oneindig getal van gedachten in 't geheugen brengt, die alle bereid
zyn door te breeken, en by de eerfte gelegenheid in orde gebragt
to worden. Het gemoed fchept veeltyds even zo veel vermaak
in deeze zyne fchatten na te zicn, dezelven te vermeerderen, en
in den behoorlyken vorm te gieten, als een Vorst geniet, wanneer
by zyn heirleger overziet.
„ Hierby moet ik zeggen, dat, gelyk zo een welgefteld gemood een heimelyk vergenoegen over het bewust zyn van zyne
eigene volmaaktbeden ondervind, en zich in alle gelegenheden
verheugt , die het uitdaagen om zyne fterkte to toonen ; zo zal eene
levendige verbeeldingskragt, by menfchen van een zwakker verfland, een niet veel geringer genoegen verwekken. Men zou bet
eerfte den Hemel der Wyzen, en het laatite het Paradys der
Dwaazen kunnen noemen. Nochtans heeft 'er dit onderfcheid tusfchen die beiden plaats , dat, zo, gelyk het eerfte, natuurlyker
wyze, die fterkte en grootheid van ziel voortbrengt, die ik tot
dus verre , als volftrekt noodzaaklyk tot 's menfchen geluk, befchreven hebbe; zo word bet laatite door elk toeval vcrwrikt of
verydeld, en raakt onder de gewoone rampen verlooren.
„ Deeze fterkte van geeft, op welke de wisfelvalligheid de;
geluks niet vermag, is het, welke by het aanfchouwen van 't gevaar meer en meer toeneemt, en eenen Alexander in dat tydflip
van zyn Leven, dat de Prins van Conde zo zeer heeft bewonderd,
beweegen kon, terwyl zyn heirleger zich tegen hem verzettede,
zyne Soldaaten te beveelen : zy . zouden maar naar Macedonia
wederkeeren, en hunne landslicden verhaalen, dat zy hunnen Boning, in het bedwingen der waereld, verlaaten hadden; dewy!
hy, wat hem betrof, niet twyfelde, of by zoude, werwaarts
by ook komen mogt, allerwegen wel een leger by elkander brengen. Deeze fterkte ontdekt zich inzonderheid dan, wanneer een
mensch in nood is , welke hem altoos , naar maate dat hem de booshcid of on Ø eregtigheid vernederen wil, grooter maakt. Om kort to
gaan , deeze is het, die den deugdzaamen man allengs cone waarde op zichzelven leert Mellen, en zyne woorden en werken ccnen glans geeft, welke eindelyk hoogachting verwerft, en hem
meer magt over anderen in handen geeft, dan alle voorrechten
van geboorte en geluk doen kunnen. Die

ya, die alleen leeft wel te vreden,
En juicht, wanneer do Waereld zucht ,
Is ryk, fchoon aardfche rykdon viucht;
"Lyn glori klimt in tegenheden.

A ANSPRAAK.

Aanfpraak door Dr. D. v. B. CRANE'S', aan de Clasfis van den Oeconoinifchen Tak binnen Naarden. Te Weesp by R. Weege 1778.
Behalven het Voorberig, t 1 5 bladz. in gr. octavo.
erie opwekkencIe aanmoediging ter handhaavinge van den 0eE
conomirchen Tak, hyzonder ter voortzettinge van onze Inlandfche Fabricquen en Manufaatuuren; met eene nevensgaande
gepaste dankbetuiginge aan de Ed. Agtb. Heeren Burgermeesteren
van Naarden, voor het vrye gebruilc der Zaale van het BurgerWeeshuis aldaar, den Leden deezer Clasfe , tot het houden hunner Vergaderinge, verleend.

Kloostergefchiedenis van Pater ANJANUS HORN en Pater MANSURUTUS OETINTNGER , benevens de Geloofsbelydenis van den kratften.
115t het Hoogduitsch overgezet. Te Amflerdam by A. D. Sellfchap 1778. Behedven de Voorreden 220 bladz. in gr. octavo.

pater Anjanus Horn en Pater Manfueutus Oehninger, beiden

Priesters en Predikers van de Orde der Capucynen , zyn , volgens dit verhaal, bloot gefteld geweest aan de fchreeuwenclite
mihancielingen hun door de opgemelde Orde aangedaan, om dat
ze zig ten ernftigfle aangekant hadden , tegen de menigvuldigc ongeregeldheden en misbrulken , die order dat Genootfchap ingefloopen waren. De eerstgemelde is 't, na eene dertigjaarige gc..vangenis , beltorven ; en de laatstgenoemde is 't , na eene achtienjaarige gevangenis , gelukt , hunne handen te ontkomen; waarop
hy,, na herhaalde moeilykheden ondergaan te hebben , de leer der
Gereformeerde Kerke te Berlyn opentlyk omhelsd en beleden
Hy geeft in dit Gefchrift eene breedvoerige ontheeft.
vouwing van de hun aangedaane mishandelingen , met inmenginge
van fcherpe aanmerkingen over de denk- en leevenswyze veeler
Geestelyken ; hegt aan zyn verhaal zyne Geloofsbelydenis , en befink alles met een gebed voor vermaaning en waarfchouwing aan
alien , die zig nog aan de Leer der Roomfche Kerke houden. —
De Autheur komt in alles voor als een waarlyk ernftig en geloofwaardig Man; en zyn Gefchrift is dus gefchikt oln invloed tg
kunnen hebben.

4za-
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Azariazas Fabel van de Knollen en Aardappelen, elan D. W. F.
J. o. Te Nymegen by I. v. Campen 1778. In greet octavo 8
bladzyden.
et beste , dat men van dit Stukje kan zeggen, is dat het ge.
H
fchikt fchynt ter bevorderinge van Eendragt; maar voor 't
overige is de vinding geestloos , de uitvoering laf en langwylig,
en de beryming aan den laagen kant. Een verfchil van de Aardappelen met de Knollen, over derzelver verhevener oorfprong, onderfteund door den Sneeuwbal, en aangezet door zommige Gewasfen , maar eendragtiglyk gezust door den Ajuin, wordt overgebragt
op Godgeleerde verfchillen , die onder al het woelen niet anders
ten gevolg, hebben , dan een heeten kop en eene koude ziel ; waartegen de opfteller van dit Stukje de Eendragt aanpryst, zeggende
ten Plot ,
Laat ons dan die gronden peylen
Met het dieplood van 't verfiand,
En niet op een dwaalflar zeylen,
Zocken wy 't Beloovde Land.
Laat ons innig dan betreuren
Aller Broedren haat en wrok,
En ontvlieden hen, die fcheuren
's Heillands Naadeloozen Rok,
Die van Eeuwigheid befchouwd is
In zyn onwaardeerlyk Bleed,
En lifer met zyn Geest bedouwd is,
Word regt needrig van gemoed.
Heeft ons dan dat Licht befcheenen?
Hooren wy tot Zion t'huis?
w'Hebben achting voor haar fieenen
En ook deernis met haar kruis.
Nareden van M. 0. DE CAMBON geb. V. D. WERKEN, op haare
Yertaaling van HAMLET, Treurfpel. In octavo 8 bladz.
Vrejuffrouw De Cambon is eenigermaate gefloord, over het oorivi dui , dat wy wegens Hamlet geveld hebben (*); dit beweegt
haar de charaders der Perfoonen van dit Treurfpel nader te befchouwen, en derzelver gedrag, zo in 't pryswaardige als in 't
laakbaare, open te leggen; ten einde te toonen, dat ze regt gefchikt
Zie boven,b1.
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fchikt zyn naar bet onderwerp en leerzaam berchouwd kuncen worden. Niets van dat alles ontkennen wy; als het onderwerp ten tooneele gevoerd moest worden , moesten de
charaEters der perfoonen en derzelver gedrag, waar uit men
dan altoos leeringen kan trekken , van zodanig een aart
2yn, als ze hier voorkomen. Maar wat noodzaak, om zulk
een onderwerp ten tooneele te voeren? en dus een Treurfpel te
vertoonen, waarvan men, hoe volmaakt het zelfs ook uitgevoerd
zou mogen weezen, met het hoOgffe regt mag zeggen, 't geen
wy 'er van gezegd hebben: nadien het in zynen ganfchen zamenhang beftaat, uit eene aaneenfchakeling van kwaadaartige raadilagen en wreede bedryven, die ons geftadig haatlyke charaeters vertoont , en, over 't geheel , fchoon men ieder character leerzaam
kunne befchouwen , geen weezenlyke nutte leering behelst. Het
doet ons Diet vreemd, dat Shakerpear in zyn tyd zodanig een onderwerp verkoos, en dat de Engelfche Natie daar in een welgevallen kon hebben; maar 't geen toen en daar gepast geoordeeld
inogt worden, is daarom niet altyd en overal even zo goed gefchikt. Het komt ons voor , dat het te ver afwykt van de tegenwoordige zagtere geiteldheid der Hollandfche Natie, en dos niet
gefchikt is om aan dezelve vry algemeen welgevallig te zyn. Mogelyk tasten wy hier in mis; maar 't zou ons fpyten, te moeten
erkennen, dat wy te gunftig over de Natie geoordeeld hehben;
waaraan we ons egter nog liever fchuldig zouden vinden dan dat
men ons te laste lei, van de Natie te verdenken, dat ze vermaak
had in 't befchouwen van wreedheid. Eene foortge l yke goede
gedagte , die wy tot nog van de fchoone kunne gevoed hebben ,
heeft ons ook doen fchryven: Zagter tooneelen zouden, near 't ons
voorkomt, beter gefchikt zyn voor eene Vrouwlyke pen. En fchoon
Mejuffrouw De Cam bon dit Diet moge toeftaan, kunnen wy egter , om haaren wil, dit: goede gedagte nopens haare Sexe in 't algemeen niet opgeeven. 't Strekt, zo wy meenen, haarer Sexe ter
eere, tederer van hart te zyn, dan de Mannen; en dit is haar,
hoewel 'er zig nu of dan een ander voorbeeld moge opdoen, zo
algemeen eigen, dat wy Diet fchroomen den gefteiden regel, als
op den beminnelyken aart der Kunne gegrond, voor waarheid te
houden. Schoon dan een Treurfpel van die natuur, als wy Hamlet befchouwen, ook eener Manlyke penne geen roem mogte baaren , neemt dit egter niet weg, dat het ons nog vreemder toefchynt, dat een Vrouwlyke pen zodanig een Stuk in 't Nederduitsch overbrengt. Intusfchen zouden wy hier mede het Jufferfchap in geene deele het Treurfpel willen afraaden; 'er is en blyft
$e over gelegenheid, om haare bevallige en aandoenlyke talenten
ook in dit opzigt werkftellig te maaken, al is het, dat zy ftukken
van die natuur, als Hamlet, niet tot een onderwerp haarer oefenzugt verkiezen. — Hebben wy Mejuffrouw De Cambon cchigzins mishaagd door onze oordeelveiling, wy vleien ons met het
denkbeeld, dat onze goede Patriotfche en haarer Kunne tot eer
ftrekkende gedagten haar beweegen zullen, om ons weder in een
gunftiger licht te bOchouwea.
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Byvoegzels en Verbeteringen op het MofaYsch Recht , befchreeven
door T. D. MICHAELIS. Vooraan is geplaatst Verl:andeling
over het offeren van Menfchen enz. van JACOB BRYANT , en
achter aan eenige byzonderheden , over de oudfle GefchiedeniVen der Paarden en Stoeteryen , in Paleffina en de nabuurige landen , inzonderheid Egypten en Arabien , door
J. D. MICHAELIS, Hoogleeraar in de Wysbegeerte to Gottingen , Lid van de liallandlche Maatfchappy der Weetenfchappen , enz. Uit het Hoogduitsch en Engels ch vertaald.
Te Haarlem by J. Bosch, 1778. in gr. 8vo. 210 bl.

breed deeze Tytel ook mope weezen , bevat dit
.kleine
Boekdeel meer dan dezelve uitdrukt. NieH
mand, die zes Stukken van
Mofaisch Recht
MICHAELIS

heeft , kan het misfen. Van 't een en 't ander z1 het
volgend berigt de Leezers onzes Maandwerks oveiigen.
Her eerfte fluk, dat ons voorkomt is, eene Verhandeling over het offe ren van Menfchen , in 't gemeen en van Kinderen in 't byzonder , door den Heere JACOB BRYANT waar

van de Hoogleeraar mrcHAELIs zynen Landgenooten eene Vertaaling bezorgd , en waar op by , in zyn gemelde
Werk, zich menigmaal beroepen heeft. Omtrent dit
fchriklyk en voor de Menschlyke natuur zo aanftootlyk
gebruik , mogt de Engelfche Schryver met rede vraagen:
Waar zou ik kunnen eindigen , indien ik iedere Stad,
3)
of elk Gewest, wilde opnoemen, daar deeze rampza33
„ lige gewoontens geheerscht hebben" ? Hier op brengt
hv zynen Leezer by Grieken , Romeinen, by de Noordfche
Folken , en in de Nieuwe Wereld ; de voorbeelden van deeze ontmcnschte handelwyze ophaalende en met de ftukken ftaavende; byzonder ftilftaande op de wyze van ofTeren. Van den KRONUS der Grieken en den mower! der
Pheniciers gefprooken hebbende, fchryft by , „ niets kan
ons aanflootlyker voorkomen , dan de Offeranden , dewelken de Tyriers en Carthagers aan deezen.Algod deeden. In
VII. DEEL. LEW ' ISO. 8.
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alle gewigtige voorvallen van den Staat , en alle kommerlyke tyden (*), offerden zy, als een gefehenk aan
de Goden en weI voornaamlyk aan den morocx , het
geen hun noodzaaklykst en kostbaarst was. Dan behalven deeze onbepaalde tyden van bloed te Borten, hadden zy zekere byzondere en gezette tyden des jaars,
waar in zy 'er Kinderen toe koozen, uit de aanzienlykfte
en edelfte huizen (t). Indicn iernand een eenig Kind
hadt (s), was het te meer blootgefteld om ter dood gebragt te worden: om dat men dacht , dat zulk eene offerande te aangenaamer voor de Goden was , en een krachtiger middel om de algemeene welvaart te bevorderen.
Die men aan KRONUS opofferdc werden in de armen van
een gegooten Beeld (**) geworpen, ftaande met uitgebreide armen, en de handen omhoog , om dezelve te ontvangen, in 't midden van een groot vuur en gloeijende
van hette, ondertusfchen keerde de Afgodt de handen
nadcrhand na beneden, zoo dat zy uit dezelve in een'
gloeijenden oven nedervielen. Voor andere Afgoden werden zy op eene andere wyze geflacht, en wel door de eige.
ne handen hunner Ouderen. Wat kan 'er yslyker verbeelding geeven , dan een Vader , bezig om den meestbeminden zyner Zoonen tot zulk een helsch fchouwfpel te
leiden? Of eene Moeder de bevalligfte en waardfte haarer Dochteren , nu even beginnende huwbaar te worden ,
om aan het Altaar van ASTEROTH of BAAL geflacht te
worden ? JusTmars befchryft deeze onnatuurlyke gewoonte op eenen aandoenlyken trant (if), en EUSEBIUs Belt
het insgelyks zeer treffend voor (§§). Zodanig was hunne blinde yver dat dit geduurig geoefend wierd, en 'er
bleef juist zo veel van de natuurlyke liefde onuitdoofd
als 'er noodig was , om dit akelig tooneel , door de tederheid , die zy fcheenen uit te drukken, tienmaaalen
afgryslyker te maaken. Zy omarmden hunne kinderea
op de hartlykfte wyze, en fpraken hun, met de tederLib. II. p. 224.
(f) Primo de Phenic. Hist. aped zuszatum Prep. Euangel. Lib.
I.V. C. 6.
(*) PORPIIYRITJS .

EUSEBIUS in tendon Conflantini.
(**) DIODORUS SICULUS. Lib. XX. p. 756.
(ff) JUSTINUS Historiarum. Lib. XVIII. C.

6.
W) Eusssius Prep. Etiang. La). III. C. is.
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derive woorden, eenen cooed in, ten einde zy niet mochten fchrikken op het gezicht van deeze helfche vertooninge; hcn biddende, dat zy zich met liefde aan, dit
fchriklyk bedryf wilden onderwerpen. Ja, zo ras men
een traan in hun bomerkte , of hun een onbedachte gil
ontfnapte, frnoorde de Moeder zulks door haar kusfen;
op dat 'cr geen het minfte blyk ware van eene aarsfetegenkanting, maar de offerande vrywillig zyn
ling
zoude (*). Naa deeze wreede licfkoozingen doorboorden zy hun het hart, of openden, op eenige andere
ze, de bronaderen van het leeven , en befmeerden, met
het warme blood , het Altaar en het ftuursch gezicht
van den Afgod (f). Deeze waren de gewoontens, die
de Israeliten van de Cananiten leerden, het welk hun door
den Koninglyken Dichter verweeten wordt (s)"
Wy zullen onze Leezers met geen breeder verflag van
deeze eislykheden ophouden; de vermeldde alleen zyn
genoeg om elk met PLUTARCHUS te doen vraagen : „ Zegt
„ my nu, zo de Monfters der oude tyden, de Typhons,
,) en de Rcuzen de Goden verdreeven, en in derzelver
,, plaats de Wereld regeerden, of zy wel een vslyker
„ dienst konden vorderen, dan deeze helfche plechtighe.23 den en Offeranden"?
Het tweede ftuk, in deezen bundel bevat , voert tot opfchrift : Eenige verdere Aanmerkingen over de Plegtigheden

a

der Phamiciers , en in 't byzonder over hunne Geheimzinnige
Oferanden, door denzelfden BRYANT. De inhoud daar
van kwarn den Eerw. STERK , den Nederduitfthen Vertaaler,

zo merkwaardig voor, dat hy befloot dit ftuk mede te
vertaalen, „ om dus aan geleerde Nederlanderen , gelyk
„ hy berigt, ftoffe tot verder onderzoek te geeven:
3, hoewel ik mIderhand gezien heb , dat dit ftuk niet in
„ 't Hoogduitsch vertaald is , waarfchynlyk, dewyl het
„ geenc zoo rechtftreekfche betrekking tot het Moldsch
„ Recht heeft". De groote zaak komt hier op lilt , dat de
Heer BRYANT de Geheimzinnige Oferanden der Phceneiciers
de
(*) MINUCIUS FELIX ,p.

293.
(t' De Scythen vergaderden het blued in een fchotel. HEROMOTIIS Lib. IV. De Germano; deeden 't zelfde, senEmus
Lib. XIV. C. 3o.
;Diis Cermanis , p. syo. TACITUS
Li) Pfalm CVI. vs. 34, enz.
Y
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de eenige van die foort onder de Heidenen , houdt voor
bedryven, die geene betrekking hadden op lets dat voorby
was ; maar zagen op zekere groote Gebeurtenis, die naderhand zou voorvallen. „ Waarfehynlyk , fchryft hy,
waren zy ingelteld, ingevolge van eene Prophetifc he overlevering, die ik my verbeelddc, dat onder de Nakomelingfchap van ESAU bcwaard zyn , en door dezelve tot
de Cananiten overgebragt. Hoewet men niet kunne twy.
fclen of dezelve is met vcele uitheemfche ftoffe ver..
mengd , en naar den fmaak der Grieken gefchoeid en opgefchikt. Dan laat ons voor dit vreemde tooizel eens wat
infchikken, en al het beuzelachtige, zo veel mogclyk ,
daar van afzonderen , misfchien zullen wy dan tot de
vvaarheid , die daar onder verborgen ligt, kunnen doordringen". Waar op BRYANT 'er deeze fchets van
geeft. Dat EL , „ de Opperfte Godheid, wiens Medehelpers de Elohim waren, naa verloop van tyd, een Zoon
zou hebben, een zeer geliefden , een eeniggeboorenen , die
ontvangen zou worden door Genade , gelyk zommigen het
vertaalen, maar volgens myne vertaaling van den oorrong des lichts . Hy zoude JEOUD (**) heeten, onverkIchillig
wat deeze naam ook mooge bedoelen, en als
eene Offerande aan zynen Vader worden opgeofferd, tot
eene Voldoening en verlosfing , om de zonden van andcren
te verzoenen en Gods Regtvaardige wraak of te wcnden,
om een algemeen bederf , en teffens eenen geheelen ondergang voor te komen. En 't is verder aanmerkelyk , dat
hy deeze groote Offerande zou doen omhangen met de
tekenen der Koninglyke Waardigheid". Hy vocgt 'cr
nevens , „ Waarlyx dit zyn zeer fterke uitdrukkingen,
en het is over het algemeen eene zamenloop van omtiandigheden, die ongemeen veel betekenen: het welk niet
enkel toevallig zyn kan. Alles waar toe ik in het geheele . beloop van dit verhaal vryhcid verzogt heb , is OM
te mogen .veronderftellen dat deeze Gehennzinniae Offerande lets, het geen nog toe:. omilig was, heeft
6 afgebeeld ; en hoe zeer zy dan ftroo; en met die groote
gebeurtenisfe, waar op ik my verbeeldde, dat dezelve
zinfpeelt , laat ik aan het oordeel van den Leezer over.
1k hen van gedachten, dat men nict kan nalaaten dit als
een zeer verbaazend ftuk in de Gefchiedenisfen aan te
merken". Om 'er zo veel kragts in te ftellen en zo veel
ITIC(*) By fommigen

Gen. XXI!. vs. 1.

vooronderftillt dezelfde te zyn als /um),
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tnede op te hebben , zou, onzes agtens , de bron deezer gefchiedenisfe beter en zuiverder behooren te zyn,
dan die van SANCHONIATO ; van wien de Heer BRYANT, in
deeze eigenfte Verhandeling , gansch niet gunflig fpreekt.
Rechtftreekfcher betrekking dan deeze twee Verhande,
lingen tot het Mozaisch Regt heeft het derde gedeelte
van dit Werkje. Behelzende Byvoegzels en Velbeteringen
op dat Werk. Wie 't zelve las , ontdekte menigmaal den
waagzieken geest van den .Hoogleeraar MICHAELIS in het
verlaaten van 't betreeden fpoor en het opflaan van eenen
nieuwen weg. Niet zelden is 't gebeurt dat hy zichzelven voorby geloopen en misgekeeken hebbe; en ook zomwylen gelukte het hem nieuwe ontdekkingen te doen
tot ftaaving van zyne voorgaande waarneemingen. Wel.
Bens werd hy van anderen over deeze en geene byzonderheid nader onderhouden of tegengefprooken. Hier
uit zyn deeze Byvoegzels en Aantekeningen gebooren. Men
ontmoet 'er Ophelderingen , Wederleggingen, Wegneemingen. Zorntyds geheele Paragraaphen, die tusfchen
de oude moeten ingevoegd worden. De veranderingen
zyn zo veelvuldig dat iemand wel zal doen met in het
Werk zelve een teken te ftellen waar hy de Byvoegzels
moet naflaan , 't geen zeer gemaklyk kan gefchieden , dewy! en bladzyde en Regel worden opgegeeven. Men
zou zondcr zulks, veel ligt gevaar loopen, om, met het
gezag van MICi AELIS iets te bewyzen 't geen hy zelve
omverfloot , en met wil aanmerken als door hem gefchreeven: waarom by ons meerrnaalen beveelt , doet alles , vat
daar volgt , tot het einde van die afdeeling , uit , en lees in deszelfs
plaats. Van zeer ongelyk gewigt en aanbeiang zyn dee-

ze Byvoegzels en Aantekeningen. De Eerw. Heer Vertaaler betuigt , „ het genoegen gehadt te hebben, van
„ 'er verfcheide Verbeteringen in te vinden, die hy, zon„ der deeze lyst gezien te hebben, reeds in zyne Ver„ taaling gebragt hadt , en dus hier met ftilzwygen kon
„ voorbygaan”. De Hoogleeraar heeft zeker zyn Werk
met veel aandagts overgezien , en niets, 't welk hy zyner opmerkinge waardig ocrdcelde, onopgetekend gelaaten : zyne twyfelingen zelve brengt by den Leezer onder 't ooge; zo fchryft hy elders: „ Het geen ik te
,, deezer plaatze van JOSEPHUS en de gefchudde Rybaan
„ gefchreeven heb, is my naderhand verdacht gewor), den; nogthans laat ik het ftaan, zo wel om dat ik bet
„ Met
Y3
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niet met zekerheid kan verwerpen , als ook,,om , in„ gevalle te verwerpen ware, voor myne Leezeren
„ niet te *■/erbergen , dat ik vreeze gedwaald te heb„ ben”.
Het vierde gedeelte van dit Werkje , behelst Eenige
byzonderheden over de oudfle Gefchiedenis fen der Paarden Stoeteryen in Palestina en de nabuurige Landeninzende;.heid
Egypten en Arabien , als een Byvoegzel voor het Derde Deel
van het MofaIsch Recht. Hier omtrent betuigt de Schry-

ver zelve: „ Dewyl dit Deel van het Mofai:sch Recht
de overige in grootte al te ongelyk is, ben ik verzogt ,
om 'er by de tweede Uitgaave een aanhangzel by te voegen , ten einde dien misftand te verhelpen. My viel in,
dat ik §. i66 beloofd hadt, op de eene of de andere
plaatze over de audite Gefchiedenisfen der Paarden en
Stoeteryen te zullen handelen, waar toe de Bybel .ny
floffen oplevert , die nog niet gebezigd zyn: en dit komt
my, dewyl de gefchiedenis der Stoeteryen buiten dien
zoo dikwyls invloed op het Mofaisch Recht heeft , als
het gevoeglykst onderwerp tot zulk een byvoegzelvoor.
Het is alleenlyk een afgebrooken ftuk der gefehiedenisfe, en enkel uit den Bybel opgezocht , uit de
oudfle berichten van het Menschlyk geflacht , welker optekenaaren zelve in die landen ledden, van dewelke zy
fchreeven".
Aan dit oogmerk beantwoordt het ftuk voll:omen , en
't zal buitcn twyfel, met genciegen, geleezen warden.
MICHAELIS maakt drie groote Tydperken , waar in by zyne
Byzonderheden fehikt. Het mac dat der Aardsvacie.
ren tot op MOSES. Het tweede van MOSES tot DAVID,
Het derde van sATIOMO tot de Verwoesting van 7erufalem, order NERITCADNEZAR. „ In deezen tyd", fchryft
MICHAELIS, „ werd het Paard by de Israeliten hoe langer
hoe algemeener bekend. SALOMO zelf recht eene ruitery op, die, voor het eerfte begin, al vry fterk was,
Kon. V. 6. X. 26. 2 Chron. I. 14. IX. 25 ; want zy
beftondt in 12,000 Ruiteren en 140 Krygswagens. Dit
is veel voor eenen Koning, die alle zyne Paarden uit
een vreemd Land moet koopen maar het kwarn evenwel nog niet in vergelykinge met de Ruiterye, die men
toen in .Egypten hadt; want Wen PHARAO SCHISCHAT
het Land van Palestina, order den Opva4:;er van Salomu
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mo, den Oorlog aandeeclt, beflondt deeze, in gesti g duizend mannen te paard en twaalfhonderd Krygswagens.
„ Het is, in dit opzicht , merkwaardig , dat men de Israelieten in den Oorlog niet weer ziet overwinnen, noch
vindt dat zy vreeslyker geworden waren , naa dat SALO..
mo hun eene Ruitery gegeeven hadt. David was, met
zyn voetvolk alleen, geducht, cindigde alle zyne Oor.
logen , naa veelvuldige wisfelvalligheden , van het ge.
luk , evenwel altoos ten laatften met de overwinninge,
en verovcrde gewesten , of, om cigenlyker te fpreeken ,
Koningryken, die zyn Zoon Salo= , met ecne Ruite.
rye van I2, 000 mannen, en een vry groot getal van
nutlooze krygswagens wederom verloor zyn
kleinzoon moest onder de Egyptenaaren bukken. Zoude het vertrouwen op de Ruitcrye , die men van den
Vyand hadt overgenomen , en het voorrecht , het geen
men aan eenen Ruiter, boven eenen voctknecht, gewoon is toe te fchryven, zoude dit tot verval van het
voetvolk ook jets toegebragt hebben ? Dit is niet
den het gevolg van deeze zaak, en het is dan een groot
ongeluk voor een land; want een Volk het welk de
overmacht van ftandhoudend voetvolk heeft, behaalt
door gaans de overwinning, hoewel de Ruitery dezelve
grooter en gemaklyker maake. In dit geval zoude de
Wet van MOSES , dewelke den Koningen verboodt veele
Paarden te houden (*), door de uitkomst nog meer gerechtvaardigd zyn, dan ik in het Mofaisch Reclit durfde
hoopen. Zo veel is zeker,, van den tyd van Salomo af,
zyn die van Juda, en de Israe,lieten in het algemeen , nooit
wederom geducht geweest in den Oorlog, tot den onder.
gang van hunnen ftaat toe , wiens puinhoopen zy onder
Zcdekia , dapper genoeg fchynen verdeedigd te hebben.
- Hun tyd van overwinning hadt met David een
einde, en begon niet weder , dan onder de Makkebeers :
toen overtroffen zy alles, wat van hunne voorouderen
onder David verhaald word, zulk een dapper Volk heeft
men niet ligt crgens gevonden, als zy onder Judas Makkabxus , en zyne Broederen waren. Dan toen ftreeden
zy ook wederom te voet.
,5 Deczc Ruitery en Krygswagens lagen ten tyde van
S a.
(*) §. 54 van het Mofaisch Rent. No, 5.
y4
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Salomo, juist zo als in }Egypten het gebruik was, in.
fteden by elkanderen, alwaar 'er Stallen voor gebouwd
waren. i Kin. X. 26. 2 Chron. I. 14. IX. 25. In het
getal van deeze Stallen moet een groote fchryffout begaan zyn, want t Kon. V. 6 vindt men 'er veertig
duizend en 2 Chron. IX. 25, nict meer dan vier duizend. Zekerlyk heeft men zich aan de kleinfte begrooting te houden: en waarlyk ik zoude wel te vrede zvn,
al wierd 'er een nog veel kleinder getal genoemd. Het
getal van 4000 is by my byna even zeer verdacht, als
dat van 40,000; en 400 Stallen (*), zo als Homerus
verhaalt dat te Theben waren, zouden voor de Ruiterye
van Salomo genoeg geweest zyn, al ware het ook, dat
ieder van zyne 12,000 Ruiteren vyf Paarden gehad hadt,
gelyk wy te vooren van de Philiftynen zagen. Het gctal is zekerlyk verkeerd afgcfchrecven, hoe het moet
verbeterd worden, kan ik niet zeggen. Ook komt my
het getal der Oorlogswapens van SALCIMO en SCHISCHAK
verdacht voor."
Eindelyk ontmoeten wy in dit Boekdeel, een Lyst der
Schriften van den Schryver van het Mofafsch Recht. J,Iet
aarwyzinge van den Drukker , en , in gevalle zy niet meer
afzonderlyk te bekomen zyn , van de Verzameling , in welke zy
gevonden worden. Deeze Lyst loopt tot het getal van
or. Wy kunnen 'er den arbeidzaamen fchryfyver van
MICHAELIS nit opmaaken, en tevens, met een opflag van
het oog, zidn , wat men van deeze en geene zyner
Werken, naa zyn eigen oordcel , te houde hebbe. By
vooroeeld. Her eerfte Werk op deeze Boeklyst is, Disfertatio de punEtorum Hebraicorunz antiquitate. Halle 1739,
met

rwirst heeten zy in het Hebreeuwsch. Men heeft dit zelfde woord ook in het Syrisch en Arabisch , in welke beide taalen
het Stallen betekent. Daar is 'er welke, om de zwaarigheid te
ontgaan, die 'er in het buitenfpoorig getal van 40,000 Stallen gevonden wordt dezeive in even zo veele kribben , ieder voor
T'aard, willen veranderen. BOCHART, (Hierozoic. Torn. I. p. 155.)
Dan him. mede is de andere zwaarigheid nog niet weggenomen ,
dat 'ex het eeritemaal 40,000, het tweede flegts 4000 geteld worden; om niet te zeggen dat het eene zonderlinge manier van re,
kenen is, de kribben te tellen,
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met dit byvoegzel. („ Is niet meer te bekomen; dan
„ men kan ze ook gemaklyk misfen, dewyl de Schryver,
in het tweede deel van zyne Mengelfic;ffen, eenen
33
„ aanvang gemaakt heeft , om dit ftuk vollediger, en
„ ten deele volgens andere begrippen te vernandelen".)
Verklaaring over het Nieuwe Testament van CH. H. HEUMANN
in de szelfs leeven Hoogleeraar der God gel. Wys g. en Gefch:ed. op de Hooge School te Gottingen Derde Deel. Uit
het Hoogduit.ch vertaald. Te Leeuwaarden en te Erancker
by H. A. de Chalmot Roam , In gr co:
octavo 495 bladz.

derde Deel, dat bepaeld is ter overweginge der
D itlevert
elf eerfte Hoofdftukken van 't Euangelie van
, niet minder dan de twee voorige Delen,

yoan,

nes ,

over de drie eerfte Euangelien, een aental van bedenkingen en aenmerkingen over doze en gene plactzen van
dit Apostolisch Gefchrift , die ten bewyze van des
Hoogleeraers bekwaemheid in de Uitlegkunde ftrekken.
Zyn Hoogeerwaerde behandelt de dacr in voorkomende
duisterheden, zo ten opzichte van de tael, als met betrekking tot het zaeklyk bedoelde, met de vereischte
oplettendheid, en de verfchillende gevoelens der Uitleggeren met alle befcheidenheid; terwyl hy, naer zyne
denkwyze , alles aenwend, om
gedeelte der Euangeliebladeren een duidelyk licht by te zetten. Laet
ons, ter proeve hier van, het oog flaen op 's Mans
voorftelling, wegens het bedoelde in 's Heilands woorden , Joh. IV. 48.
Ecn Koninglyk Amptenaar (*) , wiens Zoon krank
was, had zich, volgens v. 46 en 47, tot Jezus gekeerd,
en
(*; In die betekenis , zegt de Hoogleeraer,, gebruikt yofephus
bet woord Azo-mi.os bier door den Evangelist gebezigd,
neer by fpreekt van de Amptenaren van den Parthifchen Koning,
en zo ook van de Amptenaren van Koning Herocies , die by kort
te vooren deszeifs urgpfue g genoemd, had. %le JOSEPH. Oorl. B.
P11. H. V. § 2. en Oudh. B. XV. H. 8. §. 4. En zo heten
ook by Livius . (L. XL. C. 4,) de Koninglyke Amptenarek
Rrgii.
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en hem gebeden, dat by te Capernaum geliefde te ko.
men, om zynen aldaer op fterven liggenden Zocin gezond
te maken. Op dit verzoek nu is des Heilands tael, v.
4g. Wanner gy gene tekenen en wonderen ziet, zo gelooft gy
niet. Met -recht mag men hier, als in den eerften opilag
verwonderd, vragen, hoe heeft men dit te verftaen?
Niemand immers was verplicht, om te gelooven, dat
jezu.s de Mesfias was, indien by niet door wonderwerken bewees. Dit web was een der kenmerken van
den Mesfias door de Propheeten opgegeeven, en Jezus beriep zich daer op by ene andere gelegenheid. Zie
Matth. XI. 2-6. en Luc. VII. 19-23. Ja Jezus
had, gelyk de Hoogleeraer vervolgt, Joh. X. 37, zelfs
gezegd: indien ik de werken van mynen Fader niet doe; dat
is, indien ik gene Godlyke wonderwerken verrichte, en
door dat middel doe blyken, dat ik de Mesfias ben, zo
gelooft my niet, dewyl gy dan niet verplicht zyt om
aen my te gelooven. De Hoogleeraer betuigt ge.
nen Uitlegger gevonden te hebben, die hem daeromtrent
voldaen heeft ; en hy acht het onnoodig veler verklaringen te berde te brengen. Alleenlyk maekt hy nog ge.
wag van 't gevoelen van twee Godgeleerden, die hunne gedachten, in ene opzetlyke kleine verhandeling over
dit onderwerp, gemeen gemaekt hebben.
De eerfte leest deze woorden aldus : indien gy gene wonderwerken van my ziet, zo gclooft niet aan my; dat is, ik wil
niet dac gy aen my zult gelooven, ingevalle ik gene
wonderwerken verrichte. IVIaer deze betekenis komt
bier, gelyk onze Uitlegger zeer wel aenmerkt , gansch
niet te pasfe. En 't komt hem voor, dat men deze verklaring flecht verdeedigt, als men bemerkt , dat deze
woorden te houden zyn, voor ene troostryke aenfpraek,
waer mede Christus dezen hulpzoekenden Vader te kennen gaf, dat hy zyn gebed verhooren en hem helpen
Niet beter is 't, zynes oordeels, gefteld
zou.
met de uitlegging, welke een tweede Godgeleerde voordracgt. Due veronderftelt , dat de Koninglyke Amptenaer te keen= gegevcn heeft, „ dat by, by aldien hy
„ zynen 'loon, door een wonderwerk van den dood
„ verloste, aen hcm zoo. gelooven." En hier op zou
.Christus dan ten antwoord geven „ ja , ik ken uwe -ver23 keerdheid wel , dat gy zonder wonderwerken niet: ge„ looven wilt ". Volgens dean Godgeleerden had de
Amp-
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Amptenaer wel gehoord van wondercn, die Jczus gedaen
had, maer hy geloofde de echtheid dier verhalen niet;
en begeerde, om die rede, dat Jezus hem nu zodanig een
een wonderwerk zou laten zien. — Edoch , behalven
dat de vooronderftclling geen grond heeft, zo is 't duidelyk genoeg te befpeuren, zegt de Hoogleeraer, dat
deze Man reeds geloofde; dat Jezus wonderen doen kon;
dat hy zich om geen andere reden by hem vervoegde;
en dat hy Jezus alleen ernftig fmeekte, om zyne wondermagt ook aen zynen dood kranken Zoon te vertoonen.
Op deze afwyzing dier gcvoelens , brengt ons de
Hoogleeraer,, eer hy zyne eigene uitlegging voorftelt,
onder 't oog enen misflag, die meermaels in 't verklaren der Heilige Schriften begaen word. Men neemt,
zegt hy, het geen in fenfu refpeEtivo gefproken of gcfchreven is, op, in fenfo ablaut° ; dat is, men neemt,
het geen op zekere byzondere omftandigheden bctreklyk
is , zo op , als of het algemeen verftaen moest worden (k). En deze misflag heeft, zynes oordeels, ook
hier plaets ; men verklaert des Heilands woorden in een
al(4) Dezen misflag merkt de Hoogleeraer,, onder anderen,
in veler verklaringen van Math. V. 38-42. en zo ook Maul).
VI. 2 5-3 4. Zy vatten, zegt hy, deze vermaningen van Christus op in eenen volftrekten zin, daar ze nogtans eenen betreklyken zin hebben. Zy menen dat Christus dit alien rnenfchen ,
zonder onderfcheid van tyden en omftandigheden , voorfchryft,
daer hy dit voorfchrift nogtans alleen aen een byzonder flag van
Menfchen, en met betrekkinge op zekere omftandigheden gegeven heeft. De Heer fpreekt nacmlyk in deze zyne Bergpredicatie, dikwils dezulken in 't byzonder aen, die zyne Leerlingen
geworden waren, en by fpreekt tot hen, met betrekking tot den
ftaet, in welken zy zich zouden bevinden , te weten blootgefleld aen vervolgingen en mishandelingen door de Ongeloovigen.
Als men deze zyne lesfen in dien betreklyken zin verklaert, zyn
ze verftaenbaer ; waertegen zy, als ze in een algeinenen zin opgenomen worden , zekerlyk te flreng en zelfs onmogelyk te betragten in de zamenlevinge vourkomen. By mange! van dit op
te rnerken , heeft men 'er gevonden , die 'er uit wilden afleiden,
dat het een Christen nooit geoorloofd zou zyn hulp by de Overheid te zoeken, ja dat een Christen niets moet bezitten , noch
voor den toekomenden tyd zorgen : denkbeelden , die 7,:fus , buiten tegenfpraek, geenzim heeft wil3en inboezemen.
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algemenen zin, zonder acht te geven op de byzondere
omftandigheden, waer in ze gefproken zyn, die den zin
trader bePalen.
f) Men heeft hier, dus vervolgt hy, zyne eigene verklaring gevende , in het oog te houden, dat Christus
thans met eenen man te doen hadt, welken niet onbekend konde zyn , welk wonderwerk yezus op de bruilofc
te Cana, eene Stad, die naauwlyks eene dagreize verre
van Capernaum of lag, gedaan hadt, en dat hy zich naderhand te Jerufalem ook op het paaschfeest, als eenen
wonderdoender vertoond hadt. Dan hier by was zyn
hart koel gebleeven, en de zorgen der waereld hadden
die voor zyne ziele belet , in zyn gemoed op te komen.
Maar thans, nu zyn Zoon doodkrank was, thans herin,
nert by zich cerst, wat by van Jefus gehoord hadt, en
bedenkt met Nicodemus , dat niemand zulke wonderen kan
doen, ten zy God met hem zy. Terftond neemt hy het
befluit, om zich na dien Wonderwerker te begeeven,
en vertrouwt van hem, dat hy zich wet over hem zoude ontfermen , en zynen Zoon by het leeven hothien.
Reere , als 'er droefnis is, zoekt men u , konde men hier
ook zeggen. En dit is het , het geen Christus hem thans
under 't oog brengt. Gy zyt van zulken aart, wil yefits
zeggen, dat gy, wanneer uw eige nood u niet tot my
voert , niet by my komt, en u door myne wonderwerken niet laat beweegen, om aan my te gelooven, maar
in uwe vleeschlyke geruscheid geduurig voortgaat. Maar
nu komt gy by my , en nu dit ongeval u treft, erkent
gy eerst, dat ik Godlyke wonderwerken doen, dat ik
ook u helpen kan. Ja Heere , was het antwoord, nu
erken, geloof ik het, Ontferm a daarom over my,
gaa met my , en coon uwe wondermacht aan mynen Zoom, die zich thans in het uiterfte gevaar van zyn leeven
bevindt.
Men moet derhalven de woorden van onzen Zaligmaaker op deeze wyze omfchryven. „ Indien 'er geen geval
gebeurt, het welk u doet wenfchen , dat ik aan u zel9)
y e, en ten uwen eigen voordeele , wonderwerken
mooge vo-richten, indica gy zelve dus myne wonderwelken niet ziet,, of aan u zelve ondervindt, laat gy
93
„ u door myne andere daaden , al hadt gy 'er ook nog
zo veel van phoord , nice beweegen, om aan my to
Ciro te
33 gelooven". Hier koeuen de woorden van
pas-
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paste, over de Pligten , B. i. H. g. De dingen, die onr
zelven fchadelyk of vorderlyk zyn, gaan ons meer ter harte ,
dan die, welken anderen nuttig of hinderlyk zyn, die Ivy, air
ep een verren afftand van ons befchouwen. Dat Yohannes ,
toen hy deeze woorden van yefus optekende, de woorden aan u zelven, heeft overgeilaagen, heeft men aan de
gewoone beknoptheid van zynen ftyl toe te fchryven.
Wy ontmoeten immers in deeze woorden van onzen Zaligmaaker nog twee uitlaatingen. (i.) Wy leezen: indien gy geene tekenen en wonderwerken ziet , in plaatze van:
indien gy geene tekenen en wonderers van my ziet. En (2.)
zoo gelooft gy niet , in plaatze van: zoo gelooft gy niet aan
tny. Dan alle deeze drie uitlaatingen kan men, indien
men op het oogmerk en den famenhang naauwkeurig let,
gemaklyk invullen".
Volgens des Hoogleeraers opmerking, is deze beknopte fchryfwyze yohannes zo by uitilek eigen, dat ze wel
in acht genomen behoore te worden; waerom wy 'er,,
by deze gelegenheid, nog met een kort woord gewag
van zullen maken, met het bybrengen van twee of drie
voorbeelden , die onze Uitlegger ons aan de hand geeft.
' ,Men ontmoet , zegt hy, in dit Evangelic,
hier en daar eenige duisternis , daar uit ontftaande , dat
de Evangelist beknopt van ftyl is, in zyne verhaalen,
en dikwils meer in zyne gedachten hadt , dan hy door
woorden uitdrukte. Zyne E.vangelifche gefchiedenis vereischt daarom eenen Leezer in de konst van denken geoefend, dewelke nu eens uit het oogmerk van den Schryver , dan eens uit de ornftandigheden eener gebeurtenisfe
of eener redenvoeringe, dan eens wederom uit gelykluidende plaatzen , op zekere gronden wect te beiluiten,
hoe een verhaal of eene redenvoering behoore ingevuld,
en in het vereischte verband gebracht te worden" (*):
zo heeft men , naer des Hoogleeraers gedachten, Joh. L
18 , uit den zamenhang en den aert der redenerin ,,e, ten
rechten verftande, in dezervoege in te vullen. Niemand
heeft
(*) De groote Flacius , zegt de Hoogleeraer,, heert ons hiervan
reeds eel 3enkbeeld gegeayen , wannePr hy in zyne Clavis Scripture S crT. P. II. p sco. rchryrt: T" libus fubh,telligendis efec,
cirrumarntiar unt onisfionibus ab interprete
tibus (711
Menus est Joanne:.
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heeft God unit gezien, zelfs Mofes niet ; maar de eenigge.
booren Zoon , die in den fchoot des Vaders is, deze heeft
hem gezien,- die heeft hem ons verklaert. De woorden v. 20, Hy beleed, ik ben de Christus niet, Vooronder-

ftellen ene voorafgaende Vraeg, Zyt gy de ChriStus ?
Met te zeggen H. II. 24, Maer 7efus vertrouwde
tich hun niet geeft de Euangelist ingewikkeld te kennen ,
dat Yefus de Stad verliet , en zich geduurende den nacht
elders ophield, gelyk hy gewoon was. Vergel. H. VIII.
1 , 2. Luc. XXI. 37, 38. XXII. 39. Even zo fluid de
Euangelist ingewikkeld aen , dat yefus door zyne Vyanden vervolgd werd, als hy H. IV. 3. fchryft, Zo verliet yefus ?udea, en ging naer Galilea' . - De aenhaling plaetfe herintiert ons ene andere plaets , die
in dit opzicht aenmerking verdient , waerom wy des
Schryvers bedenking over dezelve ten laetfte hier nog
zullen byvoegen.
Wy leezen Joh'. IV. 43 , 44 : yefiu ging henen naer
Garnett; want hy heeft zelve getuigd , dat een Propheet in
zyn eigen Vaderkmd geen eere heeft. Dit want, en deze
redengeving komt hier vreemd voor,, dat verfchillende
uitleggingen veroorzaekt heeft. 't Is zeker, dat de
Euangelist op Nazareth doelt; maer hoe brengt men die
plaers gefchiktlyk in den Tekst ?
„ Men herinnere zich maer, zegt onze Uitlegger,, de
beknoptheid van den Evangelist, die meermaals eene invulling vordert. Het geen hy met ftilzwygen voorbygaat is meestal gemaklyk , maar fomtyds ook moeilyk,
te vinden. finder de voorbeelden van de laatfte foort ,
behoort ook de tegenwoordige plaatze. yohannes hadt in
zyne gedachten: yefus trok in Galilea, maar niet in zone
Stad Nazareth, dewelke in Galilea ligt. Want, fprak by,
een Propheet wordt in zyn Vaderland , (of liever ,) in zyne
woonplaatze niet geacht. Dan 7ohannes maakt geen uitdruklyk gewag van de Stad Nazareth, en verwacht van
zyne Leezers , dat zy,, weetende dat Nazareth tot dus
verre de woonplaatze van yefur geweest was, deeze uitlaating wel zouden bemerken. Het is waar deeze airhating is ongemeen fterk , dan foortgelyke uitlaatingen.,
waar by een gelwel lid van den volzin verzweegen wordt,
vindt men meermaalen in de Ileilige Schriftuure. Glasfius heeft L. IV, Tr. II. Obs. 1V eene byzondere aanmerking gemaakt , de ellipfi integri orations membri , en
brengt
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brengt daar veele foortgelyke voorbeeldcn by. Bier toe
behoort nu ook de tegenwoordige ellipfis of uitlaatingi
dewelke insgelyks doorErasmus bemerkt is, fchoon by die
gaaping op eene andere wyze, weggenomen hebbe. Maar
Hammond is, gelyk ik op dit oogenblik eerst ontdekke,
geheel en al van myn gevo.elen.
Leerreden van w. v. D. SOUV, Henr. & Elio fr. Predikant te Nieuwer-Amftel, ter bevestiging van CH. S. DUYTSCI
En
tot Leeraar te Mydrecht.
Intree-reeden uitgefprooken door CH. S. DU?TSCH voor de Ge.
meynte van Mydrecht. Beiden te bekomen te .Amfteldam,
by D. Swart en I. Scholten. In groat octavo.
bYzonderheid van 't geval , een Joodfche Rabby,
e niet alleen een Lidmaat der Gereformeerde Kerke,
D
maer ook een Proponent in dezelve geworden, en daer
op in de Gemeente te Mydrecht wettig als Leeraer beroepen, die den 7den September 1777 aldaer bevestigd
is geworden , en zone intreereden gedaen heeft , maekc
deze twee Leerredenen opmerkelyk. Wat de uitvoering
betreft , de Verklaring der Tekften , Zach. VIII. 23. en
Eph. III. 8. is byster gerekt , en meer vervuld met bykomende denkbeelden en gemeene plaetzen der Godgeleerdheid, dan ,men nu anders gewoonlyk in onze Nederlandfche Kerke hoort. Verder is de Toepasfing redelyk
wel gefchikt naer de tydsomflandigheden; byzonder opmerkelyk in dezelve is de verzekerende betuiging van
den Eerwaerden v. d. Souw , nopens de oprechtheid van
den beroepen Leeraer, en het verflag dat de Eerwaerde
Duitsch van zynen Levensloop geeft.
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3eubelrede , uitgefproken den 1 Febr. 1778 , door j. C. MANGER , nu rustend Euangeliedienaar in de Hervormde Nederduitfche Gemeente van Christur binnen Delft, wanneer des..
zelfs vyftigjaarigen Predikdienst vervuld was. Te Delft
by E. v. d. Smout, 1778. Behalven de Opdragt 29
bladz. in quarto.
Yubeljaars Predikatit , nit gefproken den 21 Maart 1777 ,
door c. BLAATJW Leeraar in de Gemeente der Doopsgezinden te Wormerveer op het Zuid , ter dankbaare en heuglyke gedagtenis van zynen vyftigjaarigen Predikdienst. Te
ilmfierdam. by I. v. Hulst. In quarto 3y bladz.
Tn beide deze Leerredenen hoort men twee bejaerde
Leeraers hunne dankbaerheid betuigen voor Gods weldaden aen hun bewezen, geduurende hunnen vyftigjarigen Predikdienst, waeruit ze tevens aenleiding nemen ,
om der Gemeente ten goede op te wekken. leder hunner heeft zyne ftoffe, volgens zyne denkwyze, zeer wel
gefchikt naer de tydsomftandigheden, en op ene ftichtende en opwekkende manier behandeld. - Met betrekking tot de laetstgenoemde Leerreden van den Eerwaerden Doopsgezinden Leeraer Blaeuw {het nog inzonderheid te melden , dat men in denzelven een zeer naeuwkeurig verhael vind van 's Mans opleiding ter oefeninge,
aenftellinge tot den Predikdienst , en 't verdere hens aengaende met betrekking tot zyn Dienstwerk wedervarcn.
Byzonderheden van die natuur zyn over 't geheel van 't
meeste gewigt by de Gemeente zelve, in welke zodanig
een Leeraer ftaet ; maer ze kunnen, zo als ze hier vermeld worden, buiten het voldoen der nieuwsgierigheid,
van dienst zyn, om den Leezer onder 't oog te brengen , hoe men in 's Mans jeugd, in 't jaar 1705 gebooren, onder de Doopsgezinden gewoon was, de jonge
Lieden ter oefeninge op te leiden , hoe dezelven zig tot
den Predikdienst bekwaem maekten, en denzelven voorts
aenvaerdden. Men was naemlyk diestyds niet gewoon,
(gelyk tegenwoordig,
, vooral met betrekking tot de aenzienlykfte Doopsgezinde Gemeenten , gefchied ,) de Jongelingen , die . tot den Predikdienst bekwaem fcheenen,
eenige Academifehe Studieti te does voltrekken; men
gaf
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gaf hun aenleiding, men fpoorde hen aen , en zy maekten hunne vorderingen door byzondere oefeningen, waer
door ze trapswyze tot den Predikdienst kwamen. Uit
's Mans verhael is of te nemen, en de ondervinding heeft
het getoond , dat 'er ook Tangs dien weg bekwame
Mannen gevormd kunnen worden ; doch 't is tevens blykbaer , dat zulk eene gebreklyke opleiding aen vele moeilykheden en gebreken onderhevig was. Tot een flael
hiervan verftrekke zyn eigen berigt , van zyn te kort
fchieten in 't aenleren van de Latynfche Tael.
Om myne kundigheden, zegt hy,, te vermeerderen
en te berchaaven , begaf ik my in den jaare 1732 om,
uit de gewoone Latynfche Schoolboeken, het Latyn te
leeren, myn geheugen met veel Latynfche woorden te
bezwaaren , te declineeren en te conjugeeren ; maar door
veranderingen in myn tydelyk beroep , 't welk nu meer
tyd eischte, en dat my het mondeling onderwys ontbrak , had dit leeren geen doorgang : en de nuttigheid
beantwoordde in lang niet aan den tyd en veele moeite,
die het my al gekost hadde".

Nova, tuta , facilisque Methodus curandi Calculum,
Scorbutum, Podagram, etc., defiruendique Vermes
in humano Corpore, etc. etc. propofita a N. HULME.
M. D. Regal. Med. Londin. Socio , etc. Latino Sermon
donata a JOANNE INGENHOUSZ, Sacr. Cal. Reg. Maj.
Archiatro , etc. Lugduni Batavorum apud Luzac & van Damme 1778.

Eene nieuwe, veilige, en gemakkelyke wyze om den Steen,
Sceurbuit, 't Voeteuvel, etc. .te geneezen, en de Wormen, in 't menfchelyke lighaam huisvestende, te doen fterven , enz. in greet octavo 52 bladz.

it Werkje belooft veel ! Een middel , waarmede men
D
den Steen, de Sceurbuit en 't Voeteuvel geneezen
kan; en de Wormen, de vyandelyke inwooners van 't
menfchelyk lighaam, dooden. — De nieuwsgierigheid
der Geneeskundigen om te weeten waarin deeze geneeswyze beftaat , moet , op deeze aankondiging, fterk
saande gemaakt worden.
Veelep, zuljeu angonds,
op
VII. DELL LITT. O. 8.
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op 't verneemen van 't Geneesmiddel, zich in hunne
verwachting, volgens hunne denkwyze , te leur geiteld
vinden, en 't der moeite-niet waardig rekenen om 'er eenig verder onderzoek naar te doen; daar en tegen zullen
anderen 'er zo mede ingenoomen zyn, dat ze, van verwondering vervoerd, de fchyn in plaats van de waarheid
De veritandigften fchorten hun
zullen omhelzen.
oordeel op, en vinden de voorgeftelde geneeswyze der
beproeviug niet onwaardig ; met oplettendheid de uitwerking 'er van, zonder eenig vooroordeel, waarneemende. Op deeze wyze alleen zullen wy de waarde van
deeze geneeswyze, in de gemelde ziekten, leeren beoordeelen , en door ondervinding gewaar worden, of de
uitkomst aan de verwachting van den Autheur zal beantwoorden. Wy gaan over tot eene nadere befchouwing van 't Werkje zelve: dewyl de vaste lucht,
buiten 't lighaam, den Steen ontbindt zo ondernam de
Heer HIMME een proef te neemen, wat dezelve binnen
't lighaam, tegen den Steen, uitwerken zoude, wanneer
ze in een groote hoeveelheid door 't lighaam verfpreid
werd. - De proef werd genoomen in een oud man
van drie- en zeventig jaaren , die, geduurende drie jaaren ,
de toevallen van een Steen in de blaas gehad had, en door
zwaare pynen zo zeer gekweld werd, dat hy, na verfcheide beroemde middelen te ver-geefsch gebruikt te
hebben, befirlaten had zich aan de Steenfnyding te -onderwerpen. Eer dat hy daartoe overging, gebruikte hy, op . raad van den Autheur , vier maalen
daags, 15 Greinen, Wynfteens-Zout (Sal Tartar° in 4
Oncen zuiver water ontbonden ; waarin 20 droppen dunne geest van Vitriool , (Spiritus I7itrioli tenuis) gedaan
werden; onder 't gebruik van dit middel heeft de lyder,
in een maand, honderd ragtig Stukjes van een meer of
minder grootte gelost , en is daarop van zyn kwaal verlost. By 't nitgeeveri van dit Werkje was 'er reeds een
jaar verloopen, dat deeze geneezing gebeurd was, zonder dat 'er eenige inftorting op gevolgd was; de lyder
heeft al dien tyd een volkomene gezondheid genooten.
Hier by worden nog gevallen gevoegd van lyders aan
den Steen en 't Graveel, waarin ook op 't gebruik van
dir middel de geneezing zoude gevolgd zyn. - De
Autheur heeft 't gemelde middel ook in de Sceurbuit gegeeven, ell is daarinecie, volgens zyue getuigenisfe, zat
wed
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wel geflaagd, dat die ziekte daar door in drie weeken
aan 't beteren gekoomen is. 't Zuur moat dan eenigzins
de overhand in dit middel hebben. Hier door meent by
dat men de Sceurbuit ter Zee ook zoude kunnen voorkomen.
In een gemeenzaam onderhoud, deelde
een Vriend van den Autheur hem mede zyne gedagten
over 't Voeteuvel, als dat 't zelve zoude ontftaan uit
een te groote overvloed vaste luchts. Indien dit de
waare oorzaak 'er van was, mocsten deszelfs aanvallen,
wanneer 'er aanhoudend een groote hoeveelheid vaste
lucht in 't lighaam gebragt werd, vermeerderen: om
dan te ontdekis en of dit de waare oorzaak zyn mogte,
gaf by twee Lyders, die hevige aanvallen van 't Voeteuv el hadden, 't gemelde middel. In deeze twee gevallen was de uitllag itrydig tegen de verwachting, en de
Lyders werden, in plaats van daardoor te verergeren,
van hunne pynelyke aanvallen verlost, fchoon men hier
uit nog geen algemeen gevolg kan trekken, verdient 't
evenwel opmerking.
't Gebruik van 't gemelde
middel bepaalt zich niet alleen tot de gemelde ziekten ;
mar ftrekt zich, volgens zyne gedagten, nog algemeener uit ; en wel voornaamelyk ook tot de Koortfen, byzonder de Teeringkoortfen waarin hy meent 'er goede
gevolgen van gezien te hebben. Verder is 't gemelde middel van kracht bevonden in 't dooden van Wormen : de reden daarvan is, dewyl de vaste lucht ook
doodelyk is voor de kruipende Infeeten. - Ten
laatften geeft hy op, een gemakkelyke wyze om 't water en andere vochten met vaste lucht te bezwangeren.

Handleiding tot de kennis van den Sterren-Hemel , door . I.
E. BODE , Astron. van de Koninglyke Pruisfifche Akademie
der Weetenfchappen , enz. Na den derden vermeerderden druk
uit het Hoogduitsch vertaalt. Eerfte en Tweede Stuk. Te
Haarlem by J. Bosch 1778. Behalven het Voorwerk 502
bladz. in groot octavo.
jn dit Gefchrift bedoelt de Sterrekundige Bode, den
Leezeren van zyn Werk, zodanig eene handleiding ter
kennisfe van den Sterrenhemel aan te bieden, die zeer
cola aan eene mondlyke onderrigting komt, en hen in flan
Reit,
Z2
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Reit, om de voornaamfte verfchynzelen aan den Sterrenhemel met opmerkzaamheid geregeld te kunnen gadeflaan. De wyze, op welke by zulks uitgevoerd heeft,
is 'er zo wel toe gefchikt, dat ieder een, die 'er een dagelykseb gebruik van maakt , ligtlyk daardoor opgeleid
worde tot eene regelmaatige kennis van den loop der
Hemelfche lichaamen, en der verfchynzelen die daar uit
voortvloeien. Eene kennis, die, behalve dat het op zigzelye vermaakelyk is den Sterrenhemel op eene verftandlyke wyze te befchouwen, ten hoogfte itrekt, om ons een
diepen indruk van Gods Magt en Wysheid in te boezemen ;
daar die aanbiddelyke Eigenfchappen bovenal ten duidelykfte in 't oog loopen, voor eenen ieder, die den S terrenhemel niet met een verward , maar met een onderfcheidend
oog befchouwt. Eene kennis gevolglyk, die zig ten fterkfte
aanpryst ;uit welken hoofde dan ook deeze handleiding,
dienende om de gemaklykheid der verkryginge deezer
kennisfe te bevorderen, der aanpryzinge waardig is. —
Het Werk is verdeeld in drie Afdeelingen ; waarvan de
eerfte behelst eenige noodzaaklyke verklaaringen tot het
wel gebruiken van dit Werk. In dezelve geeft de Autheur , na het voorftellen eener algemeene waarneeming
van den Sterrenhemel, eene ontvouwing van deszelfs
gewoone verdeeling, mitsgaders van de hieromtrent gebruikelyke benaamingen en kunstwoorden; verder een
berigt van de beweeging der Hemelfche lichaamen, benevens een verilag van de Sterrebeelden, en voornaamite hulpmiddelen om de Sterren te leeren kennen, met
aanwyzing van de inrigting deezer handleidinge en derzelver gebruik. Hieraan volgt in de tweede Afdeeling
-de handleiding zelve, welker oogmerk en gebruik, zo
ver het in deezen ten beteren verftande dient , de Heer
Bode in de eerite Afdeeling aldus verklaard heeft:
„ By het vervaardigen van dit Werk, heb ik my als
een hoofdoogmerk voorgefteld , de Liefhebberen van de
befchouwing des Sterrenhemels eene handleiding te geeven, dewelke zo duidlyk was, dat men, zonder verder
mondling onderwys van Sterrekundigen te behoeven , het
geheele jaar door in heldere avonduuren, de Sterrenbeel.
den, en dat geen, waarop de gedachten van eenen oplettenden befchouwer zoude kunnen gevestigd worden,
bekend te nialm en op te belclereu. Hier toe heb ik dan

in
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in deeze Handleiding voor elke maand in 't byzonder,
en zo het geheele jaar door, den ftand' der Sterrenbeelden ontworpen; en terwyl de ftand diet Sterrenbeelden
in elke maand merkelyk verandert, en 'er genckgzaam
twee uuren verfchil is, dat de Sterren met het begin der
maand vroeger in den Meridiaan komen, als op 't einde
van dezelve, en deeze verandering in den 'land der Sterrenbeelden veroorzaakt wordt door de jaarlykfche beweeging der Aarde om de Zon, en dat men vervolgens
weet , dat de .Sterren, door de daaglykfche omwenteling
van den Aardkloot van het Westen naar het Oosten, en
gezamentlyk van het Oosten naar het Westen fchynen
voort te gaan, en in 24 uuren deezen fchynbaaren loop
voltrekken; zo moet hieruit volgen, dat de Sterrenhemel alle uuren van ftand moet veranderen. Ik heb het
derhalven voor het beste gehouden, om in elke maand
eenen byzonderen ftand des Hemels aan te neemen , en
den bepaalden, tyd, dien ik genoomen heb ter befchouwinge van den Sterrenhemel, in eene Tafel ,,00nian by
elke maand te plaatzen, om daardoor des te gemaklyker
den (land des Hemels met deeze handleiding overeenkomende te vinden. Hierdoor zal men ook meenige herhaaling , met betrekking tot den ftand van eenig Sterrenbeeld, op het een of ander uur , in deeze of geene ftreek
enz. kunnen befpaaren; en ik behoef derhalven myne
leezers maar eens vooral te herinneren , dat zy zich,
deeze handleiding met den ftand der Sterren overeenkomende te vinden, beftendig op dien tyd, welken ik in
myn tafeltje voor elke maand gevoegd heb, ter hefchouwing van het uitfpanzel moeten verledigen , en zy zullen als dan den Sterrenhemel volkomen overeenftemmende met deszelfs befchryving vinden. Doch in de vier
maanden, van April tot July, heb ik, om byzondere
redenen, deeze regel niet kunnen volgen; maar heb myn
gemaakte plan een weinig moeten veranderen; terwylik
my maar weinig leezers zoude durven belooven, welke
de uuren van den middernagt ter befchouwinge van den
Sterrenhemel gelieven te befleeden , en zich in de herfsten wintermaanden , aan de' onguurheid van het weer enz.
zouden bloot flellen, ter waarneeminge van den ftand
Bier Sterren. Om deeze rede heb ik getracht de beste
wyze uit te vinden, om in elke maand den ftand der
S ter,
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Sterrenbeelden zo te befchryvcn, als de vroegfte avonduuren in elke maand van de byzondere jaargetye.n konden toelaaten. Dan zulke beminnaaren van Sterrekundige waarneemingen, die ook de laatere uuren van eenen
helderen Sterren.nagt gebruiken wilden , om de voornaamfte Sterren te leeren kennen, zullen in het' derde
boek van dit week zodanige . tafels vinden, welke hun in
deeze waarneemingen behulpzaam kunnen zyn. Ik vondt
het vervolgens voor veelen myner leezers niet gemaklyk , om in elke maand den ftand van alle de Sterrenbeel=
den in eene befchryving onafgebrooken te bevatten;
waardoor ook het opzoeken der Sterren bezwaarlyker
zoude geworden zyn; om deeze rede heb ik ook, in
elke maand, naar de omftandigheid van het jaarfaifoen,
verfcheidene kleine befbhouwingen ontworpen, dewelke
zich in eenen helderen Sterren-avond'laaten waarneemen.
In deeze handleiding tot den ftand des Sterrenhemels
zal iK ook de Sterrenbeelden, in zeekeren aangenoomen
ftand des Hemels, volgens haare gefteltheid, ten aanzien van deeze of geene der ,windftreeken, of haaren
Rand in den Dierenriem , in den Melkweg enz. befchryyen ; myne leezers zullen , met de befchouwing van
den Sterrenhemel, voornaamlyk in de Herfst- en Winterrnaanden , maar een half of zelfs maar een kwartier
uurs behoeven beezig te zyn, om de overeenkomst van
het een met het ;ender te zien. Aan hcc einde van elke
maand, zal eene' korte algemeene handleiding tot kennis der voornaamfte Sterren, die in den aangenoomen
ftand des Hemels zichtbaar zyn, als eene herhaaling van
het te vooren aangetoonde volgen; doch by dewelke ik
vooronderftelle, dat de voornaamfte Sterren, door de
voorgaande aanwyzing, reets bekend zyn. Ik heb
'er wyders voor elke maand eene Sterrenkaart , [en dus
twaalf Kaarten ,] bygevoegd, en op dezelve eene ftreek
des Hemels in het perfpeetiv ontworpen. Ik heb den
hand genoomen , zo als men denzelven ziet op den tyd,
dien ik in'elke maand ter waarneeming heb opgegeeven.
Deeze ftreeken zyn zo verkoozen, dat 'er, geduurcnde
de twaalf maanden, ten minften geene merkwaardige
Ster is weggebleeven. Voorts heb ik, om dit
Werk eene grootere volkomenheid te geeven , getracht ,
het zelve ook ten aanzien van den ftand der Planeeten
voor een merklyk aantal van Jaaren bruikbaar te maaken ,
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ken, den loop en verfchyning derzelven voor vier- en
twintig achtereenvolgende Jaaren, [te weeten, van 't
jaar 1777 tot het jaar i800 (*),] 'er by gevoegd".
Naar deeze fchikking is de tweede .Afdeeling7indiervoege opgefteld, dat ze in de eerfte plaatze, van niaand
tot maand, den ftand der vaste Sterren befchryve, met
nevensgaande Sterrenkaarten voor ieder maand; door
welker behulp men zonder moeite, door de enkele befchouwing, de Sterren leert kehnen. Vervolgens beheist dezelve, van 1778 tot i800, de jaarlykfche opgave van de verfchyning der Planeeten, met aanwyzing
van derzelver Heliocentrifchen ftand, van tien tot tien
dagen in ieder maand: dat den waarneemer derzelver
loop en verfchyning gemaklyk doet gadeflaan. Hierby
:; s ten laatfte ook nog gevoegd eene Lyst van de Zonen Maansverduisteringen, die . van 't jaar 1778 tot i800
zullen voorvallen ,met melding van de Waereldftreeken,
waarin, en den tyd wanneer ze te zien zullen zyn, volgens de berekening van de waare Ecliptifche Maan op
den Meridiaan van Berlyn, dien men gereedlyk op ieder ander Meridiaan kan overbrengen; dat insgelyks
plaats heeft in de bovengemelde bepaaling van den tyd
der verfchyninge der vaste Sterren. Voorts heeft
men nog in de derde Afdeeling, die eerlang mede in 't
Nederduitsch gemeen gemaakt zal worden, te wagten,
het volledig gebruik der befchryving van den Sterrenhemel, den loop der Planeeten, enz. eenige verdere merk.
waardigheden, die wy aan 't Uitfpanzel kunnen waarneemen , en , ten befluite , eene befchouwing der grootheid
van het Heelal; waarmede dit Werk zyn voile beflag
zal hebben.
(*) Deeze opgave begint hier met het jaar 1778, als zynde het
jaar 1777, in het voorgaande jaar, reeds by elke maand van dat
jaar uitgegeeven; in navolging van den Autheur, die, van 't jaar
1770 tot i777, afzonderlyk uitgegeeven had, eene Maandelykfche

Randleiding , ter kennis van den fland en beweging der Planeten
der Maane, benevens andere merkwaardige Hemelverfchynzelen.
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Verhandeling over het Weeder met betrekking tot den Landbouw. Door den Heer Abt JOSEPH TOALDO; Hoogleeraar
der Sterrekunde enz. op de Univerfiteit te Padua,Medelid
van verfcheiden Academien en Genootfchappen , enz. Te
Amfterdam by de Wed, van Esveldt en Holtrop en te
Utrecht by A. v. Paddenburg 1778. Behalven de aanpryzende Voorreden van den Hoogleeraar M. v. GEUNS,
en de Voorreden van den Schryver, 217 bladz. in gr. octavo.
et is van oudsher overbekend geweest, dat het WeH
der een zeer grooten invloed op den Landbouw
heeft; en van daar vind men eene groote menigte van
waarneemingen bier toe betrekkelyk ; die, fchoon 'er veelen onder loopen, welken een mange! van opmerkzaamheid, of gebrek van kennis aan de waare werking der natuurlyke oorzaaken, aanduiden , egter min of meer haare
nuttigheid hebben, voor hun, die zig op den Landbouw
toeleggen. Van tyd tot tyd zyn dezelven, door eene
naauwkeurige langduurige ondervinding, waarvan bekwaarne Natuurkundigen hun werk gemaakt hebben, befchaafd; en fangs dien weg heeft men trapswyze gegronder kundigheden desaangaande verkreegen. De Hoog_
leeraar Toaldo , dit voetfpoor volgende, heeft, als
ervaren Natuurkundige de ondervinding, zo door zyne
eigen waarneemingen als die van anderen, geraadpleegd
hebbende, dit Stuk grondiger behandeld, dan tot nog
door demand zyner Voorgangeren gedaan was ; en alles
wat tot dit onderwerp behoort zo keurig uitgevoerd,
dat zyn Gefchrift van eene algemeene nuttigheid zy.
Aanleiding bier toe gaf het vraagftuk , doors het Koninglyk genootfchap der Weetenfchappen te Montpellier
voorgefteld, dat aldus luidt : „ Welken invloed heeft
het Weder op den wasdom der Planten ; en welke
33
„ daadlyke gevolgen kunnen , met betrekking tot den
„ groei, uit de verfcheiden waarneemingen , tot dus
„ verre gedaan , afgeleid worden "? De Verhandcling,
door den Hoogleeraar in de Franfche taal ingeleverd,
heeft den Eereprys weggedraagen ; en 't heeft hem goedgedagt, dezelve ten gevalle van zyne Landsgenooten en
Italiaanfche Academien, ook in de Italiaanfche taal,
v eel
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veel vermeerderd cn verbeterd, in 't licht te geeven.
Ze is, van wegens derzelver voortreffelykheid , door
den Heer Stendel , in 't Hoogduitsch, met eenige,aantekeningen verrykt, overgebragt, en men -lleefti,om dezeifde rede, niet getwyfeld, dit gefchrift (Sok 't Nederduitsch gemeen te maaken. - Gelyk het voorftel
tweeledig is , zo is ook de Verhandeling. In 't eerfte Lid
ftelt hy ons voor oogen, welken invloed bet Weder in 't
algemeen op den wasdom heeft ; en in 't tweede fpoort
hy na, welke gevolgen uit de dus ver gedaane waarneemingen over het Weder afgeleid kunnen worden.
Ter ontvouwinge van het eerfte handelt by aanvanglyk , over den invloed van den Dampkring op den wasdom, uit oorzaak van deszelfs hoofdeigenfchappen; verder overweegt hy den invloed van elk foort van Weder
op den wasdom, ter nafpooringe van de voor-en nadeelen , welken de winden tocbrengen, welken het nattc
weder in 't gemeen, de regen, de dauw, de nevel, de
fneeuw in 't byzonder veroorzaaken; en wat 'er in dezen uit de vorst, den hagel , den ryp en yzel, mitsgaders uit de blikzems en vuurige lugtverfchynzels ontbat. Alle deeze foorten van lugtverfchynzels dus doorgeloopen hebbende, gaat hy ten laatfte nog na, hoe veel
'er aan derzelver uitdeeling in de agtervolging der jaargetyden van het veldjaar gelegen is. Hieromtrent merkt
hy in 't algemeen aan, dat een jaarloop goed is , „ wan„ neer de winter zeer koud is, 'er veel fneeuw valt ,
„ en voor het overige droog is; wanneer het voorjaar
„ tijdig aanvangt , met warmen regen en zagte winden;
„ wanneer de zomer zeer warm is, met noodigen regen
„ daar tusfchen; eindelijk wanneer de herfst gematigd,
„ meer droog clan nat is.” Daarentegen zal 'er, wanneer
„ de winter vogtig en zags is, het voorjaar vogtig,
koud en laat, met rijp en nevel, de zomer koud of
31 droog
b , de herfst regenagtig en vogtig, een flegte
„ oogst moeten volgen". Om dit algemeene nopens de
jaargetyden meer te byzonderen , gaat de Hoogleeraar
verder de verfchillende uitwerkingen van ieder jaargetyde op zichzelve na; waarmede hy dit eerfte lid zyner
Verhandelinge , in welke verfcheiden leerzaame aanmerkingen over de gewasfen en den landbouw ingevlogten
zyn, befluit.
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Het tweede lid, gaande over de gevolgen , welken uit
de reeds gedaane waarneemingen afgeleid kunncn wor.
den, fchift onze oplettende Wederbefchouwer nogmaals
in twee deelen. Het eerfte behelst de ondervindingsregeten , of de, dt5Or waarnecmingen over het Weder nacuurkundig geflaafde, en sevens der landbouwkunde nuttige
waarheden ; en 't laatfte gedeelte gaat over de voorzienings
of gisfingsregelen. Tot de eerfte clasfe behooren wel inzonderheid de waarneemingen met den Barometer, Thermometer en Hygrometer , mitsgaders die op de maat van
't water ,welker nuttig gebruik , op gevestigde gronden, de
Hoogleeraar aanwyst. Met betrekking tot die van de
laatfte Clasfe is hy van oordeel, dat de reeds gedaane
waarneemingen van zeer veel dienst kunnen zyn, en dat
men 't, by verdcren voortgang van naauwkeurige waarneemingen hieromtrent , zeer ver zal kunnen brengen,
om desaangaande nuttige regels te ontdekken. Zyne eigen waarneemingen , gevoegd by die van andere oplettende Natuurkundigen, vooral van den in dit Stuk by
uitneemendheid beroemden Poleni , geduurende eene ag.
tervolgende reeks van 5o jaaren, hebben hem in ftaat
gefteld, om dit onderwerp met veel juistheid te bchandelen. En 't is hem ge,luktgelyk de Hoogleeraar van
Geuns zig zyne Voorreden zeer wel uitdrukt , „ de
„ algemeene orde en rcgelmaatigheid, die 'er heerscht
„ in de vcrfcheidene foorten en opvolging van weder en
„ lugtverhevelingen, beneffens de grondflagen om de
„ veranderingen , hierin voorvallende, te voorzien , met
„ meer waarfchijnlijkheid , dan tot hier toe fchijnt beDe Hoogleeraar ont„ kend geweest te zijn”.
vouwt de gronden op welken hy in deezen bouwt, wyst
de middelen aan van welken hy zig bedient, en geeft
een verflag van de waarneemingen, welken hem daar toe
opgeleid hebben. Hieraan volgt eene algemecne gefchiedenis der vier Jaargetyden, benevens de karakters der
maanden en dagen, naar uitwyzen van eene vyftigjaarige
waarneeming, op welke een Weder-Almanach gegrond is ;
van welks opftelling, gelyk ook van die van een Thermometerfchen Almanach, v olgens eene vecrtigjaarige waarneeming,
de Hoogleeraar het noodige berigt geeft. Hy erkent dat
alles war hy 'er uit opmaakt , als voorzieningsregelen , gisfingen zyn; „ maar 't zijn ondertusfchcn ," zegt by met
regt , „ gisfingen, die wi;1 zij grootlijks op zlieo, ie en
,, CELL-
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,, analogic gegrond, en daarenboven met eene duidei;jit
„ geamakte en verftandige waarneming vereeleken t,;e„ worden zijn, voor vrij waarfchijnlijk mocten door„ gaan.” Uit dien hoofde agt hy 't ook der mocite
waardig , (dat den Leezeren zeer gevalligls ,) het bier
en daar in deeze ontvouwing verftrooide, ander de gedaante van korte Wederkundige ftellingen , ander een gezigtspunt te brengen. Dezelven loopen ten getale van
dertig regelen, en maaken met de negencien ondervindingsregelen, welken hy voorheen opgegeeven heeft,
genoegzaain ecne foort van famenftel uit, nopcns de gevolgen, welken , zynes oordeels , uit de dus ver gedaane waarneemingen van het Weder, afgeieid kunnen warden. Ten laatfte ontmocr men nog aan 't einde van dit
Gefchrifc eenen , naar die opgemelde waarneemingen ingerigcen , Algemeenen ere altydduurenden Weder-Almanach ,
te zarnen met den Thermometer Almanach ; dienende oin
te toonen , welk onderfcheiden foort van Weder, en in
hoedanig eene hoeveelheid dezelfdc foort, 'er plaats gehad heeft , van maand tot maand, en op ieder dag van
't jaar , geduurende het verloop van vyftig jaaren; dat
ten grondflage diencn kan, tot eenc niet gcheel onwaarfchynlyke gisfing van 't geen men in zeker volgend jaar-.
itip te wagten heeft; vooral wanneer men terms des
Autheurs gronden en opgegeeven aanmerkingen in agt
De Hoogleeraar heeft hierdoor zekerlyk zvnen Landgenooten in Italie by uitflek veel dienst gedaan; en de
beocfenaars van den Landbouw in onze Gewesten zullen
'er ongetwyfeld ook met vecl nut gebruik van kunnen
maakcn. Veelen zyncr waarneemingen, en daarop gevestigde aanmerkingen , zyn, 't is waar , grootlyks betrckkelyk tot Italie; dan 't is ondertusfchen niet minder
waar, dat 'er ook veelen in gevonden worden, die van
eene algemecner natuur zyn , en waarvan men zig in alio
lugtftreeken, als men de verfcheidenheid behoorelyk ga_
dcflaat , kan bedienen. Buiten dit kan 's Mans arbeid in deczen alien Liefhebberen van Meteorologifche
Waarneemingen , zo hier als in andere Gewesten, ten
voorbeelde ftrekken, om op eene foortgelyke wyze gebruik te maakcn van die menigvuldige waarneemingen,
ten nutte van den Landbouw m hun Vaderland; waartoe
zy in dit Werk cen leerzaam voorfchrift vinden, dat
ze
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ze op de byzondere gefteldheici van hun Lugtgewest
kunnen overbrengen, en door aanhoudende waarneemingen trapwyze voltooien. Voor 't overige heeft hy , gelyk
hy betnigt , ,„een fpoor geopend tot nieuwe onderzoe„ kingen; gcwrogten en uitkomften aan de hand ge„ geeven , die tot dus verre van de natuuronderzoekers
„ nog nict behoorlijk onderzogt zyn”.

Histoire du Regne de PHILIPS II Roi d'Efpagne. Par
R. WATSON, Prof. de Philofophie &c. Traduit de l' Anglois. Tom. I et II. A Ainflerdam chez D. Changuion,
et a Rotterdam chez Bennet et Hake, 1777. Sans le
Di.;cours prelinzinaire du Tradubieur. 732 pp. en octavo.
Historic der Regeering van PHILIPS II, Koning van Spanje ,
door R. WATSON , LL. D. Iloogleeraar in de Wyshegeerte en Welfprekenheid op de Hooge School van St. ANDRIES.
Uit het Engelsch vertaald. I en II. Deel. Te Rotterdam
by Beman, Bennet en Hake 1778. Behalven het Voorwerk 618 hl. in gr. octavo.

men de Regeering van den SpaanfehenVorst,
NvVjanneer
Philips den II, met eenige oplettendheid , gadcflaat , ontdekt men wel dra, dac het voorgevallene onder zyn bewind dit tydperk der wereldlyke gefchicdenisfen, meer dan gemeen aanmcrlcclyk maakt. De uitgeftrektheid van zyn gebied had natuurlyk een verregaanden invloed, op den tocftand der zaaken, niet alleen in Europa, maar ook in andere Waerelddeelen. Hy
bragt de eigendunkelyke regeering, vergezeld van onmenschlyke wreedheid, het fteunzel der dwinglandye,
tot den hoogflen trap; met een godloos misbruik van
al wat heilig heet ; terwyl bygeloof en heerschzugt
hem de hcvigfte vervolgingcn , ter zaake van den Goesdienst , in 't werk decden ftellen. Geen Vorst veelligt
heeft hem hierin geevenaard ; en geen Ryk heeft ook
de jammerlyke gevolgen daar van, tot deszelfs eigen
verderf, gevoeligcr ondervonden, dan dat van deezen
Konirig. Ter dier oorzaake behelst deeze Historic zyner Regeetinge, door den Hooglecraar Watforz berchreeven, een aantal van gebeurteni:;fen, die der overwee.
gin-
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ginge waardig zyn. Deeze Gefchiedenis, behalven haare betrekking tot de algemeene Historie, ftrekt wel byzonder om de fchandelykheid, liaatlykheid, en bouwvalligheid der Dwinglandye ten duidelykfte of tg maalen. Zy waarfchuwt, op eene nadruklyke wyz alle
Vorften en Staatsdienaaren, die 't immer op eene eigendunkelyke Regeering toeleggen, of zig door bygcloof
en heerschzugt genoopt vinden , om over 't vrye Geweeten hunner Onderdaanen gebied te voeren. En daarbenev ens dient ze ten kragtigfte om alle Ingezetenen van
zodanige Gewesten, daar men, in 't Burgerlyke beide
en 't Godsdienftige, zyne Vryheid gehandhaafd ziet,
te leevendiger daar door getroffen te doen zyn, over
de grootheid van 't geluk, dat zy onder zulk eene agtenswaardige , beminnelyke en welgevestigde Regeering genieten. lets, dat bovenal plaats heeft met opzicht tot ons Vaderland, daar men eertyds fmertlyk
zugtte onder de dwingelandy van dien Vorst , wiens gezag , als door misbruik onwettig geworden, 's Lands
Vaderen regtmaatig, op eene plegtige wyze, hebben
afgezwooren,om ons , ten koste van hun goed en bloed,
het onwaardeerlyk pand van Burgerlyke en Godsdienftige Vryheid te verwerven. — Lesfen van die natuur,
als ten uiterfte nuttig voor 't welweezen der Maatfchappye, kunnen zekerlyk het Menschdom , het zy in
hooger of laager ftand, niet te diep ingeprent wordon,
en zo Gefchiedenisfen, dat niemand zal ontkennen,
daar toe gefchikte hulpmiddels zyn , dan is het leezen
der Gefchiedenisfen van Koning Philips den II , in dit
geval , by uitflek aan te pryzen; inzonderheid wanneer
dezelve indiervoege ontvouwd wordt , als de Hoogleeraar Watfon in dit Gefchrift gedaan heeft.
Men zou zulks, 't is waar,, in den eerften opflag,
als overtollig mogen aanzicn; vermits het voorgevallene in die dagen reeds door zo veele pennen befchreeyen is ; maar men leeze dit Gefchrift , en men zal 'er,
vertrouwen wy, met ons anders over oordeelen. De
Hoogleeraar ftelt de Gefchiedenis der Regeeringe van
Philips, in het onderlinge verband der gebeurtenisfen,
met alle naauwkeurigheid voor, zo als dezelve tot nog
niet gemeen gemaakt was, Het Gefchiedverhaal, in
een naar den aart der zaaken gepasten ftyl nadruklyk
opgefteld, is doorvlogten met oordeellcundige aanmer1tinti
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kingen, die ter ophelderinge der gefchiedenisfen van
dien tyd in 't nig-leen ftrekken, en in gefchikte gele.
genheden byzonder dienen, om den afkeer tegen alle
eigcndunkelyke Regeering, en de zugt voor de Vrybeid, den menfchen natuurlyk eigen, te verleevendigen
en te verfterken.
Nademaal een zeer aanzienlyk gedeelte der Regeeringe van dien Vorst betrekking heeft tot de Nederlanden ,
en zyne regeeringswyze, als lynrecht ftrydig met de
gefteldheid van ons Landbeftier en den aart der Natie,
aldaar het fterkst gewerkt, en den grootften tegenftand
ontmoet heeft , zo beflaat de Gefchiedenis van ons Vaderland, in die dagen , hier eene voornaame plaats. Dit
heeft den Hoogleeraar vermoedelyk ook bewoogen, het
voorgevallene in de Nederlanden, onderfcheidenlyk van
het gebeurde in andere Gewesten, te melden ; cu zyn
Gefchiedverhaal, in Boeken verdeeld, op zodanig eene
wyze te fchiften,.dat de bedryven van dien Vorst,
met betrekking tot andere Landen, in afzonderlyke
Boeken voorkomen, waar door hy de tydorde in agt
neemt , zonder de gebeurtenisfen onder een te verwarren. - Hy vangt dus aan met de geboorte van
Philips te Valladolid, den 21 Mai 1 5 2 7 ; meldt deszelfs
opvoeding, charaeter,, huwelyk met Maria, eene Prinks van Portugal, en vroege komst in de Nederlanden ;
onivouwt ons de vrugtlooze poogingen van Keizer Ka-red, om zynen Zoon Philips tot de waardigheid van
Roo nsch Koning te brengen; gceft ons cen verflag van
's Vorften tweede Huwelyk met Maria, Koninginne
van Engeland, en 't voorgevallene, geduurende zyn
verblyf aldaar. Voorts befluit de Hoogleeraar het cerfte Boek met de bekende overdragt van Karels Ryksbcwind, en wont ons, met den aanvang van het tweede
Bock , welk een uirgeftrekt dcel hier van Philips in banden viel; dat hy ons voordraagt met nrvensgaande aanmerkingen over den toeftand der zaaken in Europa in
die dagen ; waar uit blykt , dat genoegzaam Frankryk
alleen toen eenigzins in ftaat was, om der heerschzugt
van den Spaanfchen Vorst paalen te ftellen. Dit leidt
hem verder ter ontvouwinge. van den Oorlog tusfchen
Spanje en Frankryk, met de wederzydfche bondgenooten, en deszelfs uitilag ten voordeele van Spanje. Wyders brengt hy ons onder 't oog de toenmaalige ge.
fteld.
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fteldheid van Frankryk en Italie, en toont, dat Philips,
na 't afloopen van deczen Oorlog, ook van die zyde
niet meer te vreezen had; het welk hem dan te onbefchroomder zyne oogmerken omtrent de Nederlanden,
het uitrooien der zogenaamde Ketterye, en 't invoeren
der eigendunkelyke Regeeringe aldaar,, deed voortzetten. Hierop geeft hy, in 't derde Bock, een Berigt
van de gefteldheid der Nederlanden , en van 's Vorften
aanvanglvke poogingen, ter bereikinge van zyn bedoel
de; welker gevolgen en uitwerkingen hy in de volgende Boeken verhaalt, met bygepaste omftandigheden, in
tusfchenkomende Boeken, de bedryven van dien Vorst,
den invloed en de gevolgen zyner Regeeringswyze,
andere Gewesten , te ontvouwen.
De twee eerfte Deelen, thans onder onze handen,
zo als ze, en in 't Fransch en in 't Nederduitsch, uit
het Engelsch, overgebragt zyn, brengen deeze Gefchiedenis tot op het jaar 1575 ; en dezelve zal, in de
twee nog volgende Deelen, tot op 's Vorften dood afgehandeld worden. By eene nadere gelegenheid flaan
wy wel eens ftil op eenig byzonder voorval; laat ons
voor tegenwoordig het oog vestigen op het contrast of
de ftrydigheid, welke ons de Hoogleeraar leert opmerken, tusfchen het character van Karel en deszelfs Zoon
Philips, met het gevolg hier van, dat zig terftond
openbaarde, byzonder met zyn vertrek naar Spanje,
wanneer hy fchikkingen gemaakt had, op de beftiering
der Nederlanden, door Margaretha , de Hertogin van
Parma.
', Karel zou, als nit de omftandigheden is of te neemen, de Nederlanden gemaklyk hebben kunnen onderwerpen, indien hy geneigd ware geweest zulk een onedelmoedig gebruik van zyne magt te maken: zyn willekeurige aart was genoeg gebleken, in zyne regering
van Spanje en Duitschland, in welke Landen hy alle
die rechten van 't Volk vertreden had, welken zo
en tyd voor onfchendbaar gehouden waren. By verfcheiden gelegenheden had hy vreemde troepen in de
Nederlanden gebragt, en men heeft beweerd (a), dat
hy eenmaal in beraad geftaan heeft, van dezelve te gebr uxr
(a) Grotius de Alai. Rap. Nat. p.
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bruiken, om in de Nederlanden dczelfde willekeurige
regeering op te richten, welke in zyne Spaanfche en
Italiaanfche Staten plaats had.
„Maar Karel was in de Nederlanden geboren, en had
aldaar het vermakelykst zyner jeugd doorgebragt. Hy
beminde het Volk, en had veel op met hunne manieren, welken, aan de zynen gelyk, niet zo koel en flatig waren, als die der Spanjaarden. Uit fmaak en eerie
vroege aankleeving hield by het altoos om zich, en
hadt zelfs de gewigtigfte ampten in zyne Staten aan
het zelve gefchonken. Aan zyn Leermeester, Adriaan
van Utrecht, die door zyn vermogen, naderhand, tot
het Pausfchap bevorderd werd, gaf hy het bewind van
Spanje, en aan Karel van Lanoy, wien by tot Onderkoning van Napels aanftelde, werd het beftuur zyner
taken in Italie, voor verfeheiden jaren, met een onbepaald gezag, toevertrouwd. In alle de Oorlogen, wel
ken hy in Duitschland, en op de grenzen van Frankryk, voerde, plaatfte by een byzonder vertrouwen in
zyne Vlaamfche troepen, behandelde het Volk, wanneer hy zyn verblyf in de Nederlanden hield, met de
vriendlykfte gemeenzaamheid, en verbande, uit zynen
omgang met het zelve, die uiterlyke grootschheid en
plechtigheid, welke het zo moeilyk voor Vorften maakt,
om te weten of zy bemind worden , of te toonen, dat
zy verdienen bemind te worden (b).
„De Vlamingen toonden zich dankbaar voor de vriendelykheid, waar mede hy hen behandelde. Indien wy
den opftand van de Ghendfche Ingezetenen uitzonderen,
viel 'er , om zoo te fpreken, niets oproerigs in de Nederlanden voor, gedurende zyne regering. De Staten
onderfteunden hem mildelyk in 't betalen van de kocten dier oorlogen, in welken hy bykans beftendiglyk
ingewikkeld was , en toonden, ten alien tyde, een yverige aankleeving aan zyn perfoon.
„ Karel zou gaarne de genegenheid, welke by zynen
Nederlandfchen onderdanen toedroeg, zynen loon ingeboezemd hebben, en ten dien einde had by hem, in
zyne jeugd, naar Vlaanderen gebragt, om hem gemeenzaam te maken met, of te doen gewennen aan de zeden
(b) Bentivoglia Hist. della guerra de Flandre. p. 4.
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den en gewoonten van 't y olk. In 't vervolg, toen hy

befloten had zich van de weereld of te zonderen , en het
beftuur zyner Staten aan Philips over te doen , vermaande hy hem, met ernst , de genegenheid der Vlamingen
aan te kweken, en hen te regeren , volgens die wetten,
aan welken zy zoo lang gewoon en zoo fterk gehecht
waren.
Maar Philips Iron niet in de oogmerken zyns Vaders treden. Hy had nooit eenig lang vcrblyf in de Nederlanden
gehouden, en kon niet Neel ophebben met cen yolk,
Wiens manieren zoo verfchillende van de zynen waren.
In Spanje, waar hy opgebragt was, had men hem de
bygeloovigite eerbied voor den heiligen Steel, en de
buitenfpoorigfte denkbeelden van de uitgeflrektheid der
Koninklyke magt ingeboezemd. Karel was indedaad niet
minder heerschzachtig; maar in hem werd de ftaatzuchc
eenigfins getemperd en gezuiverd, door zyne weereldkennis ; daar dezelve integendeel in Philips bedorven en
ontftoken werd, door de gevoelens van eene lage, wrede en donkere bygeloovigheid.
De Vlamingen hadden al voor langen tyd opgemerkt
en betreurd het verfchil tusfchen het kara ter van
hunnen laatstleden , en hunnen tegenwoordigen Opperheer (*). Philips had den gewonen eed gedaan, by
welken by zich verbond hunne voorrechten te zuIlen. handhaven : ook had by hun de fterkfte betuigingen van zyne achting en genegenheid gedaan; maar zy
oordeelden over zyne geneigdheid hemwaards , uit zyn
gedrag, racer dan uit zyn eed of betuigingen. Zoo lang
hy

(*) [Staande zyn kort verblyf in de Nederlanden, in 't jaar 1$49,
had hy zig, zo als de Hoogleeraar vroeger gemeld heeft, eer
haatlyk dan bemind gemaakt. Men had alles aangewend wat een
joug en eergierig Vorst natuurlyk moest behaagen; maar in 't midden van dat alles kon by zyn ftroef char gter niet bewimpelen; 't
zelve liep dermaate in 't oog, dat het toen reeds een diepenindrulc
op de gemoederen des Volks maakte: zo dat men niet, dan met de
uiterfte omzigtigheid, hem het regt van opvolgingtoekende. Even
zo gedroeg by zig in Duitschland, terwyl by naar de waardigheid
van Roomsch Koning ftond; 't welk de Duitfchers te fterker van
hem vervreemde, wel bezefrende , wat zy te dugten hadden van
een Vorst, Wiens bonding zo Wel en flootende was, terwyl
hunne gunst zogt te verwerven.
Aa
VII. DELL. LETT, lv O, 8.
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by onder heir woonde , lireg,en zy ;een ingang in zyri
vertrouwen, en, in fchending van hune
n grondwecten.
gaf by het beftuur van de gcwigtigfte takken der regering aan den Bisfchop van Arras, een Burgondier, of
aan zyne Spaanfche Ministers, Ruy Gomez de Sylva,
Prins van Eboli en de Hertogen van Feua en Alva, die
van de Vlarningen befchouwd werden als vyanden hunner Natie, en onverfaagde aanhitzcrs van dat willekeurig gezag , naar het welk zy, van den aanvang van Philips regering af, vermoed hadden, dat hy haakte".
Het duurde ook niet lang, gelyk de Autheur vervolgt , of hy gaf der Natie bier van de overtuigendfle
bewyzen; en onder derzelver melding doet ons de Hoogleeraar opmerken, dat het vcrfchiilcnde charaCter van
den Vader en den Zoo') niet weinig me.degewerkt zal
hebben, tot 's Vorflen vervreernding van Prins Willem.
„ Van zyne vroege jcugd af, zegt hy, was Willem
aangezien , als een voorname gunfteling van den laatflen
Keizer,, die hem, by alit; gelegenheden, byzondere blyken van zyne achting gegeven had. Karel was gewoon
zyne geheimfte zaken aan hem mode .to deelen, en had
dikwils verklaard, dat de Prim , alhoewcl naauwlyks
tot manlyke jaren gekomen , hem mcenigmalen hulprniddels aan de hand had gegeven , die zyner zaken zeer
voordeelig waren geweest. Wilicm was drie-en twintig
jaren oud, toen Karel afiland deed van de regering,
echter had hy alrceds verfeheiden openlyke blvken
van 's Keizers gunst ontfangen. Om niet to gowagen
van de keuze, welke by van hem maaktc, om hem to
.onderfteunen in die doorluchte 'Vergadeling, in 1,velke
hy zyne Staten aan Philips afflontl, noch van den voorrang, welke by hem boven zyne andere hovelingen gaf,
om de Keizerlyke Kroon aan zyn Broeder Ferdinand to
overhandigen, hy had hem tot Opperbevelhebber zyns
Legers aangefteld, in het afwezen van den Hertog van
Savoije, toen do Prins niet meer dan twee-en twintig
jaren oud was. Tegen dit doen hadden zich alle zyne
Raden verzet, hem vertoonende bet.hooger karakter der
Franfche Legerhoofden , den Hertog van Nevers en
den 'Admiraal van Coligny ; maar Karel bleef by deszelfs
verkiezing, en had in 't vervoig Beene reden van zich
des to beklagen. Willem bcveiligde niet alleen de trocpen, zo lang zy ()lacier zyn bevel ltoucleu, voor alle togen.
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.genrpoeden en onheilen, maar vcrfterkte Charlemont en
Philippteville, en verzekerde daar door de grenzen der
Nederlanden, in weerwil der wakkcrfte pogingen, welke de vyand makers mogte, om zulks te beletten. Deze ongemeene goedgunfligheid, welkc de Vader hem bewces, was de wczenlyke oorzaak van de koelheid, waarmede dc Zoon hem behandelde".
Hier by kwam, buiten andere oorzaaken, door den
Hooglceraar gemeld , de yverzugt der Spaanfche Staatslieden, die jaloersch waren wcgens VJillems aanwasfende grootheid en alle gelegenheid waarnamcn, om hem,
nopens zyne ontwerpcn, by Philips in verdenkin g te
brengen, en den Vorst afkeerig van hem te maken.-Bovenal had bier in de hand, dc Bisfchop van Arras, wiens
inzigten volkomen met die van den Vorst ftrookten; en
(lien oak daarom, op zyn vertrek naar Spanje,
der Landvoogdesfe tot ecrIten Raadshcer gaf; hem aanbeecclende als icmand , in wien zy een volkomcn vertrouwcn had te fiellen.
Zie hier, ten Plot, het
character van dien R,aadsheer, door den flooglecraar ge_
maald.
„ Antony Perenot , Bisfchop van Arras, in de geCchiedenisfen der Nederlanden zoo wel bekend, onder
den naam van Kardinaal de Granvelle, was Zoon van den
vcrrnaarden Kanfelier van dien naam, wien de laatfte
Keizcr, vele jaren, het beftuur van zyne gcwigtigfte
zaken had toevertrouwd. Antony, al vroeg tot {batszaken opgebragt, was door den Keizer , verfcheiden-jaren aan een gcbruikt geworden , in de moeilykfte ftaatkundige onderhandelingen, en in fommige van de eerfte
flaatsbedieningen. Hy was een man van on gcmene bekwaamheden , cii byzondcrlyk bekend om zyne welfprekendheid, werkzaamheid, nyverheid en behendigheid.
Hy was echter zcer gehaat by 't yolk, 't welk by ftond
te .regcren , en dat hem befehouwde als de voorname
oorzaak van alle deszelfs bezwaren. In het hof van Karel, en naderhand in dat van Philips , had by heblykheden
en grondbeginzels verkregen, misfchien niet ongefchikt
voor ccn Staatsbcdienden van een willekeurigen Vorst
maar die hem geheel en al ongefchikt maakten, voor de
regering van de Nederlanden, waar het vermogen van
den Oppervorst zoo fterk door de wetten bepaald was.
Hy was oploopend en trotsch vau aart, verwaand en'
hoogAa2
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hoogmoedig op zyn aanzien by den Koning; en door
een heerschzuchtig en fchraapziek gedrag, had 1 e velen
zyner vrienden afkeerig van zich gemaakt , en den wrok
zyner vyanden aangehitst. Hy was byzonderlyk gehaat
by den voornaamflen Adel, en, gedurende zyn bewind,
was by het voorname werktuig geweest, dat eene menigte hunner, in derzelver begunftigst vooruitzicht van
flaatzucht en belang , had gedwarsboomd (c).
Was niet waarfchynlyk , dat de regering, van welke teugels gehouden werden, door iemand, die zoo
algemeen gehaat was, gene tegenkanting of tegenftribbeling ontmoeten zou. Zoo lang Philips zelfs in 't land
bleef, werden de misnoegde Edelen door vrees bedwongen ; maar zoo rasch die dwang, door 's Konings afwezendheid, weggenomen was, toonden zy hunne misnoegtheid , met een geweld, 't welk de ernitigfte en gowigtigrte gevolgen had".
(c) Bentivoglio et Strada et Dom. L' gvesque , Tom. I.

Werken van de Maatfchappy der Arederlandlthe Letterkunde to Leyden. Derle Deel. Te Leyden by P. v. d. Eyk en D. Vygh
1777. Behalven het Voorwerk 244. blade. in gr. quarto.
die de Nederlandfche Letterkunde ter harte neemen, yinden in dit derde Deel op nieuw eel] ryken voorraad voor
hunnen nafpoorenden geest, die zig met vermaak zal kunnen bezig houdcn in het doorbladeren der bier bveengebragte Stukken.
De licer Kluit agtcrvolgt zynen, in de Nieuwe Bydragen, eertyds aangevangen arbeid, om naamlyk „ nit erne vergelyking der
tegenwoordige fpelling onzer Taale met die der Ouden , een foort
van evenredigheid op te maaken ; met oogmerk om dit Stuk nog
verder te voltrekken Op dit Vertoog, buiten dat byzonder inzigt , recht gefchikt om ons ons Taaleigen te doen opmerken, volgt
eene Verhandeling van den Ilea Macquet over hot fchoon in de
Poezy, Welke ons leers , hoe wy, op eene gegronde manier,, over
het Dichtkundige fchoon , in deszelfs verichillende wyzingen ,
hebben te oordeclen. Daarbenevens verleent ori. de Heer
het Plot zyner Verdeediginge van de vuornaamfle Dichterlyke Vryhcden ; waaruit men kan afneemen , hoe een Dichter zig tegen
eene averechtiche kieschhcid in de Poezy kunne wapenen , zonder
egter gevaar to loopen van die Vryheden te misbruiken. Hierby
Itomt nog, met betrekking tot do Poezy, een Dichtfluk van den
Heer van den Bosch, getyteld de waare Dichtkunst altyd eenvouclig, waarin by ons onder 't oog brogt ,
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Hoe Ivaar vernuft, door goeden finaak geleid ,
Geen ydlen toot verkiest in digterlyke zan,gen,
'Maar] al zyn kragt ontleent van waare eenvoudigheid ,
Daar 't luistrende ooren boeit , en harten houdt gevangen.
Buiten deeze lecrzaame Taal-en Dichtkundige lesfen, verleent
ons dit derde Deel nog een opmerkzaam Stuk met betrekkinge tot
het Oudheidkundige, beflaande in een Toets der Rymcronyk van
Klaus Kolyn. Onze Vaderlandfche Historiefchryver had, in de
ecrfte uitgave van zyn Werk, het gewag van Kolyn laaten gelden,
maar by wraakte het toen zyne Vaderlandfche Historic ten tweedenmaale gedrukt wierd. Diestyds lict by 'er zig flegts over nit
in algemeene beantwoordingen; doch wat laater fchrecf by deeze
Toets voor de Leydfche Maatfchappye, die denzelven nu bier mede gemeen maakt. De byzonderheid van 't onderweip, mitsgaders de verwagting, dat 'er zig eerlang nog al een Voorftander
van Kolyn zal opdoen, noopt ons om den inhoud van dit Gefchrift
wat nailer te melden, en den Leezer beknoptlyk te berigten, op
welke grondcn de Heer Wagenaar deeze Rymchronyk onder de
verdagte of verzonne Schriften plaatst.
Aanvanglyk brengt by de berigten, nopens de zogenaamde ontdekking van dit Gefchrift van Kolyn, of liever van een voorgegeeven Affchrift van 't zelve, in eene geregelde orde; en ineldt
ons tevens langs welken weg die Rymchronyk, agting verworven
hebbende, door den Druk gemeen gemaakt is, eerst door Duinbar
en vervolgens door van Loon; welke laatite nogtans geen byzonder Affchrift bezeten,maar Dunzinrs uitgave gevolgd heeft. Dunsbar fchynt, naar laid van 't voorgeRelde, gebruik gemaakt to hebben van een Affchrift van hot Affchrift, dat illkonade zegt gekogt te hebben, als eon Affchrift van bet Oorfpronglyke, 't welk
geheel onbekend geblceven is. Voorts maakt de Heer Wagenaar
nog gewag van een ander Affchrift, dat zilkeinade den Advocaat
Fiscaal van Linzborch geleend had; als merle van een gefchreeven
Kolyn, toen in banden van den nu onlangs ovcrleeden Hoogleeraar P. Burrnannus Secundus ; die, naar alien fchyn , jong , na Dunibars , en mogelylt zelfs na van Loons uitgave gefehreeven zal zyn.
In deeze laatstgemelden zyn eenige weinige gaapingen , die in de
opgenoemde oitgaven gevonden worden, ingevuld, doch ze zyn
van geen weezenlyk aanbclang. - De Heer Wag e naar , dit
nfgehandcid hebbende, brengt zyne rodeo te berde, welken hem
bcweegen, om zig to verklaaren tegen het gevoclen van bun, die
willen dat deeze Rymchronyk con Gefchrift zou weezen, van eenen Klaus Kolyn, die ointrent eerie Ecuw vroeger dan Melis Stoke, of in de twaalfde Eeuw, gerchreeven zou hebben ; waar tegen by tragt te toonon, dat 'er veele en gewigtige rodeo zyn, om
die Chronyk niet voor cgt te houden.
Zonder bepaaldlyk agt te geeven op de gisfing , of de naam van
Klaus Kolyn ook ontleend zoo kunnen weezen van ecnen Claes Coointrent den jaare 1380,genourende het houden der PaardenAa 3
markt
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markt te Valkenburg, doodgeflaagen, verdient hie .; zvnc °palerking , dat de taal van deezen zogenoemden Kolyn; goivk de Heeren Wagenaar en -HuydeoPer befpeurd hebbea, t' eenemaal verfchilt van die, welke bier te Lande, in de twaalfde Eetrer, gefchreevdn werd.: Dit geeft natuurlyk rede van Verdenking; egter
is het zoeplet, of 'er zou kans zyn, om deeze rede te verzwakken, zegt zyn Ed., zo 'er van de andere zyde een bondig bens
voor de echtheid gegeeven konde worden. Maar, =by mange!
bier van, deeze rede niet verwerpelyk ;'te minder, daar 'er nog
andere rden van twyfeling zyn.
De fchryfwyze toch, gelyk de Heer Wagenaar vervolgt , baart
verdenking. Kolyn geeft voor geleefd te hebben, ten' tyde van
Graaf Florens den III, die van 't jaar 1157 tot irgr geregeerd
heeft. Hy fpreekt zomtyds •van dingen, lang yogr dien tyd gefchied , als of by ze, alleen uit mondlinge verhaalen wist; en hy
fpreekt weder van andere gebeurtenisfenkorter voor dien tyd
voorgevallen , als of by ze in gefchiedfchriften gezogt of gevonden
had; daar niet waarfchynlyk is, dat 'er van die voorvallen reeds
vry wat gefchreeven zou zyn, ten tyde'van dien Graaf. — Dit
geeft grond on,, te denken, dat de Schryver vergeeten heeft in
INe, t tyd hy Wilde gehouden worden geleefd te hebben.
Kolyn beroept zig op oude Boeken in 't Klooster van Egmond , die
gebruikt zou hebben,
geeVell , dat
fchynt zelfs te kennen
by aldaar lets uit de ode gezangen der Barden nagelchreeven
Ileeft; waar male niet wel ftrookt, dat Melis Stoke niets van dat
afteselanhaalt, des men zoude moeten vooronderftelien, dat alit
aie.)aide ftellsen toen reeds t' zoek geraakt waren. Maar buiten
lit ; , Kotyn Levert ons niets uit die oude Stukken, dan 't geen wy
eeds uit Strabo, Cxfar,, Tacitus en anderen wisten, en 't geen
men by Doufa , Scriverius en andere laatere Schryvers leezen
De Heer Wagenaar, dit alles nagaande, oordeelt
kan.
Bet: waarfchynlyk, dat de °Oder deezer Chronyk met eene kennis van ou le hoeken en gefchriften heeft willen pronken, die hy
niet gehad heeft, noch kon hebben ; en dat zyn werk van wed
laater tyd is, dan hy ons wil doen gelooven.
Het geen hew in dit denkbeeld verfterkt, is, dat de vergelyking van Stoke en Kolyn hem grond geeft, om te beweeren, dat
Kolyn, of de Schryver die zone Perfonaadje heeft wino] fpeelen,
de Rymchronyk van Stoke voor zig gehad, en dikwils uitgefchreey en heeft; waarvan zyn Ed., in navolging van den Heer Huydecoper, verfcheiden flaalen bybrengt. Dit ftelt de Heer Wagenaar
in zodanig een Peak Licht , dat het den Voorftanderen der egtheid
van Ktilyns Chronyk, naar 't ons voorkomt, moeite zal baaren,
om Kolyn nog voor een ouder Schryver dan Stoke te doen doorgaan ; en dit niet waar zynde , is Kolyn, die voorgeeft in de
twaalfde Eeuw gefchreeven te hebben, een verdicht Schreyer,
die jonger is dan Stoke, *welhc leefde in 't afloopen der dertiende
en 't begin der vcertiende Eeuwe.
Langs dien weg zou deeze Chronyk van Kolyn, ten hooefte geno-
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nomen, een Gefchrift, niet van de twaalfde, maar van de veettiende-,Eeuw kunnen zyn: edoch ook deeze ouderdom komt bet
Zelve-iitt toe, 'volgens den Heer Huydecoper, wiens gedagten de
Heer Wagenaar verder aandringt. Eene vergelyking van Kolyns
Chronyk, met de Schriften van Scriverius , die in den jade -1650
Overfeed, beweegt die Heeren, om ftaande te houden„ dat de
_ emde Kolyn na Scrivorius gefchreeven, en zyne rymen, uit
vertu
het onrym van dien geleerden, opgetteld heeft. Dit-doet den
ITeer Wagenaar, na 't bybrengen van eenlge opmerkingswaardige
byzonderheden, die 'er aanleiding toe geeven dm alzo te denken,
fchryven : „ Mag men nu niet vraagen, of. een Schryver, die,
„ door den ganfchen loop van zyn were, een is met Scriverius'.;
„ die met Scriverius overeenkomt, Met' .geene deze geleerd6
„ man, over onzd eude Graaflyke Historic, gegist heeft'; ja, ii
„ zulke gisfingen zelfs, die hem in 't byzonder eigen zyn , nlet
„ moet geagt worden na Scriverius gefchreeven te hebben? En
„ zo de vermotnde Kolyn zulks gedaan heeft; kan men dan na„ laaten, zyn fchrift, met den Heere Huidecoper,, ondeF-cle ion„ ge verdigte Schriften te tellen”?
Eindelyk merkt de Heer Wagenaar nog aan , dat bet niet blykte
dat le:nand ooit een oud Handfchrift van Kolyns Kronyk gezien
heeft, nelfs geen Handfchrift van 't begin van de zeventiende
Ecuw ; ja dat men nooit verklaard heeft , bet Handfchrift , v2n 't
ivelke 7,'emade een Affchrift gehad zou .hebben , gevonden to
.lebben. Hy wont verder dat de Historic, welke men verhaalt,
om rede te geeven van bet gemis der elude Handfchriften, geen
grond.heeft, en zelfs tegen de maarfchynlykheid aanloopt : mitsgakiers dat het, afles toegcftaan zynde wat men ten deezen opzigte
verhaalt , gansch onwaarfchynlvic is , dat 'er zulk een .ond Handfchrift
geweest zou zyn; en dat 'er, niettegenflaande alle. de vroegere
navocichiegen naar oude Papieren , een volitrekt flilzwygen van
Kolyns Chronyk geheerscht zou hebben , tot op het begin der ac.11jeride
Dit ,lies to famen genomen moot, zegt de
Hear Welgenanr,, clines oordeel, elk onpartydigcn doen befluiten ,
„ of dat de Rymchronyk van Klaas Kolyn, eerst omtrent den
„ aanvang deezereeenwe verdigt is , of, ten minfte , dat de oud„ held en egtheld 'derzelvc, door geene eene goo is reden, be„ weezen wordt , en" dat 'er, daa.rentegen, verfeheiden redenen
zyn , on] bet werkje, onder de verdigte fchriften, te tellen".
Vraagt men ten laatfte, wien men dan voor den verdigter van
dit Stuk to hodden hebbe, no is het antwoOrd van den Hoer Wagenaar, dat hy, daaromtrent, weinig meer dan blootc gisfingen
weet voor te ftellen egter kan men uit het geen hy, wegens bet
gehouden gedrag van Alkenzado , bybrengt, Met onduidelyk afneemen , dat by 'er Alkenzade zelvcn eenigzins von:- verdenkt. „ Nog.
tans willen wy”, zegt by, ten (lot, „ met dit allcs, Alkemade niet
voor den Verdigter verklaaren. Mogelyk zyn 'cr redenen te bedenkcn, di new konnen verontfchuldigen. En wy _zooden hem
4.sirne verdee.;izen willen, indica 't zeker was, gelyk, voor weiAa4
ni-
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nige jaaren, nit den mond van wylen Frans van Mieris , door del
Hecre GERHARD MEERMAN verhaald is, dat de Verdigter van Kolyns Chronyke, nict Alkemade, maar Hendrik Graham kidvokaat in 's Hertogenbosch, geweest is (*), die dan bet Airchrift,
welk Alkemade bezeten heeft, arm hem zou moeten verkOgt hebben. Doch ook hicrvan hebben wy geene genoegzaame zekerheid. Ondercusichen kan zugt naar de eer van voor een' hezitter
van oude en raare fchriften te worden gehouden; of begeertenaar
het voordeel, dat men zig belooft uit het venten van zyne cigene
verdigtzels voor egte flukken, menfchen van geen regt eerlyke
beginfels , fomtyds , beweegen, om valfche Schriften voor den daE
te brengen. Wenfchelyk is 't, dat zy 't, in deeze verlichte eeuw.
nooit wederom , met zulk een uitflag,doen mogen, als zy 't, naat
alle waarfchynlykheid , met de Ryinchronylte van den zogenaainden Klaas Kolyn, gedaan hebben".
(*) Zie v. D. WALL Hand y. v. Dordrecht, r Aft.
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Diclitkundige .elcadentifche Uitfpanningen, door A. DE BOSSON, Med.
Dr. Te Leyden by de Wed. A. Honkoop en Zoon 1777. Behad
ven het Voorberigt 118 bladz. in gr. octavo.
it deeze Dichtflukjes , door den Hoer de BofJ'on in zyne Aca.
U
demiejaaren gemaakt , en nu byeen verzameld , kan men at.
neetnen , dat het zyn Ed. niet ontbreckt, aan die leevendighek
van geest, Welke vereischt wordt tot het opftellen van puntdich.
ten en losfe dichtftukjes; en de Voorreden geeft ons grond van to
denken , dat wy cerlang uitgewerkter Dichtftukken van zyne hand
to verwagten hebben, wanneer wy over 's Mans bekwaamheid,
ook in dit opzigt, eenigzins zullen kunnen oordeelen. Zie bier
tot eene proeve uit deeze verzameling, het volgende Stukje, ge.
tyteld de vlugge Dichter.

Een zeker Puikpoeet ,
(Dien Midas zonder grond misfchien wel rijmer beet;
Dewyl 'er titans zoo veelen rijmen,
En zonder winding woorden lijmen.)
Vertelde eons zonder wind of raan ,
Hoe wonder vitt; hij floods zyn either konde flaan,
fa zondcr moeite eon fluk in korten tijd kon maaken,
„ 'k Wil , Nei hem eons een fnaak , uw vlug vernuft niet laaken*
„ Maar, op mijn woord , mijn beer!
„ Indien uw flukjes meat.
„Zan arbeid kostede3, dan dat zij waardig waren,
lieklaagde S al bet quark van zulke riimelaarert".
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Tot eeri ftaal van eene andere natuur diene zyn volgeride Laval.

be inbeelding van de zwangre vrouwen
wanfchaapenhecten brouwen,
.Kan
— Dus is het denkbeeld van 't gemeen:
En niet flegts van dat volkje alleen,
Daar de allerkundigfte verftanden
Schier in alle eeuwen, alle landen,
Dit denkbeeld koestren in bun brein...
Gem kind heeft vlak of plek, verheevenheid of blein,
Of elk weet (wat Blondel met oordeel ook moog' zeggen)
Dit daadlijk uit een fchrik of eetlust uit to leggen.
Of 't waar of onwaar zij
IVordt heeden niet beflist door mij...
fchier in twijfel trekken,
— let echter doet de zaak
't Geen tan een kundig arts tot voordeel kan verflrekken.
Gefteld de inbeelding werkt op 't kind;
Het denkbeeld van een zaak, die zij dikwerf befchouwen,
lYerkt op de vrucht der zwangre vrouwen;
Daar 't Kaartfpel titans zoo veel benzinnaaresfen vindt,
Hoe komt het dot Been enkle keen
Een zwangre vrouw verlost van klaavren boer of heer?
Geestig in zyne foort, (om 'er dit Stukje nog by te voegen,)
fchreef de Autheur in het laatfte blad van een Album ,
Gij die dit Album leest! zult waif het laatst wel vindeet,
Doch 'k ben, dit zeg ik vrij , de laatfie niet der vrinden.

Zedelyke Verhaalen, getrokken uit de werken van de Heerert
D 'ARNAUD,t MERCIER en andere der beste hedendaagfche Schryvers. Met nieuw geinventeerde Konstplaaten verfierd. Tweede
Deel. Te Anafterdam by A. Mens Jansz. en A. E. Munnik,
huizen 1717. In octave 400 bladz.

A an het gunftige herigt, dat wy, voor eenigen tyd , van het

eerite Deel deezer Zedelyke Verhaaien gegeeven hebben (*), beantwoordt ook dit tweede Deel zo wel , dat het op
de eigenfte manier zyne aanpryzing verdiene; des het niet noodig zy 'er meerder van te melden, dan dat bet ingelyks drie
leerzaame Gefchiedenisfen behelst; twee Franfche, door den
Heer,
CO Zie &dem: Vad. Leiter, Off. 11. D. bl.

Hoer d'Arnand , en ccnc Engelfel-!.e, door den Heer Brooke , op
cone nitlokkencie vorhauld. Tot eerie icerzaame les dienc
bet volgende byamdore gcval van den jongen Heer efiment ,
benevens de goede road van den bejaardcn Heer Goodvidle daar
do cerfle allcs geleerd had, buiten het gees hem, in zyne omflandigheden, con bcitam kon geevcu.
IIAmAtnt, CLEMENT was, door zyne opvoeding, ten hoogfie
ecrzugtig geworden; had zig in genoegzaam ale takkcn van
Gelcerdheid by oitliek bekwaam gemaakt; en vleide zig met de
hoop, dat by cerlang bevordcrd zoo worden tot het een of ander Ecrampt, overecnkomflig met de grootheid zyner verdienflen en eerzugt, tocn censklaps bet tooneel voor hem verancierde. Door voile lastcrtaal beklad, verloor hy de genegenheld,
en, tc gelyk , de onderflouning van zynen Vader ; 't welk wel
dra ten gevolgc had, dat by zig in bckrompen oinftandighecien
bevonde. In dien tocftand hood, na eon voorafgaand geiprek,
een bejaard Heer, 000nvILLE geheeten, zig aan, om hem de
behulpzaame hand tc hiedcn. 'Er was hoop om 'et gelukkig in
to flaagen; doordicn CLEMENT, op de vraag van GOODVILLE
wat hem wel best voegen zoo? ten antwoord gaf. „ Ik deal ,
„ Myn Heer, dat, handwerken ter zyde gefteld zvnde , ik cane
„ opvoeding gehad heb, die my tot alles in flaat Zulks
gaf een ftreciend vooruitzigt; maar ook dit word als cone horsfenCalm verydeld, gelyk bet volgende verhaal toont.
„ Binnen weinig dagen kwam de Heer GOODVILLE , met eon
verheugd gelaat, by my. CLEMENT, zeide by, 1k bob bet genoegen van u to moogen zeggen, dat ik u de kcuzc brcng van
twee voordeelige plaatzen. De Hoer GILLS, de Bankier, heeft
con bedienden noodig, die Gene fraoye hand fchryft, en redelyk
gevorderd is in de cyferkunst. En myn goede vricnd, do Hoer
TRADEWELT, een voornaam kooprnan, wil cone tonne Mooning,
seven, aan een jongeling, die hot Italiaansch bookhouden verftaat; dewyl zyn hankl zeor uitgefIrekt en ingewikkcld is , en hy
dos iemand van groote bekwaamheid volftrekt noodig heeft.
Hier hield myn vriend op; en ik bloosdc , hot hot hoofd hangen, en flood gehcel vcrlegcn. Eindclyk antwoordde ik fiamelende: Waarfchynlyk, Mynhecr,, hebt gy daar do twee ecnigfle zaalen van de waerelci aangetroifen, zeide ik , (handwerken alleenlyk ter zyde gefteld,) van welke ik geenc tennis kb. Wel no,
myn kind, zeide hy, loot de mood u daarom Met begeeven. Ik
zal zien , wat ik vorder tot u voordeel doen kan.
„ Na vcrloop van byna veertien dagcn, zond de Heel- coonvILLE my een briefje, dot ik aan zyn huis in Red-Lion-Square by hem
zoude komen. Ik ging nit, door nienwe hoop aangemoedigd. Myn
Lind, zeide by, tocn ik inkwam , thans kan ik u do 1:euze van
drie verfchillende plaatfen aanbieden; en eene van die zal, myns
oordeels, u gewisfelyk voegen.
Onzc Oost-Indifche Maatfchappy heeft voorzenomen, om op de
Rust
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11St van COROMANDEL eon Corny-air op te richten, en zoekt ten
dien einde naar eenige jongclingen, eenigzins in de landmeetkunde gevorderd zyn, en die zich daarenboven byzonderiyk in de
vestingbouw hebben geoeffend. Nog is 'er een collonel van een
regiment, een oud vriend van my ,die in vreemden dienst zal overgaan, en zich ernstiglyk by my vcrvoegd heeft, om heirriemand te
bezorgen, die in de werktuigkunde bedreven is , en dic zich voornaamelyk op de kunst van busfchieten en vestingbouwen heeft toegelegd. Eindelyk is 'er nog een jonger zoon van eon cdchnan, met
wien ik de eer heb bekend te zyn , die kapitein is van cen oorlogfchip, en gaarne eene aanzienlyke plaats op het zelve zou willert
geeven aan een jongeling van goed verftand en geleerdheid, die
redelyk gevorderd is in de ftuurmanskunst, en in 't gebruik van de
kaarten, en die hem tevens voor een vriend en metgezel zou willen ftrekken.
„ Mynheer, zeide ik, ik ben een Student gewcest, gelyk coLitiru een krygsman geweest is , van myne jeugd of aan. Indien
21Ie myne opzienders my niet bedrogen hebben, moot ik cen vry
uitgeitrekt begrip hebben; en myne vorderingen in de geleerdheid
kunnen toonen, dat myn vlyt onvermoeid geweest is. Ik ken alio
de Bingen, die dc oude of hedendaagfche waereld, naer my gezegd
is, voor itukken van gegronde geleerdheid en noodzaaklykheid
hielden, en echter heb ik zelfs nook gehoord, dat bet gebruik of
de hoogachting van eene van decze voornoemde weetenfchappen
vercischt worden, gelyk gy zegt, by perfoonen van groot aanzien
en hooge bcdieningen.
De Hoer 000nvir.LE zag my hierop aan met cen verlegen gehat , en fchudde zyn hoofd. Myn Iieve CLEMENT, zeide hy,, ik
twyfrel nict aan uwe bekwaamheid in de weetcnIchappen, maar
thans begin ik to twyfFelen, cal dezelve wel beftierd of aangelegd
zyn, tot cenig nuttig oogmerk. Myn Ncef meld my, dat de Bisfchop van St. ASAPII verlegen is om een jongen Heer,, van goede
zeden, en taalkundig, die eenigzins bedreven is in het geestelyk
en waerelcilyk recht, dewyl zyn Vicaris-generaal onlangs overladen
is. Hy meld my verder, dat eon zyner vrienden , die een zeer
vermogend man is , en voorgenomen heeft het ampt van algemeen
Opziender der gehouwen te koopen, een jongeling zockt, die
ecnige kennis heeft van de bouwkunde, en eene nette hand hecft
in het tekenen van platte gronden en verdeelingen. Ik hob daar.
enboven kennis aan een van de opzienders der belastingen; en indice gy Bents eenigzins bedreven zyt in het wynroeijen en het
wel toezien, geloof ik, Bat ik u langs dien weg aan de kost zou
kunnen
„ Ach! Mynheer, zeide ik, op een neerflagtigen toon, ik
ben even zeer onbedreven in alle deeze zaaken.
Misfchien , zeide de Hoer GOODVILLF:, zou ik u in den geestlyken ftaat kunnen voorthelpen, zo gy bier toe genegen waart. Zyt
gy wel belezen in de Godgeleerclheid?
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Ja wel, Mynheer, gaf ik fchielyk ten antwoord, ik heb een
grondige kennis van dc Goden en voornaame Mannen van alio
volken na den zoedvloed.
Maar zyt gy, vrocg- myn vricnd , ook even goed bedreve4
— in de
leerflellingen van het Christendom? Hebt gy onze geleerde aante,enaars ,over de geloufsartikelen gelezen ? Zyt gy geoeffend in
de verdeedi :, ende Godsgelcerdheid? En hebt gy eene grondige
kennis van den waaren zin en het ‘,00rbeelig Licht, dat het Oude
Testament aan het Nieuwe byzet?
„ Mynheer, zeide 1k, ik heb dikwils met vermaak den Pybel
doorgcbladerd , dewy( 'er verfchcidene zaaken in voorkomn, lie
zeer aandoenlyk zyn, en ook andere, in welke eene zeer levendige verbeeldingskracht en waare verhevenheid heerscht.
„ Myn ongclukkig lief kind , (antwoordde de Heer GOODVILLE
zeer bedroefd,) voor zo verre ik kan nagaan, verflaat gy niets,
dat van eenig nut kan zyn voor u of voor eenigen fterveling ter
waereld , 't zy dan in dit of in het toekomend /even. Kont gy
fnelden , of knoopen , of doosjes maaken , of netten brciclen, of een
fehoemnalkersleest of fcheerItoel of lets anders maaken, waarmede zo veele duizeuden dagelyksch de kost winnen, door de behoeftcn en noodwendigheden of de gewoonten en de pracht van
andercn tc voldoen , dan liept gy voor het minfte geen gcvaar
van door gebrek te vergaan.
„ De levensitand, tot welke uwe fludien u het best opgeleid
hebben , is de Genecskunde of de Rechtsgeleerdheid. Duch 'er
worden groote onkosten , cn eene onvermoeide oeffening van veele
jaaren vereischt, voor dat gy knot hoopen , door eene van deeze
beide tot cen genoegzaam beftaan te geraaken. En daarenboven
zal uw voorfpoed in dezelvc altoos zeer arhangkelyk zyn , indien
gy niet by den eerften aanvang ten minflen, door veele vrienden
en fluke voorfpraak, onderfteund word.
„ 1k heb u, in . onze cerfle zamenkomst, reeds gezegd , CLEMENT, dat ik nict ryk ben; en fchoon ik zulks ware, is het niet
de gene, die u ecnig geld geeft, maar welke u in ftaat flelt
zulks voor wheel uw lever] tc kunnen winnen, die u eenen wezenlyken dienst doet.
„ ily is geraden van naar MONTPELLTER te gaan , ter herffelling
van Inn gezondheid, na eene langduurige kwyning te BATH. 1k
ben voorncemens oin over een maand te vertrekken. Maar eer ik
vertrek , myn zoon, wensch en raad ik u, dat gy a toelegt op eenige kunst of koophandel, of eenige andere zaak, OM uwen tyd
nuttiglyk te belleeden, die u in flaat kan flellen,om een behoorlyk
bcflaan tc vcrlrrygen, en u ten zelven tyd een waerdig lid van de
zameniceving kan maalren. Want, geloof my, myn kind, geene
berchouwencle kennis, of al het geld en juweelen der aardeonaaken
ecnig deel van ooze welvaart in deeze Waerelduit. Vernuftigc naariligheid alleen, befteed aan dingen, die aan de zamenleeving rut en
goed kunnen doen , maakt den waaren rykdom van alle menfchen uit.
„ Zo ras gy by ti zelven eene keuze gedaan zult hebben, verwacht ik u weder by my. Doch, hoe het ook zy, kom my echter
nog eens bezocken, eer ik VektNk".
Dan dit mislukte
ongelukkigen CLEUENI%
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Absq. Pref. 6o3 pp. in quarto.
,12 weldoorwerkte oordeelkundige ontvouwing van de
E Historie der Kerke des Ouden Testamentes , gelyk men
woon;y1; zegt , of liever der Aertsvaderlyke en hraeliniche Kerke, door den beroemden Hoogleeraer renerna
zeiven , nog by zyn Leven befchaefd, om cue gebreklyke afgifte na zyn dood voor to komen , is een trcflyk
gefchenk ; wacrdoor by , in zynen ouden dag , op nieuw
veelen aen zich verplicht. Zyn Hoogeerwaerde verdeelt,
na eni g e voorbereidende aenmerkingen, die inzondcrheid
over —de Tvdrekenkunclige bepalingen, welker kcnnis
bier nom, idig is , gaen , de ganfche Gefchiedcnis in
twee Hoofddeelen , waer van bet mite het gebeurde
voor 's Heilands geboorte, en het laettle het voorgevalHet eepfle verdeelt men dan
lene na dien tyd,
voorts , zones oordeels, gevoeglykst onder de zeven
volgende ydperken. (i.) Van de Scbcpping Waereld tot op den Zondvlocd in de dagen van Noach. (2.)
Van de berflelling der Aercte, met het afloopen van den
Zondvloed , rot op bet vcrtrek van Abraham uit Chaldea. (3.) Van dacr tot op den uittogt van Israel uit
Egypte. (4.) Van dien uittogt tot op Salomons Tempelbouw. (5 .) Van dien Tempelbouw tot op de gevanglyke wegvoering des Volks nacr Babel. (6.) Van dien
tyd of tot op de regeering der Asmoncen, en ten laerfie
(7 .) Van dacr tot op de geboorte van Jefus Christus.
leder deter Tydperken behandelt onze oplettendc Schryver indiervoege, dat by zich eerst bepale tot de Gefchiedkundige voordragt , verder het oog vestige op het
Tydrel,enkundige, en, daer 't vereischt word, ook op het
Bb
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Aerdrykskundige, dat in het zelve byzondere aenmerkingen vordert. \Vyders gact by tevens na de voetftappen, welken men van de befchouwdc gebeurtentofen,
naer laid der Bybelblacien , in de gefchiedverhal der
ongewyde Schryveren ontmoet; en 't geen ons dclerbenelfens in dezelven voorkornt , dat ter nadere opheldeTinge kan dienen. Aen dat alles hecht by gemeenlyk
nog, ten lactile, ecn bericht van de tydrekenkundige
!Eras, of aenvangen van jaertelling, welken by onderfcheiden Volker) in gcbruik zyn , en in ieder dezer Tyd•
perken invallen, om dus te tooncn hoe dezelven tot de
tydkundige bepalingen der Heilige Schriften over te
brengen zyn. Volgens deze inrichting verleent ons de
Hoogleeraer cen naeuwkeurig en volledig verflag van
het Gcfchiedkundige der Heilige Schriften, dat tot ene
doorloopende ophelciering van derzelver inhoud, ten dezen opzichte, Itrekt; en dien fchranderen Uitlegger der
Bybelbladeren n-ieermalen gelegenheid geeft, orn, door
zyne oudheid- tael- en oordeelkundige aenmerkingen, aen
vcle byzondere plaetzen licht by te zetten. Zy die
dozen tak der gewvdc Wetenfchappen, (welke zekerlyk
van aenbelang is , en door niemand van eenige oefening
verwaerloosd behoorde te worden , tot nog niet beoefend hebben , en begeerig zyn, om 'er zich op toe
te leggen , zullen dit Werk , by uitftek, met vrucht
kunnen gebruiken. En zy , die 'er zelfs gcoefende zinnen in hebben , het niet vruchtloos nagacn;
nicer clan een van 's Mans byzondere opmerkingen zal
nog in ftaet zyn, om hunne aendacht te vestigen; en
men zal, 't zy minder of meerder geoefend, dit Gefchrift , met te nicer genoegen kunnen cloorbladeren,
om dat zyn Hoogeerwaerde, het genoegzaem bekende,
of gemaklyk te verftaen, altoos ten beknoptfle behandelt ; en, alleenlyk, war, breeder uitweid, als de duisterheid of ingewikkeldheid van het onderwerp zulks vordert.
Het thans afgegeven Deel behelst de vier
eerfte bovengenoemde Tydperken ; en ftaet in 't kort
gevolgd te worden van het tweede Deel, dat ons de Ce. fchiedenis der kraelitifche Kerke, van Salomons Tempelbouw tot op den volftrekten ondergang van het Joodsch
Gemenebest , zal voordragen. - Zie hier,, (om uit
dit eerfte Deel , een byzonder ftuk onder 't oog te
brengen, des Autheurs gedachten over de berekening
T aIl
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van het Tydperk, dat verloopen is , zedert het vertrek
van Abraham uit Chaldea, tot op den uittogt van Israel
uit Egypte; waeromtrent de Tydrekenkundigen verfchillend denken.
Men leest naemlyk Exod. XII. 20. De [tyd t] nu der
wooninge , die de kinderen Isrdels in Egypten gewoont hebben , is vier hondert jaer ende dertigh jaer. Hieromtrent

valt de vraeg : is deze tydsbepaling Aileen betreklyk tot
het verblyf van Jakobs nakomclingfchap in Egypte; of
flak dezelve ook in zich, zo wel den tyd der vreemdlingfchap van Abraham, Izaac en Jacob, in Canaan, als
dien van 't verblyf van Jacobs nakomelingen in Egypte?
Men wind 'er, die deze uitdrukking in de ecrstgemelde
bepalende betekenis verflaen ; en nit dien hoofde gcven
ze dan aen dit Tydperk, met byvocging van de jaren
der vreemdlingfehap- der Aertsvaderen in Canaan, een
verloop van (545 jaren ; gerekend van Abrahams vertrck
uit H-Lran, in den ouderdoin van 75 jaren. Anderen nemen dezelve op in de laerst aengeduide uitgebreider betekenis ; en fiellen gevolglyk, dat de 430 jaren dit Tydperk uitmaken , waervan dan na aftrek der boven bygetelde 215 jaren, vol gens diezelfde rekening, ook zo
veel jaren voor IsraLlls verblyf in Egypten zouden overfchieten. De Hoogleeraer erkent, dat 'er voor de ene
en andere zyde vecl te berde gebragt kan wordcn; dan
by pelt, voor zichzelven, meest over tot bet lactfle
gevoelen, en wel byzonder om de volgende redenen.
I. Het woord des FIceren tot Abraham, Gen. XV.
13. Uw zaet . fal vreeint zip/ in een landt , dat haerlieder niet
en is , elide fij fallen lien dienen , ende fij fullenfe verdrucken
vier hondert jeer, is niet te bepalen tot het verblyf

in Egypte, maer uit te brcidcn over den geheclen tyd,
der vreemdlingfchap van Abrahams zaed, zints de geboorte van Izaac. flit eischt de natuur der uitdrukkinge,
die daerenboven anders niet zou beantwoorden aen den
tvd van 't verblyf van Abrahams zaed in Egypte.
De benoeming toch van Abrahams zaed, en de fpreckwy-'
ze van vreemt te zijn in een landt , dat haerlieder niet is ,
laid zo algemeen, dat zulks vordere, dat men het begin dier jaren teile van Abrahams eerfte zaed, en dus,
zints de geboorte van Izaac; en Wien, volgens Gen.
XXI. 19. Abrahams faet genoemd fou warden. Zo ook
van dien tyd, dat dit zaet vreemt fait zijn op den aerdboBb z
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bodem; het welk zekerlyk niet byzondcr eigen was aen
Israel in Egypte, macr dat het gemcen had, met alle
Aertsvaderen , en dus ook aen hun toegeeigend word,
Chron. XVI. Pf. CV. Heb. XI. en elders. — Zegt
men, de vreemdlingfchap van dat zaed word bier bepaeld aen 't land, dat haerlieder niet en is, en dus aen
Egypte; dewyl Canaan aen 't zelve ter bezittinge gegeven was. En vercier, dat de verdrucking van vierhonderd jaer bier insgelyks bepaeld word aen dat land; ja
dat dit land, dat haerlieder niet is, wel uitdruklyk onderfcheiden word van Canaan, werwaerds dat geilacht ,
gelyk 'er Gen. XV. 16. flaet , zou wederkeeren: zo dicnt
in antwoord. Nadien 'er uitdruklyk gefprooken word
van de vreemdlingfcha p, doze gefteld word voor de verdrucking en de Aertsvaders ook in Canaan vreenzdlingen
genoemd wordcn, zo beeft men bier te denken om ene
niet ongewoone uitlating, welke indezcrvocgc ingevuld
kan worden , in een landt, dat haerlieder niet is , in dit en
een ander,, in 't welk zy verdrukt zullen worden.
Men is hier toe to meer genoodzaekt , als men in acht
nee.mt , dat de genoemde 400 jaren niet beantwoorden,
gelyk gezegd is, aen den tyd van 't verblyf in Egypte,
dat, volgens Exod. XII. 4o. op 4:3o jaren te ftellen zou
zyn. 't Is waer , men zegt , Gen. XV. word Ilechts
het ronde getal genoernd dock dit is ene onderftelling,
welke aenloopt tegen het oogmerk des Sprckers, dat
bier ene nauwkeurige bepaling van jaren eischt. Vruchtloos zoekt men dit ook te vereffenen , met de 4o 0 jaren te tellen , van Jacobs komst in Egypte, en de 430
jaren , van jozephs wegvoering in dat land; want 'er
zyn in dien tusfchentyd niet meer dan 22 jaren verloopen (*). Dan, buiten dit, Abrahams zaed word nooit
geacht, als vreemdling verkeerd te hebben in Egypte,
voor
(*) Jozeph werd naer Egypte gevoerd in den ouderdom van 1 7 jaren , Gen. XXXVII. 2 ; en was , toen Pharao hem veihoogde , oud
so jaren. Gen. X LI. 46. Dus was by diestyds reeds 13 jaren in Egypte gewee$t. Voeg hier nu by zeven jaren overvloeds , die 'er eerst verliepen
.
7 . . volgens
Gen. XLI. 53. En dan nog twee jaren bangernoods met de komst van Jacob in Egypte
.
2.
volgens
Gen. XLI. 5o. verge!. met Gen. XLVIII. 5. Dit
,
—geftvordinuschy. 22 jaren.

BISTORIA ECCLESLE V. T.

369

voor de komst van Jacob met zyn huisgezin aldaer ; ook
is Jozeph , dcrwaerds gevoerd zyncle, 'er niet gewecst
als Abrahams zaed, maer als een Egyptenaer,, eerst als
een Slaef, en later als een Verzorger des Ryks.
H. Een tweede bewys voor dic gevoclen word ons
aen de hand gegeeven , Gen. XV. 16 , daer Gods tael
luid , het vierde geflachte fal herwaerts [riacr Canaiin] wederkeeren. Vier geflachten vooral daer het vierde
nog in weezen moest zyn, kunnen ;een tydsverloop
Te beweren dat geflachvan 43o jaren vervullen.
ten hier zo veel zouden zyn als eeztwen , of tydbeitek-kers van foo jaren, is ene ongelukkigc bedenking, als
ftrydig met den ftyl der Heilige Schryvcren, te ongelukkiger , om dat ze het tegengeftelde gevoelen niet kan
baten. Zv zouden dan immers Diet in de vyfde , maer in
de vierde ecuwe wederkeeren ; want het word aen 't
vierde geflachte toegefchreven.
III. Deze opmerking verkrygt te mcer fterkte, als
men, ('t geen tot een derde bewys kan dienen ,) nagaet,
dat do gcilachtkundige telling aen die bepalende voorzegging beantwoord. Men vind nacmlyk gewag gemaekt
van vier geflachten in Egypte, waer van bet vierde nit
Egypte getoogen is : by voorbeeld, Levi, Kehath, Amrant en Mofe. Exod. VI. Mole nu was tachtig jaren oud,
toen by met Israel uit Egypte trok, en dezen gevoegd
by die der opgemelde Vaderen , brengen ons niet hooger
dan tot een getal van 487 jaren; van 't welke afgetrokken moeten worden, de 43 jaren levens van Levi, voor
zyne komst in Egypte, en de jaren welken Kehath en
Amranz gelcefd hebben, na dat zy kinderen gewonnen
hadden. Deze vier geflachten kunnen gevolglyk bet
tydbeftek van 43o jaren niet vol maken.
Zulks
word gereedlyk erkend; maer men brengt hier tegen in,
dat Mofe de geflachtrekening opgekort heeft: dan , behalven dat dit, zonder enigen grond en tegen alle wacrfchynlykheid, gefteld word, zo vind het duidelyk zyne
wederfpraek Exod. VI. 1o; daer ochebed, de Huisvrouvr
van Amram, die hem Mofe baerde, Anzrants naoeije genoemd
word. Zy was des ene Zuster van Kehath, den noon
van Levi ; van waer ze Num. XXVI. 59. ook heet de
dochter van Levi, welcke [de huisvronwei Levi baerde in Egypte. Vergelyk hier mcde Gen. XV. 16 ; daer gezegd
word, dat het vierde geflachte zal wederkeeren.
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IV. Ten laetae word dit gevoelen bekrathtigd, door
de tael van Paulus, leerende Gal. III. 17, .4at 'er, tusfchen de belofte van het zaed aen Abraham -gedaen .00
de Wageving op Sind, 430 jaren verloopen zyn. Men
kan niet twyfelen of de Apostel heeft hier. het oogop de
belofte aenAbraham gedaen, 't zy te Ur of te Haran ; en
Nit het doen dier belofte tot den aenvang der tellinge
dezer jaren; nademael hy van deze belofte fpreekt , en:-het
tydperk van derzelver duuring tot op de Wetgeving bepaelt ; weshalve hy het begin van dit tydperk , moetetelIen van het begin dier belofte. Deze bepaling van den
Apostel is hier van te meer gewigt, orn dat by niet,
gelyk zommigen voorwenden, de Griekfche vertaling,
(die in den tekst Exod. XII. 4o, en in Canaan 'er bygevoegd heeft ,)flechts nagevolgd , maer zyne eigen . gedachten voorgefteld heeft; gemerkt hy daer ter plabtfe
redeneert uit het lang verloop van tyd , tusfchen de belofte en de wet. Hy zou derhalve dit tydperk nog veel
langer gemaekt hebben; indien het hem mooglyk geweest ware; gelyk het geweest zou zyn, by aidicn by
de woorden van Exod. XII. 40, volgens den Hebreeuwfchen tekst, had kunnen bepalen tot het verblyf van
Abrahams zaed in Egypte; gelyk thans van velen gefchied.
Maer hoe zullen wv 't , die bewezen vastflaende, dan
maken met Exod. XI]. volgens den Hebrecuwfchen
tekst? Men zou kunnen zeggen, dat de woorden , en
in Canaan, die in de de Grieklehe vertaling, in den Samaritaenfchen tekst, en ook in een enkel Hebrceuwsch
HandfChrift , volgens de opgave van Kennicot, gevonden
worden, uit den Hebrceuwfchen tekst, volgens onze
gewoone lezing, uitgevallen zyn. Dan de Hoogleeracr
wind het raedzamer bier te denken op enc historifche
uitlating, die men, gelyk meer anderen, onder 't lezen
heeft in te vullen. Zo leest men i Sam. IV. 8 van de
plagen, met welken de Egyptenaers geplaegd zyn, by
de woestyn, dat is, in Egypte en by de woestyn. Volgens
I Sam. IX. 16. zou Saul het y olk verlosfen nit de handt
der Philiflynen, dat is, uit de handt der Annnoniten en der
vergel. XII. 12. Op enc dergelyke wyze
dan Exod. XII. 40. De [tijdt] nu der wooninge , die de
kinderen Israls in Egypten , dat is , in Canaan en in Egypte, gewoond hebben, is vierhondert jaer en de dertigh jaer,
'Er
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'Er word alleen uitdruklyk gewag gemaekt van het var.
blyf in Egypte, om dat Israel aldaer verdrukt werd,
zich aldaer laetst onthield, en van dacr in Canaan kwam.
Voorts kan 't bier gene zwaarigheid baren, dat 'er gefproken word van de kinderen kraYls , en dat men dan
daeronder te gelyk te verflaen heeft hunne Voorvaders ,
dewyl die manier van zich uit te drukkcn overbekend
Alles, gelyk de Hoogleeraer zest , loopt hicr
is.
famen , om dezen uitleg tc begunftigen ; de oude Uitbreidingen en Vertalingen, Paulus zelve en de Griekfche
Vertaling , 't zy dat ze de woorden , en in Canaan, in
een oud Handfchrift gelezen,. of 'er bygevoegd he5ben ,
zyn eenftemmig in die gedachten; en 't gewag der Griekfche Vertaleren geld hier te weer, om dat ze gewoonlvk de tydperken verlangen in ilede van dezelven re verk.orten , geiyk hier dan gefehieden zou.
`Vat aenbelangt de zwarigheid, die zommigen maken
over de vermenigvuldiging der kinderen Israels, in Egypte, welke, hunnes oordeels, tot zodanig ene hoogte niet geklommen kan zyn, als men den tyd van hun
verblyf in Egypte dus eager bepaelt : hieromtrent beroept zich de Hoogleeraer op bekende berekeningen; en
merkt verder aen, dat men bier niet ongegrond mag
clenken , op ene ongemeene vruchtbaerbeid van Abrahams zaed, door Gods byzonderen zegen, achtcrvolgens de belofte aen Abraham gedaen.
Ten intik kornt bier nog in overweging den tyd,
van waer men dit tydperk moet beginnen tc tellen ; en
desaengaende twyfelt de Hoogleeraer niet , of men moat
den aenvang van dit tydperk plaetzen, niet op Abrahams vertrek uit Haran , maer op deszelfs vertrek uit
vyf jaren vroeger,, in den ouderdom van 7o jaren.
Vogens de gegeven verklaring van Exod. XII. 4o moet
de telling een aenvang nemen, met bet begin der vreemdlingfchap, welke begon toen Abraham nit Ur toog. Gen.
XI. 31. Hand. VII. 2. Ze vangt ook Gal. III. 16,17 , dacdlyk aen met de belofte van 't zaed, die aen Abraham te
Ur gedaen is. Hand. VII. 2. Zulks eischt insgelvks de
tydsbepaling van 400 jaren, Gen. XV. 16 , te rekenen van
Izaacs geboorte; als die ter wacreld kwam, tom Abraham ioo jaren oud was, Gen. XXI. y. 'Er moeten
derhalve , op de geboorte van Izaiic reeds 30 jaren %Trlopen zyn van her tyciperk van 4.3o jaren, Exod. XII.
Bb4
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40. gemeld: 't welk ons op het 7ofte jaer van Abraham
brengt • die 75 jaren oud was toen by uit Haran toog,
Gen. XII. 4; des by zich vyf jaren te Haran opP.;ehouden tulle hebben , en zo veel tyds vroeger uit Ur getro1ken zyn.
Naer deze vcrklaring is de berekening der jaren van dit
derde Tydperk, van Abrahams vcrtrek uit Ur der Chaldeen , tot op den uittogt van IsraC.:1 uit Egypte, gemaklyk op te maken.
Van Abrahams vertrck uit Ur tot op de geboorte van
.
..
.
Izaac zyn
.
30 jaren.
Van dacr tot op de geboorte van Jacob 60
Van daer tot op de komst van Jacob in Egypte 130
Hi.:rby komen dan, voor Israt'ls verblyf in
•
.
.
.
.
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Egypte

amkende, volgens E7cocl. XII. 40 , te zamen 430 jaren.
0:n de gelykfoortiglicid van 't onderwerp, zullen w v
hier nog kortlyk byvoegen , des Hoogleeraers bercl:ende
opgave der duuringe van 't vicrde Tydperk van IsraZ31
uittocht tot op Salomons Tempelbouw; die by indczervoege voordraegt.
Israls omzwerving in de Woestyn duurde 40 jaren.
De regering van _I ozua benev ens die der Oudflien43
De regering der Riciiteren tot op den dood
•
van Eli
•
450
Van dacr tot op het begin der Richterlyke
regeringe van Samuel
.
.
.
20
Samuels Richteriyke regering op zichzelve 12
Van daer, de regering van Samuel en Saul 40
De regering van David
.
•
40
En die van Salomo tot op den Tempelbouw. 3
.
.
•
648 jaren.
maekt te zamen
Vraegt men, hoe komt dit overeen met 1 Kon. VI.
1; daer dit Tydperk bepaeld word op 48o jaren; zo is
des Hoogleeraers antwoorci, dat by Met bcrustcn kan,
in enige der hem bekende uitleggingen van deze placts,
die gefchikt zyn, om dezelve ecnftemmig te maken met
de overige berekening, naer luid der Bybelbladen; des
by zich gedrongen vinde, om bier men misflag der Uitfchryveren te nioeten erk'ennen; dat in gctalsbcnamingen
Diet vreemd is,
'Er
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'Er zyn dan van Abrahams vertrek nit Ur, tot op Salomons Tempelbouw verioopen 1078 jaren.
Als we nu bier by tcllen, de jarcn van het earth:: en tweede Tydperk , to wcten,
Van de Schepping tot op den Zondvloed
1656
en van daer tot op Abrahams vertrek uit Chaldea 3 6 2. (*)
zo komt Salomons Tempelbouw op hot jaer
der Wacreld
3096
Overtnigend V000rflel van God en de Heilige Schrift , met
aanmerkingen opgehelderd doer- j. cu. II0I.I.AIAN Qtenlyk
gewoon Hooglecraar op de Hooge &hole te Gottingen. Vertaaid door- L. G. CORDES Leeraar by de Lutherfche Genzeente te Zwoll. Te Anifieldanz by A. Borchers , G;.oene,voud en de Wed. C. Bcilingwout 1778. Behalven
de Voorrede en den Bladwyzer 725 bladz. in gr. octavo.

dit Werk voortremlyk ondcrfcheid van de
vcalvuldige Schriflan, die over doze pewigtige
derworpen hot Licht zicn, is , dat de liooglealq er Hollman zich byzonderlyk cocgoleid heeft , op ene oorneA:1kundige keuze en fchikking der bewyzen voor Gods Beftacn , dc Geloofswaerdigheid en God1y1:11eld der HeiFL,:e
Schriften. Eon °ow-nal; dat ongetwyfeld zyne nuttigheid heeft , en 't welk door den tioogieraer indiervoege
uitgevocrd is , dat zyn Gafchrift wezenlyk van dienst
kunne zyn, ter gegronder overtuiginge, door de vereischte fchifting der bewyzen, en derzelver regelmatigo voordragr.
Onze Autheur begint ten dien einde met ecn onderzoek
naer de wyze, op welke wy tot de erkentenis dier hoofdwacrheid kunnen komen, dat 'er een God is; en toont
dat zulks alleen gefchieden kan, door ene oplettende befchouwing der Waereld, die ons in dcrzelver geheele
za(*) De Hoogleera6r flelt dit tweede Tydperk op 367 jaren,
zich uitftrekkende tot op Abrahams vertrek uit Haran; maer
moeten 't, in dit geval, 5 jaren korter nemen; om dat zyn Ed.
bet derde Tydperk doet aenvangen met Abrahams vertrek uit Ur,
dat 5 jaren vioeger voolviO.
b5
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zamenflel, en byzondere deelen , tot Karen Maker opIeid. Dan,, om dit bewys op onwrikbare gronden tevestigen , moet men overtuigend doen zien, eerst,. dat die
Waeteld niet eeuwig is; en ten tweede, dat zy niet
van zichzclvc geworden , maer van een andexe gemaekt
is, en wel van een Wezen, dat zyne magi en:Wysheid
in alies ten duidelykfte doet doorftralen. Aen de
overtuigende voorftelling bier van hecht de Hoogleeraer
verder,, een betoog, dat 'er een Godsdienst zyn moet.
Die befchouwing van het gefchapene leert ons God
kennen, als onder aenbiddinge waerdig,' en onze fchepping toonc onze verplichting om hem te kennen en tee
dienen, des de Godsdienst niet ontfta, uit ene menschlyke vinding, maer op onze fchepping gegrond zy.
Zulks vasdtaende, komt voorts de Godlyke Openbaring, ter onzcr beftieringe in den Godsdienst, in overwe Bing; weeromtrent onze Autheur van gedagten is, dat
het ut uc rede niet bewezen kan worden, dat 'er floodzacieyk ene Godlyke Openbaring zyn moet; maer wel,
dat het zeer waerfehynlyk is, dat God zich nader aen
het menschdom zal geopenbaerd hebben, dan by hun
door her licht der natuur alicen bekend kon worden. —
Dit leid den Heoglecraer ten laefte tot een onderzoek
der Godlyke Openbaringen , die onder 't Menschdom
daer voor gehouden worden, en ter nafpooringe van de
kenmere gn, waeruit wy ons van de echtheid encr Godlyke Openbaringe kennen verzekeren. Ene behoorlyke
vergelyking van de Godlyke Openbaringen, waerop de
Heidenen zich bcroepen, met die welken de Jooden van
ouds her, en vervolgens ook de Christenen beweren
ontvangen te hebben, toont hier wel dra, dat de eerften veel minder te achten zyn , dan de laetstgenocmden
ja dat de eerften den naem van Godlyke Openbaringen
geenzins verdienen; en dat de laetstgenoemden in tegendeel aller opmerkinge wacrdig zyn. Ze vorderen des ene
nadere befchouwing, en de Hoogleeraer legt het 'er op
toe, om te bewyzen, dat de Heilige Schrift, waerop
jooden en Christenen zich beroepen , ene ware Godlyke,
Openbaring is. Ten dien einde ftelt by zich voor, te
betoogen: (L) Dat de boeken des 0. en N. T. geenzins op ene listige wyze verdichte en onderfchooven
fehriften zyn, maer inderdaed opgefield door die genen,
aen welken zy toegefchreven worden; en dat ook, he;:
gccil
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geen dezelven behelzen, waerlyk gebeurde dingen zyn.
En voorts (2.) dat ze gecnszins blootlyk menschlyke
Schriften , maer van God zelven ingegeven zyn, en bygevolg met het hoogile regt voor het woord van - God
gehouden moeten worden. En dit alles befluit de Hooglecraer met enige beknopte aenmerkingen over de trapswyze vorining van den Canon der Heilige Schriften , deszelfs juistheid, volkomenheid en onvervalschtheid.
Zyn Gefehrift behelst des ene volledige behandeling van.
't gun tot deze onderwerpen betrcklyk is ; en fchoon
'er , 't geen niet vermyd kon worden, ene reeks van algerncene kundigheden en dikwerf ontvouwde waerheden
in voorkome , verdient bet echter, byzonder ter -zake
van 't opgemelde bepaelde oogmerk, met aendacht doorblaclerd te worden.
7 eriklne'eli77g over de Vergeeflykheid der Zonde: waarin de
belpiegeli7igen van den beroemden Hoer A. MACLAINE ,
geny gionclen van Euangelie en Wysbeerte, worden overwgen. 7'e Utrecht, by A. v. Paddenbu'rg 1778. Behalven het Voorbcrigt 77 bladz. in gr. octavo.
In doze Vcrhandcling brengt con fchrandcr Godgeleer1 de hot zync te horde, tegen het gevoelen van den berocmden flecr Maclaine, nopcns de vergeeflykheid der
Zondc, buitcn do verzocnendc offorande van eon verhevon WoLon. Hy poogt twin, flap voor flap, naer 't
beloop zyncr denkbeelden , te wederleggen; en doet
zulks met zo vecl regclmatiglicid en befeheidenheid, dat
by anderen ten voorbeeidc flrekke, om te leeren, hoc
men een Godgelcerd gefehilftuk, dat men te wederzyde
van belang oordcelt , met ene bezadigde ornzichtigheid
kunne bchandelen. -- De vraag is bier , niet zo zeer
over bet geen God in Christus, de Waereld met zichzelven verzoenende, gcdaen hceft , als wel over 't geen
God zou hebben kunnen docn? En dit kunnen is niet betreklyk tot Gods Magt, maer tot Gods zedelyke Volmacktheden. De vraeg naemlyk is niet, of 'er ene natuurlyke, maer of 'er ene zedelyke mogelykheid zy, dat
God de zonden niet firaffe? niet, of God 'er krachts
ffenocg toe hebbe, mac; of 't bellacnbaer zy met de
hood-
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hoogae wysheid en heiligfte goedheid, en of God Zulks
kunne goedvinden? Maclaine oordeelt, dat men die Vraeg
met yo kan beantwoorden, dan deze Schryver zegt
Neen di; legt het 'er op toe , om zyne ontkenning te
Raven, Met wederlegginge van het bevestigende antwoord. - Het geheele beloop van 's Mans voorge,
ftelde redenering over dit onderwerp te ontvouwen, zou
voor ons beftek te wydloopig worden ; maer -zie bier ,
hoe by met weinige woorden, gelyk by zegt, zich voor(telt te beprOeven, of, over 't geheel, de fmaek ener
gezuiverde Wysgeerte het gevoclen van den Hoer Maclaine meet, dan het zyne, begunftige.
„ Een Wijsgeer, zegt hij, door de blijken van Gods
onnafpeurlijke wijsheid en grootheid , die zig, op hoe meer
onderzoek , hoe overvloediger, tot in het minfte zijner
werken en wegen opdoen, allesfints onderwezen, durft ,
volgens analogifche beginzelen , of gevolgtrekking uit foortgelijke waarnemingen, aan eenen wijdluftigen toeftel van
middelen, bewegingen en werkingen der hooge Voorzienigheid nlet ligtelijk oogrrierken toefchrijven, die met veel
minder bereikt konden worden. De Wet der Spaarzaamheid is in de Natuurkunde vcrmaard. Hij laat zig zelf
daarin zeifs nict ligtelijk overdwarfen , door de tegenwerping van de, zekdrlijk altijd onafhangelijke, vrijmagt van het Opperwezen, in 't uitkiezen van middelen
Indien
en hoeveelheid van werking en gcwrogt.
nu de vrijwillig begaane zonden en verdiende fIraifen
niet, zonder de voldoende Oiferande van cen verhevener Wezen, bij God konden vergeven worden ; dan is
die verbaazend groote toebereiding van 's menfchen zaligheid niet meer, voor den bedagtzaamen befchouwer,
een aanftoot of dwaasheid, (gelijk zij was vow- de wijsheid der genen, die wel Tangs eenen beknopteren weg.
meenden te zullen behouden worden,) maar eend diepe'
wijsheid m verborgenheid beflaande, en de groote kragt
des Algenoegzaamen tot vcrlosfing; en zo is ook de leer
eener wreekende geregtigheid, toegepast op het kruis
des Middelaars , te gelijk de leere cener grondelooze en
Maar, hoe
nooit volprezcne ontferming Gods.
moeijelijk moet het der Wijsgeerte vallen, overreed te
zijn, dat de eigene en eeuwige Zoon van God niet alleen de zwakke menfchennatuur heeft aangcnomen , en
in dezelve zijne beerlijkheid in vernedering verborgen,
maar
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maar ook de fmadelijkfte, frnertelijkfte, en met een uitgezogt kenmerk van den vloek gctekende , foltcringen,
ter reddinge van overtreders , heeft onderguan ; dat daar
door de Leere des hells verdiept is, in ondoorgrondlijke
verborgenheden, en deswegens haare geloofw.ofaigheid
te meer, door eene agtbaare reeks van veelerleije Godfpraaken , en erne ontzettende mcnigte van bovennatuurlijke wondcrwcrken, is gcftaafd geworden; dat deze weg het uitnemendst pronkftuk is van Gods licfde en
genade, en niettemin een iegelijk, onder nicuwe ftrafbedreiging van ongenade en ceuwige verdoemenis verpligt wordt, om daarin den cenigcn grond van trocst en
vrijmoedigheid bij God te zoeken: hoe zwaar,, zeg ik,
valt van dat alles de overreding en de overeenbrenging
met Gods overige handelwijzen, bij aldien de vergiffenis der zonden , de onderfteuningen der genade, en de
zegeningen der onftervelijkheid, met veel mindere kosten konden vcrkregen worden ; bij aldien zelfs eene gedugte vertooning van Gods regt en van de heillooze gevolgen der zonde, nevens een uitfteekend voorbeeld van
gcduld, en van onderwerping der onfchuld onder de
voorbijgaande rampen in cenen ftaat van beproeving, ook
wel door ander bitter lijdcn, en aan eenen minderen perfoon aangedaan, konden daar gefleld worden , zonder dat
God zijne Gemeente met zijn eigen Hoed behoefde te verkrygen ! (Hand. XX. 2 8 . ) — Men kan antwoorden, ce
Godheid van den Verlosfer kon daarbij niets verliezen:
en wie durft dan de wijze redencn van Gods altijd vrije
beffelling bepaalen ? 't Is zoo: en de vreeze Gods verbiedt mij, en die met mij denken, gelijk ook alle die anders dcnken , wijs te zijn boven het gem gefchreven is.
Evenwel zal een kundig zoo wel, als nederig en Christelijk , Wijsgeer ten minite zoo lang zig aan de zijde der
waarfehijnlijkheid en overeenitemming van Gods wegen,
bl'jven houden , tot dat men hem van het tegendeel uit
klaare getuigenisfen van Gods eigen woord overreede.
En hoe lang zal men zoeken, eer men hem daarop voldoe" ?
Onze Autheur heldert dezen zynen redeneertrant verder op, met dien, welken men gehouden heeft, ten
voordeele van het Copernicaanfche waereIdftelzel; en
waer van men zich nog bedient, ter beguniiiginge van
het Nieuwe Stelzel , rakende de veelheid van bewoonde
Wae-
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Waercldcn; dat hen ten befluite doet zeggen. ,, En,
„ zal deze gedagten ook aan onzen vernuftigen Godge.
„ leerden niet, even daarom, aannemelijk voorkomen ;
„ om dat men , vo*tis dezelve, in de groote en won„ de:baare LL:lekken des Altnautigen , geene keuze van
„ enkelde maw, ge:me. middelen van overtolligen om,, flag, geenc ondergeichikte oorzaaken of werkingen
„ haare bedoeling verre te boven gaande, behocft te
„ erkennen”?
Leerredenen voor Christelyke Echtgenooten van C. c. L. MEISTER , Leerear der Gereformeerde Geineente te Duisburg aan
den Rhyn. Uit bet Hoogduitsch vertaald. Te Anzflerdam
by A. D. Selik hap en P. Huart ,1 77 8. Behalven het Voor'werk 230 blada. in gr. octavo.

ne onderfeheidenlyke voordragt der byzondere
lige plichten, die uit byzondere
E
in
de verfchillende itanden der Menschivke zamenlevinge,
N'erbintenisfen,

ontftaen, is buiten tegenfprack een gcwigtig deel der
Christelyke Zedekunde; doch ook tevens dat gedeelte ,
het welk zich rninst fchikt voor den openharen Leerftoel. Bovenal hceft dit plaets omtrent de plichten, welken betrekking hcbben tot de Huwelvksverhintenis; die
voor de Maetfchappv van 't groothe being zvn , doch
in verfchciden opzichten, als uit den aert van 't onderwerp of te nemen is, niet wel , met de behoorlyke onderfcheiding, op den Predikftoel behandeld kunncn worden. Dit bewoog den Eerwaerden Meister, in 't bezef
dat velen echter het behandelen van zedekundige weerheden liefst in den vorm van Leerredenen lezen, dit onderwerp op die Nyyze voor te dragcn; en dus, 't gecn
van den Predikfloel niet gevoegivk gezegd lion worden ,
in gecirukte Leerredenen , als 't ware, openivk te zeggen.
Veelligt is 's Mans keuze in dit geval genoegzaem gcgrond op den fmaek van zvnen Landaert ; maer in onze
Cewesten zag men 't vermoedlyk lie\,er in 't gewaed van
Rcdenvoeringen of Vertoogen : dan met dit alias doet
deze uitwendige vorm niets ter zake. Zy, die dit Gefchrift veronachtzamcn , om dat het den naem van Leerredenen draegt , zyn, is 't te vrcezcn, joist zodanige
Lezers, die 'er echter weinig of geen errdiig gebruik
van
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van gemaekt zouden hcbben, op welk ene wyze het
ook ingericht ware. En, zy, die ene betere gefchiktheid desacngaendc hcbben, zullen 'er zich te minder
aen ftoren, om dat
uitvoering goedi is, en zyn Eerwaerde zich juist niet ten nauwffe aen den gewooncn
vorm van L,eerredenen bepaelt. Dan, wat 'er ook van
den vorm zy, het Gefchrift is leerzaem, en kan met
vrucht gelezen worden , zo van Ongehuwden als Gehuwden. Het ontvouwt ons , de Hoedanigheid en de
Oogmerkcn van een Christelyk Huwelyk, mitsgaders de
waerdigheid van den Echtenffaet, en de Voor y q,ten van
lien boven het ongehuwde leven. Het licit ons voor
oogen de vereischte voorzichtigheid in de keuze van een
Echtgenoot; fchetst ons het groote Geluk van een
Christelyk Huwelyk, en geeft ons de Middels aen de
hand om dit geluk deelachtig te worden. Daerbenevens
leert het ons opmerken de hinderpalcn van een gelukkig
Christelyk Huwelyk, wapent ons ter voorkominge of
afwendinge van de Onenighedcn in 't Huwelyk, pryst ons
aen de Eensgezindheid des harten van Christelyke Echtgenooten, en draegt ons ten laetfle voor, den uitgeftrekten en heilryken Invloed van Christelyke Huwelyken,
op alle verbintenisfen van het openlyke en huislyke leven.
leder dezcr onderwerpen behandelt de Autheur met
veel juistheid en levendigheid, onder een ernftigen aendrang to verplichtinge, nacr de verfcheidenheid der
voorgeftelde zaken. Zy, die afkeerig zyn van 't Huwelyk, om dat ze deszelfs heil niet recht kennen, die
nacr een gewenscht Huwelyk flaen , die een gelukkig
Huwelyk beleven, of zich, 't zy met of buitcn hunne
fchuld, in een ongelukkig Huwelyk bevinden; met een
woord , menfchen in allerleie betrekkingcn, met opzicht
tot den Echtenflact , ontmoeten bier lesfen, die hun van
dicnst kunnen zvn; en welken hun zo overtuigend en
innemend voorgefteld worden, dat ze eigenaertig gefchikt
zyn, om den beoogden invloed te hcbben. Voor 't overage is alles hier en daer doormengd met levendige taferelen, die niet kunnen misfcn van 't hare te treffen, 20
't enigzins wel gefteld zy. Laten de volgende trekken
van 't aengename van 't Huwelyk, dat zy misfen , die in
den ongehuwcien Poet leven, voor tegenwoordig onzen
Le
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Lezeren genoegzaem zyn, om 'er cue prod van, to nemen.
„ Welk eene bron van de aangenaamfle en onfchuidigfie vreugde vind niet cle eene cchtgenoot in de liefdc,
in de verkcering, in het vertrouwen, in het gezellehap,
in de hartely,11 deelneeming van den andercn1 \Vat kan
den man , van den man in den gcwigtigen post Itaande
af , tot den nederigften werkinan toe, den last van zyn
leven , van zynen itaat en beroep mcer veraangcnaamen,
crm wanneer dv m zyne Ega, die de hand van zynen
God hem toegeoragt hceft, eene trouwe hulp in de bezigneden van zyn leven , en van zyn huis , eene
troosteres1 in ongelukken , eerie oppasfler in ziekten , eene beprocfde vriendin, cn gczcllin in de cenzaauurcn van zwakhcid en ouderdom vind? \Vat kan
de huisvrouw, midden oncicr dezwakheden en dc lastigheden , die aan haar gawk cigen zyn, mcer opbeuren
en verblyden , dan dat zy in haarcn echtgenoot ecnca
liefderyken byfland , cenen bezorgcr,, eencn waarcn , eon
deelneemend vriend, den bewerkcr en flichter van haare
geheele huisfelyke gclukzaligheid vind? \Vaar kan de
man, afgefloofd van de bezigheden en den arbeid des
daps, vermoeid van zorgcn en bckommeringcn, zckerder
rust, troost en verkwikking genietcn , dan in het gezelfchap, in de verkeering en in de kuifche oinhelzingcn
van zyne echtgenoote, van zyne liefite en vertrouwdite
vriendin op aarcle? Zy gaat hem met con bly gelaat ,
vcrzeld van haare kinderen, to gemoct, zv droogt hem
het zweet van den arbeid en het beroep van zyn
manlyk gezicht af, zy vcegt hem met eene liefderyke
hand de rimpels wech, welke verdriet en zorg hem op
zyn voorhoofd geploegd hadden. Kleine huisfelykc g evallen vcrbergt zy voor hem, wanncer zy wect , dat zy
hem verdriet veroorzaaken, en de blyde en aangenaame
uuren verderven zouden, die by thans in haar gezelfchap wil doorbrengen. Zy wenkt haare kinderen , die
met duizend onfchuldige liefkozingen zyne knien omvatten , zyne nict wcchgetrokken hand aangry pen , aan zvnen hall hangcn , en hem vecltyds nog flamelende, met
eon onuitfpreeklyk zoet genoegen zeggen, hoc lief zy
hem hebben, en hoe zeer zy zich verblyden , nu zy hem
weder zien. Zy verhaalt hem kleine huislelyke aangenaame gebeurtenisfen, die zyn gemoed vervrolyken. En
20
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zo tnaAt zy hem elk oogenblik, dat by in haar gezolfahap doorbrengt, aangenaam, op dat by met blydfchap
en gefterkt tot zync bczigheden wederkeeren kan. Daar
is geen vreugde, gem aangenaam, geen gelukkIg uitzicht, waaraan zy nict met hart en zicl deel–neemcn
zoude, om zc hem daardoor nog eons zo aangenaam te
maaken. En wie anders zoude ook zulk cen groot cn
innig deal neemen aan alles wat den vricnd van haar hart
en haar welzyn betreft, als zy? Maar ook geen ongemak zal hem overkomen, dat zy nict door haar gefprek,
door bane vertroostingen , door haaren liefderyken cn
onbaatzuchtigcn rand ongemeen verzachten zoucle. Zy
draagen can icgelyk lyden, acne icgclykc huisfelyke bekommcring, can icgclyk ongemak, dat hen ontmoet,
in gemecnfchap; en even daardoor wordt alles minder
lastig en drukkencle. Zy is zvn gcduurig gezclfchap,
zy is zync vricndin, die altyd naby hem is. En al ware hot dat by geen ander gezclfchap hadde, dan is zy
alicen zyne verkeering, zyn gezclfchap en alias. Zy
vergoed hem nict alleen alle anderc ydcic en verdervende
gezeirchappen ; maar by word ook door haar steeds opgcwekt, oin jets tan voordcele van zyn huis en familic
te doen".

XXX Predikatien over geivigtige Stoffen , nagelaaten door
den Eery . p . DEETS laatst Leeraar der Mennoniten te Hamburg en Alma. I. Deel. Met eene Voorreden door den
Eerw. c. ais, Leeraar der Mennoniten te Hoorn. Te
Hoorn by 1'. Tjallingius 1778. Behalven het Voorwerk
358 bladz. in gr. octavo.
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t eerfte Dccl behelst ecn veertiental van Predilzaden , ftaende de overige zesticn, met de afgifte
van het tweede Deel, eerlang te volgen. In de vier
eerfic Predikaticn vcstigt dc Ecrwaerde Beets zyne aendacht op dc Bekeering van Cornelius, en 't daerby voorgevallene, naer luid van Hand. X. 1-16. Voorts gacn
de overigen over de voigende onderwerpen. De komst
van den Mesfias in 't vleesch, ;fez.. VII. 14. Tezus
Godlyke woncicrmagt over de Winden en Zee, Matth.
VIII. 23-27. Het geloovig aanfehouwen van Gods
va. DEL. H. LETT, NO. 9,
Cc
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Zoon als den lyderiden Middelaer , Zacki. XII. T& De
IVIajefteit en kragt . van Jezus redenen, by zyne, geVangenneminc,XVIII. 2-9. De val en het berouw
van Petrus , Marc. XIV. 66— 72. De zegepralende uitgang des Verlosfets uit dit leven, yoh. XIX. 3o. Christus Lyden Dood eene Offerande,, fhb. X. 14. De
kracht en waardigheid van Christus Offerande, Heb. X.
14. jerus ernftige poogingen om Zondaren zalig te maken, Lac. XIX. to; en ten laetfte Jezus teder medely[Let de zwaKheden zyner Liefhebberen, Heb. IV.
t
- - Zyn Eerwaerde behoorde , naer ultwyzen
clezcr Leerredenen, overeenkomftig met het geen ons in
de Voorreden gerneld word , onder dat flag van Doopsgezinden , die zig vry naeuwkeurig aen hunne vroegere
Belydenisfen houden, en onder dezen bovenal tot dezulicen,• die zig van anderen onderfcheiden, door hunnen by uitflek zo genoemden gemoedlyken en bevindelyken of geftaltlyken Prediktrant. Men ziet niet zelden , dat zy , die dezen Prediktrant verkiezen, of geenc regelmatige Studie hebben , of dezelve fchynen te
verwaerloozen ; van waer men dan ene reeks van verwarde voorilellingen verkrygt , die met zonderlinge leenfpreuken en lage gelykenisfen , ja ook wel met ene
foort van ftraettael uitgedrukt wordcn. Dan men vind
'er echter , die daeromtrent verftandiger en regelmatiger to werk gaen; en onder deze latere foort mag de
Eerwaerde Beets , onzcs oordeels , wel geplactst wordcn; des zyne Leerredenen, fchoon ze meest kunnen
voldoen, aen hun die zodanig ene leiding volgen , echter ook met genoegen gelczen kunnen worden, door
dezulken , die genegen zyn , om deze denkwyze na te
gaen. Alleenlyk zal het den oordeelkundigen gemeenlyk
wat in 't oog roopen, dat het verklarende of flellige
gedeelte deter Predikatien doorgaens meer bewerkt is,
dan de Toepasfing. Doch dit heeft men , gelyk ons
van gocdcrhand berigt is, grootlyks daeraen toe te
fchrvven, dat de Eerwaerde Beets veelal de hoofdzaken
der Toepasfinge flegts op het papier bragt , zyn geheugen aenbeval , en op den Leerfloel uitbreidde; iets dat
incertraels gebruikelyk is , en , zo 't ons voorkomt , aen
dezen Prediktrant boven anderen eigen fchynt te wezen. — Met het ontvangen van 't tweede Deel zullen wy den Lezereu veelligt wel een of ander gael
f

•
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uit Mans Predikatien onder 't oog brengen; waervan
wy voor tegenwoordig afzien, om dat we nict wel ;,onnen nalaten, nog een kort woord te meldcn, nopens
het geen ons in de Voorreden in 't oog loopt.
Zy , die den Eerwacrden Beets als Leeraer der Mennoniten gekend hebben, getuigen ecnparig, zo men ons
berigt , dat by onder zyne gezindheid ene algemene achting
verworven heeft , en ten opzichte van zyne Studie , en ten
aenzien van zyn voorbeeldigen wandel. Men verzekert
ons , dat men uit dice hoofde , met ene algernene goedkeuring , gehoord en gelezen heeft, de Leerredenen , Welke
des Overleedens Amptgenoot , G. Karsdorp , by dat Sterfgeval uitgcfproken heeft , en die vcrvolgens te Altona
gedrukt zyn; welken de Eerwaerde Ris ook in de Voorrede, door hem voor deze Predikatien geplactst , als
vedtandig, onopgefinukt en lezenswaerdig aenpryst. Dan
men fchynt uit die Voorreden te moeten afnemen , dat
zyn Eerwaerde, die, naer uitwyzen van het aldaer
voorgefteide, de uitoefening ener waerachtige bekeering
en der Godzaligheid grootlyks ftclt in gemocdswerkzaemheden, en wel in zulken , die met zyne inaemmen , van gedachten was, dat by het afbeeldzel van
's Mans charatier , door den Ecrwaerden Karsdorp gegeven, meer zou doen affleken, en in een heerlyker Licht
vertoonen , byaldien by de aendoeningen en werkzaemheden , welken enige jaren by den Eerwaerden Beets zyn
omgegaen, der Waereld mededeelde. Ene byzonderheid , waer toe de Eerwaerde Ris te beter in ftaet was,
uit hoofde van ene wel twintigjaren lang gehouden briefwisfePng met dezen zynen Neef Beets, over die foort
van onderwerpen; waerby hem ook in handen gekomen
zyn, de papieren, op welken de Eerwaerde Beets gewoon
was aentekeningen van zichzelven te houden ; waervan
de Eerwaerde Ris in dezen gebruik maekt.
Zulk
gebruik te maken van iemands byzondere papieren na
zynen dood komt ons enigermate vreemd voor. Velen,
die met ware hoogachting voor den overleden bezield,
en met hem eens zyn, dat eene bevindelyke kennis van de
leer der waarheid (*) noodzaeklyk is, ter uitoefening
ener waerachtige bekeering, zullen, wanneer ze alles
bedaerd nadenken, het met ons, zo we vertrouwen,
niec
(*) 2

Predik. bl. 64.
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oordelen , indien ze 't maer ,niet
als een misbruik van 't vertrouwen, 't welk de Eerwaerde Beets in zynen Oom gefleld hecft , acnzicn,
gemoedswerkzaemheden , die, zo ais ze zich ecrst voordecden, en nooit met oogmerk oin dezeiven aen de waereld mede tc deelcn, gefchre y cn z yn, openlyk gemeen
to makes. - De Eerwaerde Ris, 't is waer , deed
dit met geen kwaed oogmerk, by gaf do gehouden aentekeningen van zynen _Necf, orntrent enige God yruchtige aendoeningen en werkzacmhccien , die nu en den by
hem plaets hadden, in 't Licht, om dat by, gelyk ons
in de Voorrcden gemeld word, oorcieelcic , dat dcrzelver
byvoeging , „ by 't veil de F,erwaarde Karsdorp , van
des Am:hears caraCter,, zo voorzigtig als waaraclitig
3! zegd beeft (Lit fchoone afbecldzel niet ontfieren
„ zou" (*). Macr 't goede oogmerk ncemt de onvoorzichtighcid nict wcg , in 't uitge yen van iern;ands byzondere papicren , buicen zync toeflemming. Dan, behalvon dit, eon good gedeelte dozer aentekeningen behelst
afdwalingen van den wed; des rechts , van den fiecre, gelyk de welmenende Beets zelf dacrover dacht, die by
aen den Eerwaerden Ris mededcelde , en welke by zyn
best deed to overwinnen. Dit nagacndc komt het ons
voor, dat do zo voorzichtige ais waarachtige , de verflan(lige en onopgefinukte fchets, welke de Eerwaerde Karsdorp
van 's Mans charadcr gegcvcn hecft , do cieradicn van
den Ecrwaerden Ris wel had kunnen misfen. - War
het denkbeeld van ftichting betreft, wv weten, dat
Menfchen , naer hunnen verfchillenden finaek , zecr onderfcheiden gefiicht worden ; maer niet zonder verwondcring lezen wy in die Voorreden, dat de Eerwacrde
Ris van denkbeeld is , dat deze aentekeningen nict alleen
31 niet minder zullen ftichten dan do openbare Leerrc„ denen zelven ; maer misfchien nog boven die alien" (t).
Indien deze fmaek ingang vind, verwachten wv eerlang,
in plaetfe van uitgewerkte Leerredenen, reekfen van
aentekeningen van gemoedswerkzaemheden , zo in gefchriften als op den Predikfloel , als betere micidelen van
ftichting; 't welk wy echter, zo 't 'cr toe mogte komen, hoopen dat van geen duur zal zyn.
Diet voorzichtig

(*) Your. bl. Ir.

(f) Pour.

zo.
Ver.
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Verhandelingen over de Pypzweeren en uitzakkingen van den
../1.11S . Door PETRUs CAMPER. Te AmIterdain by Yntc.
ma en Tiebocl, iii bladz. z7z groot 8vo. 1774.

eeze Verhandelingen zyn door den Hooggelcerden
D
Heer
die de vcrbetering en vordering der
Heelkunde in ons Vaderland zeer behartigt, uitgegeeCAMPER,

yen, oin de Nedcrlandfche Heclkonftenaars aan te zetten tot het onderzocken van de uitmuntende
gen der Ouden, dewyl dezeive hedendaags in 't algoineen
te weinig bekend zyn, onder de geenen, die de Heelkunde cefenen. — Oni een proef te geeven von do groote
waarde -van de Schriften der Ouden, heeft de genielcie
Hoogleeraer al wat tot do Pypzweeren , en Uitzakkingen
van den Aars, betreking had, uit de Werken van Hi p POCRATES CELSUs , en PAULUS iF C1NETA , by een verzameld, en in onze raalc overgezet. I-Tiertoe is de ecrqe
riChikt.
De tweede ofafdceling van dit
deeling behelst verfeheide aanmerkingen op de 'eel-I-Ica:ken der wade Gencesi, eci-en, als ook op die der voornaanifIc Heolincesters van de laatere ceuwen, en van onzcn tyd. 't Voornaarn oodmerk van den Hooggeleerden
Heer is de voortreifelyke genceswyze der Aarspvpzweeren door binding, van de Ouden zo duidelyk beichreyen, aan te pryzen , cn clerzclver groote voordeelen
met de proefondorvindingen der laateren te bevestigen.
Om nog meerder klem bier by te zetten, hceft de Autheur zyne eigenc procven, en die op zyn aanraaden door
de A mfterdamichc Heelmeesters KRIEGER , BUNSEM, en VAN
GESSCHER , met een gowenscht gevolg, geclaan zyn , 'cr
bygcvoegd. Wannecr men 't geaielde zamen overweegt,
vertoont zich de zaak in 't duidelykfte licht om de voertreflykheid der binding boven de fnyding aan te toonen.
3) Vooreerst. Verfchrikt zy den Lyder niet. 2°. Geeft
zy geene bloeding , die by bet fnyden zomwylen zeer
groote moeilykheden maakt. 3 °. Vcroorzaakt zy geene
kwetzing van andere deelen. 4°. Belot zy den afgang
Diet. En 5°. hindert zy den 1_,,yder nict, nog in zyne
bezigheden : nog in zyne uitfpanningen". In wec'rwi/
van deeze voordeclen en 't gezag der oude en 1:1:?t,rre
soLlNcEN
Heelkonftenaars , is zy in onbruik geraakt
Cc3
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zeide daarom , in den jaare 1684 , dat het binder met
den draad een abolittan was, en uitgediend hadde. Als
LODEWYK DE X1V aan dit ongemak kwynde , gaf men
hoog op van de deugden van de Wateren van Barege,
en van die van Bourbon; een Jacobit pochte op een onfeilbaaren ballem : de proeven met alle deeze genoomen,
mislukten ; de Koning ging cindelyk over tot de fny.
ding, nieinand, hoe genaamd, dagt op de binding. HE1STER verhaalt , dat, op dit Koninglyk voorbeeld, veele
Hovelingen dezelfde kwaale waandcn to hebben,
lyk om in de eere van den Vorst te dcelen, van door
bet ze!fde mes , zedert met den eernaam van het Koninglyk Pypzweer-ines beflempeld, gefneeden te zyn! Het is
derhalven niet te vcrwonderen, dat ook onze Heelmeesters , die zedert eenigen tyd de Franfche op een flaaffche wyze volgen, het mes , met cen blinden yver , in
alle gevallen, gebezigd hebben". - De laatfte of
derde afdeeling handelt over de uitzakkingcn van den
Endeldarm, die zoo menigmaalen de Pypzweeren verzellen; de Autheur deelt over dit ongemak ecnige waarncemingen mede, die de Heelkonftenaars van veel nut
kunnen zyn om de ongelukkige Lyders aan deeze kwaal
verlichting en geneezing toe te brengen.
Fergelyking tusfrhen de Muzyk, de Schilderkunst en de Poezy. Naar het Fransclz. In Gravenhage by J. A. Bouvink 1778. In groot octavo 30 bladz.

T deeze vergelyking van de drie opgemeldc vermaakly1 ke en ftreeicnde kunften , welken ieder haare onbetwistelyke lofwaardigheid hebben, Itch de beroemde deskundige Bateux (*) zig voor na te gaan, eerst waar in
zy met elkanderen overeenkomen, mitsgaders , waarin
zy van elkanderen onderfchciden zyn ? en vervolgens,
welke deezer drie kunftcn de voortrcffelykfte zy.
Het ecrife laat zig kortlyk afhandelen. Zy komen
overeen in de navolging der natuur; maar ze zyn van elkan(*) Zie nArEux , Discours fur le Mufique , la Peinture
Poifie , in zyne Principes de Litteraure , T. 1. pag. 235-266,

Ed. 1 755; welke Verhandeling men bier in 't Nederduitsch nagevolgd heeft,
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kanderen onderfcheiden, in de verfchillcnde werktuigen en
de verfclzeidene middelen , die zy in 't werk ftelkn , OM de
Natuur na te volgen. Dan het twecdc hedoelde voreert
eene uitvoeriger overweeging, als cifehende dot het
Stuk van verfchillendc kanten befchouwd worde. Om dit
op eene regelmaatige wyze te doen , goat de Autheur in
eene gcfchikte orde voort, die ons de volgende denkbeelden aan de hand geeft, welken by verder uitbrcidt,
opheldert en aandringt.
Wanneer men 't oog vestigt op de eigenaartige onderwerpen der Schilderkunst , ondekt men gereedlyk , dat daar
toe behooren , „ alle zaaken, en alle gebeurtenisfen,
welken men kan fehetfen, (charaCterizeeren,) door gedctanten en kleuren , die haar eigen zyn". Even zo is 't blykbaar dat , in de Muzyk, „ alle dingen en alle ornican,, digheden, die zig byzonder door beweeging en klanken
„ laaten fchetfen , (charaEterizeeren ,) voorwerpen van
„ navolging zyn". Als teen nu deeze onderwerpen, en
derzelver navolging door ieder Kunst opicttend befehonwt, wordt men wel dra gewaar, dat de Schilderkunst het hicrin ongelyk verder brengt , dan de Muzyk;
en dat „ de navolging, welke in de Muzyk plaats hceft,
„ eene zeer onvolmaakte kunst is".
Slaan wy verder het oog op de PoYzy, bepaaldlyk,
in zo verre zy de Natuur navolgt, door klanken, dan
zien we ontegenzeggelyk , dat haare navolging zeer beperkt, en van Been fierken indruk is; en de vergelyking
toont ons ten duidelyklie, dat zy , in dit opzigt, „ veel
„ minder dan do Schilderkunst, en onitrent gelyk met de
Muzyk, bevonden wordt". -- Maar dus doende befchouwen wy de Dichtkunst van de minst gunflige zyde. Zy cioet tog meer. Zy volgt de Natuur niet lieges
na door klanken, maar door betekencnde woordm; door
woorden, die het gebruik tot tekenen der gethejen gemaakt beeft. Zulks verheft haar zekerlyk, dock waartoe brengt ons de vergelvking? — Dceze Icert ons,
dat, in alle onderwerpen, waarin de Schilderkunst baa„ re kunst gchccl kan ontwikkclen , cn ten toon fprei„ den, de navolgingen der Schilderkumt voortreffelyker
„ zyn, dan die der Dichtkunst : en cat integendeel de
„ navolging der Muzyk , zeifs in die onderwerpen , waar„ in zy best flaegt, niet komt b y de voortreffelykheid
„ van ,de navolging dcr Dichtkunst”. Tot this ver „ verhea
Cc 4

VERGELYKING

heft zig dan de Poezy wel boven de Muzyk; daniy is
„ egter beneden de Schilderkunst te fchatten; in zulke
„ onderwerpen, , wellcer navolging ook in .'t bereik der
„ twee ., andere kufliken is". — Edoch, om der Pazye
geen onregt te doen, behooren wy ons hier toe niet te
bepaalen, zy eischt nog eenen ftap. „ De Poezy im„ mers heeft onderwerpen, die aan haar eigen zyn ?en
53 waaromtrent de Schilderkunst en de Muzyk haar vermo„ gen zo volkomen niet te werk kunnen ftellen”. Vergelyken wy de Poezy en de Schilderkunst, in , die uitgebreider becchouwing, met elkanderen, dan ontdekken
wy, zegt de Autheur, „ dat de meeste onderwerpen,
welke de Poezy navolgt , Verheeven zyn boven die, welke de Schilderkunst uitdrukt dat deeze onderwerpen eigenlykst gefchikt zyn, om belang te doen neemen, de
volmaaktheid te bevorderen, en dieper indruk op onze
ziel te maaken : als mede dat - de Poezy beter dan de Schilderkunst flaagt , in dezelve nauwkeurig of te beelden.
Voegen wy nu hier by, dat het een dubbeld voorregt
is, waar van de Schilderkunst beroofd en de Poezy voorzien is, gelyk ons die befchouwing toont , de fehoonhelien der navolging te vereenigen, met de bekoorlykheden
van de maat en de welluidendheid, en daar door de Mu,
.zyk aan zich te verbinden; zoo moan wy naar waarheid zeggen, „ dat de Pozey niet alleen gelyk met de
„ Schilderkunst, maar zelfs veel voortrcfivker dan dezel3) ve is". En met nog veel fterker reden wint zy het
dan van de Muzyk, met opzigt tot de genoemde onderwerpen; dewyl zy haar reeds overtreft, in die onderwerpen, welke de Muzyk best navolgt.
zynde is gcvolglyk de DichtAlles te
boven
de Schilderkunst en de Muzyk te ftellen.
kunst vet boven
Intusfchen blyft 'er, ten aanzien van de Muzyk , welke
in deeze vergelyking het meest verliest, nog den voorregt over , dat haar tot ecne Bondgenoote der Poezy
maakt. De Muzyk, naarnivk , heeft niet alleen de gaaf
van navolging, zo als wy haar tot nog befchouwden ,
maar zy heeft daarbenevens het vermogen, om de hartstogten in bewecging te brengen. Zy heeft toonen , om te
vertederen , om nzoed te geeven, om Le verblyden , am bedrocven , enz. Zy volgt des nict alleen de natuur door bewecging en klankcn ; zy brengt nict alleen cienkbeelden voort;
maar zy wekt tcvens hartstogtcn op, die aan deezedenkkeelden beantwoorden. .t.;11 hier in ()dent ze, als Bond„
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genoote der Pazye , om zo te fpteeken , eene onwederftaanbaare kragt;; indiervoege, dat 'er, wanneer eene
goede Poezy-wel vergezeld pat met eene voortreflyke
Muzyk, geen mensch zo ongevoelitlevonden worde,
dat by 'er niet van aangedaan zy.
Men moet des , gelyk de Heer Bateux befluit , erken
35
nen, dat de Poezy en de Muzyk , ieddt afzonderlyk , nooit zo
veel kragt nooit zulk eene . fterke uitwerking hebben , dan
wanneer zy vereenigt zyn. De Poezy is , zonder de Muzyk,
verphgt , om den gedeelte van haare fchoonheden , tot het
verwekken van die hartstochten te bezigen, waar van de
Muzyk den voorfmaak had kunnen geeven, en welke zy
voor de Poezy geheellyk had kunnen bereiden en in beweeging brengen: De Muzyk dient , zonder de Poezy,
nergens antlers toe, dan om hartstochten te verwekken,
die welhaast verflaauwen en uitgedoofd worden , zoo de
indruk der beeld'en van de Poezy dezelve niet verfterkt,
en 'er het vuur van aankweekt.— Welken dienst echter
deeze kunften aan, elkander bewyzen, elk derzelver be.
houdt nogtans haare byzondere verdienften zoo wel als
haare byzondere eigcnrchappen ; en de Poezy verliest
dus niets van de. voortreflykhcid , welke de nuttigheid
en de waardigheid van de onderwerpen, die zy navolgt,
aan haar boven de Muzyk tockent".
Deeze aanecngefchakelde dcnkbeelden, zo , als ze door
den Autheur in dit Stukje ontvouwd en uitgewerkt worden , leeren ons den regtmaatigen lof van ieder, deezer
aangenaame Kunften kennen ; ten einde. dezelven op-haare juiste waarde te fchatten ; zonder .de eene boven de
andere, willekeurig of grilziek , te verhefFen. Men ziet
dus, dat ze alle drie haare weezcnlyke waarde hebben ;
men bezeft duidelyk hoe ver ze 't ieder op zig zelve konnen brengen ; men agt des de Schilderkunst hoog, fchoon
de Poezy het vcrder brenge ; en de Muzyk verliest haare
ftrecicnde waardeniet, hoewel zy der Schilderkunfle , en nog
mecr der Poezye , den voorrang moete geeven; te minder,
daar men haar kragtig vermogen ondervindt, wanneer zy
zig met de Poezy vereenigt, en deeze in haare uitwerkingen
op het menschlyke hart verfterkt. Uit dien hoofde heeft dit
Gefehrift van den Heer Bateux zyne weezenlyke nuttigheid; vooral, daar men dikwils te jammerlyk in 't wilde
fchcrmt, met de eene of andere deezer edele Kunften te verheffen , met geringagting van die, welken men onbezonnen
'crnedcrc waar tegen deeze vergelyking den oplettenden
Leezer ten asrldte
Cc 5
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Verzameling van Stukken door J. DERK Baron van der Capellen, bean-even in de Ridderfchap van Overysfel. Te
Leiden by L. Herdingh. Ten voordeele van de Diaconie
van Camperreen.

by onze Landsgenooten
e Heer
D
bekend, als een vverig en belangeloos voorftander
van onze tegenswoordige Conftitutie, geeft, in de verVAN DER CATELLEN,

zameling van Stukken,die wy thans het genoegen hebben
van onze Leezers onder t oog te brengen, wederom een
blyk van zyne zugt, om de Regeeringsform, zo als dezelve thans vastgefteld is, ongefchonden te bewaaren.
Begrypende namelyk dat zulks niet gefchieden
kan, zonder dat de Reglementen, op de Regeeringe
der refpeetive Provincien beraamd , allernauwkeurigst
'cvorden agtervolgd, en ziende dat zommige pointen van
bet Overysfellehe Reglement telkens wierdcn ter zyde
gefteld, heeft zyn Hoag Wel Geb. gemeend, zutks
met geen enverichillig oog te mogen aanzien; maar in
tegendeel, ced- en pligtshalven, verbonden te zyn, zich
tegen de ingeflopene misbruiken met alle kragt te moeten verzetten. En 't is tot dit oogmcrk dat dc meeste
Stukken, in deeze Verzameling vervat, zyn ingerigt.
In dezelve vinden wy dan
I. HET FORMULIER van den Red, die door alle de
Leden van Ridderfchap en Steden, by hunne admisfie
ter Staatsvergadering, word afgelegd, waar by dezelve
onder anderen zweeren, 't Reglement op de Regeering
der Provincie van Overysfel, niet alleen te zullen obferveeren en nakomen; maar ook zo veel in hun is•
doen oblerveeren en nakomen, als een fundamenteele,
en permanence wet op de Regeeringe dier Provincie.
De Heer van der Capellen heeft dit Sulk, volgens het
Voorbericht aan den Leezer, hier voor of laaten gaan,
op dat zyne medeburgers, aan welken rekcnfchap van
zyn gedrag te geven hy als een wezenlyk voorregt aanmerkt , zvn de eigen woorden van dien Heer ,) in
ilaat mogten zyn te oordeelen, of hy inderdaad wel reden genoeg gehad hebbe, tot het doen der bekende en
zo vetsl gerugts gemaakt hebbencle Happen.
II. EEN MISSIVE op den 19 February 1777, door den
Heer van der Capellen, aan Z. D. H. den Heere Prince
Erbiadhouder geithreeven. In dczelve betuigt de Schryvev
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ver dat zyne yerkleefdheid aan de tegenwoordige Regeeringsform, en by ge y olg aan de waare belangen van
het DOORLUCTIGE ETAS VAN ORANJE, hem de vryheid
doet nemen, van Z. D. H. ter gelegenheid van de
aanftaande begeeving der Provintiaale Commisfien, te
herinneren, dat het Reglement op de Regeering uitdrukkelyk vordert, dat 'er voor de vaceerende Commisfien eene nominatie van 4. Perfoonen aan Z. D. H. worde aangeboden , om, voor eenen by dit Reglement bepaalden tyd, uit dezelve, of ook wel, zo Z.D. H. zulks
mogt goedvinden, buiten dezelve, eenen ter vervulling
daar van te verkiezen. Hy verklaart hier op, niet onbewust te zyn, dat dit Artikel eenige Jaaren in onbruik is
geweest; als ook dat een ander zelfs meer dan eens is ter
zyde gefteld, welk met de duidelykfte woorden verbiedt
„ dat in geene Vergaderinge van Ridderfehap zullen me„ gen compareren, ook in geene fundie van Magiftracen
,, der Steden zullen mogen werden geadmitteert eenige
perfonen, Eciele of Onedele, die aan de Landtfchap
„ in eenige deelen of poinaten, ter zake van den ont,, fang of adminiftratie van eenige penningen dircttl: of
indireetl: comtabel of redevabel zyn”. Doch meent
Z. D. Hs. doorzigt en edelmoedige denkenswyze tekort
te zullen doen, met een Lang betoog, dat nice de misbruiken, maar de eeuwig blyvende Letter der Wet, de
regels van der Regenten gedrag zyn, en dat, door 't
niet nakomen der Grondwetten, de Vrvheid en Veiligheid deezer Natie gevaar loopt, en dus het Volk on/ell/mar van deeze Regeering moet vervreeinden, door onder hetzelve een argwaan te verwekken, als hadde men
een toeleg om onbepaald en naar willekeur te regeeren.
Hy toont vervolgens de ongegrondheid aan van zommiger
voorgeven, als of die maken der Nominatie eene niets betekenende ceremonie was; met aan te merken dat alie Regenten evenwel dezelve hebben bezwooren, en dat het
dus hier door alleen eene zaak van het grootfte gewigt is
geworden; behalven, dat het verwaarloozen eerst van de
geringite minden van eenige grondwet, vervolgens al de
overigen in zelfde gevaar brengt; terwvl aan den anderen kant het ftreng onderhouden zeils va beuzelagtige
kleinigheden, in het Staatkundige, zo wel als in het
krvgsweezen, zyne nuttighcid heeft, al was het maar coke], om fteeds tot eene heiizaarrie herinnering te ftrekken,
dat in dit vrygevogten Laud nice naar goeddunken, maar
naar
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naar bet rigtfnoer van heilige Onfchendbaare grondwetten;
geregeerd worth. Zyn Hoog Wel Geb. eindigt deezen
brief in vertrouwen en verwagting, dat Z. D. H. met
genoegen, nit dit zyn attachement aan 't geene by denkt
zyn pligt te zyn, zal opmaken, wat Z. D. H. van hem
zou molten verwagten , indien, dat God verhoede, de
toefland der dingen het verdedigen van Z. D. Hs. voorregten mogt komen tc eifchen. Hier op volgt
III. DE MEMORIE zelve over het handhaaven van het Reglement op de Regeering door den Neer van der Capellen voorgeleezen en overgei,,rceven ter Vergadering van Ridderfchap en
Steden de Staaten van Oreryifel op den 24 February 1777.

Zyn Hoog Wel Geb. draagt in dezelve der Vergaderinge
voor, hoe hy, bezield met eene zugt , niet om nicuwig.
heden in te voeren, rnaar om die te weeren; — en ons
Staatsgeftel ongefehonden te bewaaren, 't van zynen onvermvdclykcn pligt had geoordeeld den Heer Drost van
Salland te herinneren , dat bet Reglement op de Regeering uitdrukkelyk vordert, dat 'er voor de vaccerende
Commisfien door de Ridderfchap van elk Quartier, en
door elke Stad, eene Nominatie van 4 Perfbonen aan Z.
D. H. wordc aangebooden, en daarom ook zyn Hoog
Welgeb. Geftrenge tevens had verzogt , de Ridderfchap
des Quarticrs van Salland, (waar onder de Heer van der
Capellen behoort,) ten deezen einde te willen vergaderen. Doch dat by thans, zyn Hoog Wel Geb. Gear.
zwaarigheid maakende om aan dit zyn zo billyk en regtmaatig verzoek te voldoen, zich genoodzaakt zag deeze
geheele zaak ter kennis van Hun Edel Mogende te brengen. Hier op gnat zyn Hoog Wel Geb. over, om de
noodzaakelykhcid van het flipc onderhouden der Grondwetten aan te toonen, op dezelfde gronden en genoegzaam
in dezelfde bewoordingen als in den brief aan den Heere
Erfltadhouder en eindigt deeze Memorie met verzoek van
dezelve, ingeval Hun Edel Mog. onverhoopt andere begrippen, zo over den aart zelven van hunne verpligtingen, als over de bekwamfte wyze om daar aan te vol.
doen, mogten voeden , als dun in de Notulen dier Provincie te willen infereren, en geInfereerd te laaten blyy en, om ten alien tyde tot zyne openlyke decharge, by
het tegenwoordige en toekomende geflagt, te kunnen dienen. Doch dat men aan dit verzoek niet fpoedig voldaan hebbe, blykt uit bet
IV.

MONDELYK VERTOOG Dyer het niet infereeren der hoYen.
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venflaande MtMORIE, uitgefproken in de Vergadering van
Ridderfchap en Steden den 7 Maart 1777, en firekkendc
tot onderfleuning van de onmiddelyk op dit Vertoog o! ,ergegeevene NADERE AIEMORIE. De vryheid, die men zich ge-

geeven heeft, van uit het hoofd affchriften van dit Mondelyk Vertoog te maken, en die onder de hand te verfpreiden , is eene der beflisfende redenen van het uitgeeven deezer gantfche Verzameling; daar het Vertoog anders, oorfpronglyk, door den Autheur niet gefchikt was
om aanwezig te blyven; en hy 'er ook hierom aan zeer
weinigen het gehoor door voorleezing, en aan geen
Sterveling eene Copy van had toegeftaan. Zyn Hoog
Wel Geb. meende egter nu geene zwarigheid te moeten
maken, ja vond zich, nit aanmerking van 't geen hyzich
zelven fchuldig was, gedrongen , het zelve met den druk
gemeen te maken; op dat het Publiek van naby mogt weten, wat by toch der Vergadering hadde voorgehouden.
Men vind in het zelve zeer bittere klagten over de met
zyn Hoog Wel Gcb. gehoudene handelwyze, zo ten op-zigte van het ligten van deszelfs berugt advys, in de
zaak der Schotfche Brigade, uit de Notulen dier Provincie,
als over de zwarigheid, die men toen maakte, om de
Memorie, op den 24 February overgegeeven, in de NoHy vraagt hier om, wat toch
tulen te infereeren.
1-Jun Edel Mog. kan beweegen, om hem Reeds tot eene
nitzondering van den algemcenen regel te maken ; daar
toch elk Lid der Regeering bevoegd is, om een fchriftelvk voorftel te doen, en het zelve in de Notulen te infereeren ; op dat bet en een point van deliberatie worde, en
tot deszelfs verantwoording, by het tegenwoordige en
toekomende gellagt, ftrekke? Verder verzoekt hy, zo
Hun Edel Mog. in de Memorie lets wezenlyk onbetaamlyks mogten meenen te zyn, dat men hem zulks aantoone. Niets anders, dan den dienst zynes Vaderlands bedoelende, betuigc hy geenen toeleg te kunnen hebben,
om iemand te beledigen ; en d it men hem daarom fteeds
genegen zal vinden , alle voldoening te geeven, die hy
zal bevonden worden fchuldig te zyn; maar zo niet, zo
in dat Stuk niets gevonden words, dan eene pligtelyke,
eene hoognodige, eene gepaste pooging, om het tegenwoordige Staatsgeftel te behouden, en zo lang doenlyk te
verhinderen , dat het niet nederftorte over diezelfde zyde , naar welke meest alle de Regeeringen van dit ons
weleer zo vry Wereldeeel, zo onweerftaanbaar, toe overhet-
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Kellen, 70 reclameert by bet regt; dat alle Leden eerier
Souveraine vcrgadering toekomt, en zonder eene onbelemmerde uitoefening van het welke zy niet anders zouden zvn, dan veragrelyk-e Leden van eenen fpraaklonzen
Raad, volkomen gelyk aan lien van 't flaaffehc Rome,
ten tN de der Keizeren. Vervolgens aangetoond hebbende , clat 'cr geene voldoende reden voor verdere verwyling
was, verzn e kt by, dat Hun Edel Mog. het infereeren
van zyne Memorie, nog fiaande dien Landdag, geliefden
to accordeeren of finaal te wcigeren , zo als by dit vetrock bier op nader fchriftelyk deed by eene
V. NA PERE, MEMORIE, welke in de Notulen van dien
dag is geInfereerd. Het Iced evenwel nog eenige dagen
eer Hun Edel Mog. goedvonden de eerfie Memorie in de
Notulen te infereeren, zo als men kan zien uit 't bier op
volgende
VI. EXTRACT nit het Register der Refolutien van Ridderchap
en Steven de Staaten van Overysfel, van den I2 April
f

1777, behelzencie het RAPORT, door de Heeren Gecommitteerden rot de zaaken van Financie, dat in eene Refolutie van Ridderfchap en Steden is geconverteerd, uit
kraut van welke de eerlie Mernorie eindelyk in de Notulen
is gelnfereerd rim „ op het Reces van den Landdag, in de
„ Maand Otlober gehouden zullencle worden" een point
van dcliberatie te zyn. Verdcr ontmoeten wy in deezen
Bondel
VII. Een EXTRACT uit het Register der Refolutien van
Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel, van den 14
Maart 1776, by welke Hun Edel Mog. hebben goedgevonden, het advys van den Heere van der Capellen, in de
zaak. der Schotfche Brigade, uit de Notulen dier Provincie te ligten.

PRoPOSITIR by gefchrifte aan het CORPS der Heeren
VIII.
van de Ridderfi hap van Overysfel gedaan, voor dat de bovenflaande Refolutie van Ridderfchap en Steden nog genomen
vas. De I-leer van der Capellen faat in dezelve den Hee-

ren van de Ridderfchap voor, of dezelve niet zouden kenTien goedvinden, het Rapport, dat door de Heeren Gecommitteerden ter Refoigne van de Finantien, zou kunnen
-nitgebragt worden , over te neemen, om dat by vrcesde
dat bet zelve aanleiding zou kunnen geeven , tot deliberatien, die der Ridderfehaps voorregten van heel naby
zouden kunnen raaken, de vryheid namelyk, van over
alle ter Scaatsvergadering voorkomende zaaken, vry en
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tnbelemmerd, 't zy mondeling, het zy fchriftelyk, te
me9;en advifeeren; de ultgebragce advifen, mar beste kennis, met redenen te mogen bekleeden, en van dezelve alzulk gebruik te maa ken , als niet aanloopt tegen 't geene elk
Lid, by zyne admisfie in de Regeering, betvvooren heeft.
Deeze Propoficie aan de Ridderfchap voorgeleezen en
overgegeeven hebbende, verliet onze Ridder, hoewel
onder verklaring van ongehoudendheid, de Vergadering,
die egter begreep, dat by 'er toe verpligt wac. Wederom binnen gerorpen zynde; werd hem zyne Propofitie te
rug zegeeven, en, by monde van den toenmaaligenPrxfident, daar by gevoegd: dat 'er niemand der Leeden was,
die niet met even zo veel zile voor de belanen en voorregten
van het Corps ira, aan!Tedaan als by, en dat this deeze eprnfitie , waarby by de overige Leeden van nalaatigheid in
deeaen fcheen te infimuleeren, niet te pas kwanz, en dat Tly,
daarenbo"en, in zyne eigene zaak geene propolitien kon doer.

Ziendedan, dat alles toch vergeefsch was, antwoordde by
kortlyk: dat by geene intentie had om de Leeden bier van
verclagt te manken, en by ook niet zien ken, dat zulks in zyne
propofitie opgefIcen was; dat by, in alien geval, geen BESCHULDIGDE was, en daarom in deeze zaak zeer wel, als
Lid der Regeering, eene propo/itie meende te kunnen doen.
Hier op laat de Heel' van der Capellen volgen
IX. Een EXTRACT ?lit de Refolutien van Hun Ed. Gr.
Mog. de Heeien Staaten van Holland en Westfriesland van
den jaare 1586, om 'er, by tegenftelling, mede te doen
zien , in wcik Licht Hun Ed. Gr. Mog. in dien tyd de
Vrylteid van Deliberatie befchouwd hebben. Deeze ver-

klaarden toen „ dat het tegens de vryheden en de wel3) vaart van den Lande zoude wezen, dat ymand eenige
3) zwarigheyt zoude worden aengedaen, ter oorzaekevan
35 de propofitie, advis of Refolutie, die by cot der Lan,3 den dienst vrymoedig in de Vergaderingen van de Sta33 ten openbaert; en hebben daarom eendragtelyk genefolveerd ende heileten , — dat, of het gebeuren
33
1) mogt (des God den Heere almagtig verhoede) dart
55 ymandt van de Edelen ende Steden , of andere, de Veraaderin bgh van de l. `taten frequenteerende, ter oorzake
35 b
35 van propojitien Remonftrantien Advis , en de Refolutien,
13 in de voorsz. zaeken, ter Vergaderingh van de Staten,
93 zo op verfchevde voorgaende als deze vergaderinge
53 gedaen, gegee v en ende genomen, of nog namaals te doen,
geyetz of nemen, met het guilt daar uyt gevoIgt is, of

cod'
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„ noch zonde molten volgen , by eenker m2nieren , buytert
„ of binnen den Landen van Holland , by waken van fevten
„ of rechten, tot cenigcr tyd wcrdc genzolejleerd, [pin„ quieteerd, of befchadigt in Lyf of goederen, dat dezelye

„ tot gemeene last van den Lando van Holland zal wer„ den gereparecrdt, ende afgewecrt, ende gehouden, in

„ alien fchyn of Hulks jegens den Staet , en het velvaren van
„ het genzeene Landt, ende alle de ingezeetenen van dien ge„ fchiede”. Het laatfle Stuk, dat wy in deeze Verzame-

ling vinden, is des llitgcvess
X. ADVYS over de Augmentatie der Land en Zeemagt van
den 2 September 1 7 7 3, waar in dczelvc zich, om vcricheiden aldaar aangehaalde redenenen, tcgen de voorgeilagen
vcrmeerdering der Landmagt verzet. Lit Confideratie
evenwel, dat de Provincie van Overysfel, jaaren tang , zulke presfante inflantien tot de vermccrdcring der Landmagt by dc bondgcnooten, geciaan heeft, en niet gaarne
aan de zo nodige equipage ter Zee ecnig obftaclewillende
toebrengen, vcrklaart by zich te willen onderwerpen aan
't geenc Hun Edel Mog. eenpariglyk daar omtrent zullen
gelieven vast te fIellen; egter in die verwagting, dat 'er

f eeds meer en meer refiee'lie zal genomen worden, om onaebrave Vaderlanders , by proferentie voor vreemdelingen in

de

hooge en mindere bedieningen van het militaile wenen te cmploleren: en ten andercn met dit cenig accrochcmcnt, dat

men game takken van de Provincie als revenuZ:1, die cenigen invloed hcbben op den foberen lecftogt der ingezetencn, met impofitien zal bezwaaren voor en al cer men
al wat tot de pragt, vcrmaak of overdaad behoort, voor
zo verre de Omitandigheden dat zullen toclaatcn , even zo
hoop; zal belast hebben, als by ecnigc 1cr Bondgenooten.
Dit Stuk, „ hoewel antlers met de Jllemorie over
„ het Reglement op de Regeering niets gemecns hebbende,
„ heb ik”, zegt de Hear van der Capellen in de Voorreden „ by deczen Bendel gevoegt, om dat cen of ander
baatzugtige en avercgtfte broddelaar heeft bcftaan oo
van dit Stuk cane flordige en gebrekkige Copy in 't licht
„ te geevcn. Ik heb 'er in de Historifche Courant cane
„ zeer ernflige advertentie tegen laatcn down , die ik hoop
„ dat ook voor 't vervoig van uitwerking zal zyn".
Wy hoopcn, dat het ons Vaderland niinmcr aan
zulke Regenten ontbrcken moge, die moods genocg bezitten, om alle influipende gebreken, tot onderrnyning
van 's Lands diergekogte Vryheid firelikende,belangeloos
te.
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tc'gen tc gaan , en aan den . slagtc leggen ; op dat de
Nakotnelingen clezeive uit ante handen ontfangcn frogen even zoo , als wy zc van onzc Voorvaders gekreegen
hebbcn.
Schriften raakende de Ilervorming van Anfterdam , by gelegenheid van derzelver tweehonderdjaarip,-e gedagtenis.

Ict herdenken aan dc invocring der Iicrvorminge in
Amiterdam , in den jaarc 1578, met de gevolgcn
daarvan , nict alleen in den p erk- mnar ook in den Burger-Staat , wekte natuurlyk , in decze jaare 1778 vcclen
op, orn hunnc gedagten op dat fo gewietige ondcrwerp
te vestigen. Van daar rag men ook cerlang verfcheiden Schriften, hier toe betrakelyk , in openbaaren
Druk ; in welken ecn ieder zig naar zyne bekwaamhcid
bevlytigde , om erne &mi . :bane en lccrzaame gedagtenis
van dit aanmerkelyke voorval onder het Gemeen te bevorderen ; en cenen icdcr aan te fpooren, om die lieuchelyke verandering, in well:Tr heilryke uitwerkingen
wy nog beftendig declen, ernflig ter harte te neemen.
Gilder deezen, (want die alien op te haalen is der moeite Diet waardig,) verdienen de navolgendcn eene byzondere melding.
De Hervorming van Anigerdam,(gedrukt by P. Conra.
di ,) behelst ecn beknopt verflag van de merkwaardigfte
byzonderheden hier toe betreklyk, met een ernfligen
aandrang ter dankbaarc verpligting aan Gode. Ann 'c
cindc van dit Gefchrift heeft men eene Lyst gcplaatst
van dc Lcdcn der IZegeeringe dcezcr Stad, in de jaaren
157 8, 1 678 en 1778, met ncvcnsgaandc aanrnerkingen
over de inrigting van 't 13cwind in ooze dagen ; mitsgatiers de melding van etlyke merkwaardigebyzonderheden
wegens zommige vrocgcr voornaamc Rcgenten. —
dams Eer en Opkomst , (gcdrukt by 3. . Kok ,) met cen tutgebrcider oogmcrk geichreercn, vericent ons eene doorloopendebcfchouwing Ncdcrlands Gefchiedenisfen , byzonder met opzigt tot 's Lands lotgcvallen, raakende het genot, of de onderdrukking der Vryheid ,'t zy in 't Godsdienhuge , 't zy in 't Burgerlyke; dat den Schryvcr ten laatflen
hrengt tot de dagen van dc herfielling der Vryheid , voor
Nederland in 't als_cmcen , en voor decze Stad in 't bv7onder.
Een'Stukje getyteld Eezoygety der ReformaDEEL. I!. LETT. NO. 9.
Dd
tie

no
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(zonder naam des Drukkers,)beflaat uit eerie juichende Redenvoering, die ons bet haatlyke van Dwingelandy en I3ygeloof, in tegenoverflelling
van 't beminnelyke der Vryheid en waare Godsdienftigheid, ten leevencligfie afinaalt.
Gedenkteken opge-

tie, binnen Anifierdant ,

richt door J. MOBACHHIS , instead Leeraar to 's Hertogenfrefel en Verlenz.) De
bosch, (gcdrukt by Vieroot ,
Eerwaarde Mobachius , die, boven anderen , geduurende

zynen Dienst , Yee] wcrks gemaakt !weft van 't opflellen en uitgceven van Lecrredenen, by byzonclerc omfiandigheden van one Vaderland, beef zig ook in dec.zen,
in zynen Rust tyt I , in den ouderdom van omtrent 8o jaarcn ,
laaten overhaalen, tot her vcrvaardigcn en gemeen maaken cener Lcerredcn , ter herdenking van het tweethaal
derdjaarig Tydgewricht en 3'ubelfeest zoo van de Reformatie in
't geineen , als het dies aangaande voor p;evallene in den jaare
1578, omtrent den Kerk- en Bur gerflaat to Anfterdant in' bezonder. Na eene verklaaring van 's HEEREN WOOrdell, Exod.
XIX. 4 en 5, nopens Israels verlosfing uit de harden van

Pharao met eenc daar nevensgaandc voorwaardlyke belofte , leidt zyn Ecrwaarde ons op, tot het nagaan van de
groote overeenkomst , die 'er is, tusfchen het Oude Israel
en Gods handclwyze met het zelve, en tusfchen
lands Israel en Gods handclwyze met het zelve, inzonderheid by de Reformatie; waaraan by voorts cane naar
de tydsomflandigheden zccr wel gefehikte Toepasfing
gehegt heeft. Het ganfche opflel toont, dat de zo wel
ervaren Gefchiedkundige ale ernaige Godgcicerdc Mobachius nog na genocg dat zelfde vuur bezit, 't well: hem
in vroegere dagen cigen was , dat hem voor dit flag van
Lecrredenen by uitilek bekwaam maaktc.
By denze Gefchriften in Proza vocge men , buiten andere Stickken op Maatklank gebragt, twee Dichtftukken, waarvan
't eene ten tytel beef , Anyteldant hervointd , in c:rie Zangen , door B. RIJLOFTS (gcdrukt by F. de Kruy ,) en 't
andere voorkomt, onder 't onrchrift , Eeuwzang op het
tweehondertjaarige Feest der HervoyminQ- van Anyteldan ,
door E. DOP,BRAUSKI, (gcdrukt by IV. Vern2and el.)

Dit zyn de voornaumfte Schriften, welken ons wegcns dceze gcwigtige gebeurtenis op crkenswaardig
voorgekomen zyn; en wy kunnen derzclvcr melding
niet wel fluiten , zonder de teal der \Vaarheid , die de Heer
Ruloffs haar in den mond legt , to herhaalen; daar zy der
J3urgerye indeezervoege vermaanende aanfpreekt.
Gy
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fy ziet, in burgerftaat en kerk , de vryheid pronken.
De kelk der wain-pod is voor u niet ingefchonken.
Vervolging blaast, um u, gem aklig lykvuur aan.
Gy moogt, waar dat gy wilt, gerust ten tempel gun.
Gy draagt goon bandcn, dan die vryheid wenscht te draagen,
Dan ordens van de deugd, waarom de wyzen vraagen.
Uw opperhoofden zyn uw Vaders in de daad.
Uw lecraars presfen niet, maar geeven hulp en mad.
Uw rechters maaken u en uw belangen veilig,
En houden 't heilig recht , in uwe wallen , heilig.
Een lot, gelyk uw lot, vait ieder niet to beurt.
God heeft uw' voorfpocd en uw luister goedgekeurd;
Gy moogt de vrucht eons hcils , dat, tweemaal honderd jaaren,
Den kerk-en burgerftaat bevrydde voor gevaaren,
En, tot op dozen dag, die de eene en do andcre eeuw
Van uw geluk verjaart, nog Rand houdt , en den teem,
Der vryheid pronken laat met vastgebonden pylen;
Gy moogt do rechten, die (tads bondclen en bylen
Vordedigen, met rust genieten , in uw ftad.
Dc Almagtige baande aan uw' voorfpoed weg en pad.
Fly heeft het fpaansch geweld ontfetold en verflaagen.
En ow voorouders, die uw heil, in de opkomst, zagen,
Ontrukt aan Rome 's magt , verwaandheid en bedrog.
Maar op wat voorwaarde en met Welk eon oogmerk toch?
Urn zich uw groote ftad ten heiligdom te maaken...
Wat vraagt, wat vordert hy ? Dat uwe kerken hlaaken,
0 Burgers, in het y our van vreugde en dankbaarheid.
Toont, dat ge vrienden zyt van de oppermajeffeit,
En van ow eigen heil Prent diep in Owe zielen
Gods goedheid , die ge ontfangt , en waarvoor de englen knielen!
Juicht, no de waarheid u het juichen zelfs gebiedt!
De waare Godsvrucht wraakt gepaste blydfchap niet.
De mond mag van de vreugd, die 't hart verovert, vloeijen.
Waar zuivre Godsdienst blinkt, ziet men genoegen bloeijen.
Dc dankbaarheid is de oudile en trouwile en reinfte deugd;
Ze is dochter van 't geluk en moeder van de vreugd.
't Is geen gevoelig hart, dat blydfchap of zal keuren,
En fchoon erkentenis juicht , toch lust toont in het treuren;
De vreugde is zekerlyk de fenuw van 't gevoel....
Maar dat men in 't gejuich meer den gejuich bedoel'!
Dat
Dd2
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Dat leder ziel zich weer' - zich iedcrs krachten reppen,
Om telgen voor de dcugd uit dankbaarheid te fcheppen,
Om, door gedrag en taal , Gods wetten voor te ftaan!
Men gorde 't harnas das voor waaren Gocisdienst as r;
En, ver van in de weclde en wellust diep gezonken,
Als flaaven van vermaak en hoogmoed, trotz te pronken,
Ga men ftecds needrig op den wcg van welvaart been!
Men kwecke wyshcid aan, zo nut voor 't algemeen!
Men wyde een ocfenfchoole aan deugden en aan kuntlen ,
Bewys den man van fmaak en vlyt de mildfle gunflen!
Toegecvcndbeid verbann' het kroost van nyd en haat,
Zo fchaadlyk voor de kcrk en voor den burgerflaat!

Recherches fur le Commerce. On Idees relatives aux intere:ts
des diffcrens Peuples d'Europe. Tome I. a Amfterdam chez
M. M. Rey, 1778. Sans la Preface &.c. de 427 pp. in 8vo
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uitcn allc tegenfpraak heeft de uitbreiding van den Koophan-

del, vooral zedcrt de ontdekking van Amerika, het Goud en
Zilver, ondcr de handeldryvende Natien, in Europa vermenigvuldIgd. Dit is eene handtastelyke waarhcid ; en 't is niet minder zeker, dat zulks die Nation hekwaam maakt oin den Handel nogverder uit te breiden ; als merle dat die verdere uitbreiding gefchikt
is , om deeze vermenigvuldiging van het Goud en Zilver tot nog
hooger trap te brengen. Edoch de vraag is , zyn die Handeldryvende Natien hierdoor weczenlyk ryker en gelukkigcr geworden?
ilaan zc dit door een nog uitgebreider Handel nog meer to worden ? en is 't haar raadzaam , met dat oogmerk (lien Handel nog
ver ger uit te breiden? By veclen is dit een ftrcelend denkbeeld;
dan de Opfteller van het bier bovengenoemde Gerchrift, cell Man
niet minder ervaaren in den Koophandcl dan in de Staatkunde, en
die als een Vriend van 't Menschdom fchryft , is van gehecl andcre gedagten. Zyne Onderzoeking;en nopens den Koophandel ofGedagten over de belangen der Handeldryvende Natien van Europa , hebben hem, naar uitwyzen van dit Gefchrift geleid, om deeze yourftellingen ontkennende te beantwoorden ; en te beweeren , dat cenc Natie juist niet ryker noch gelukkiger is , ow dat ze meer
Muntfpecien in haare Beurzen en Kisten heeft; dat het meet aankomt, op eene volmaakte evenredigheid tusfchen die tekens van
Rykdom, en tusfchen dc zaaken, wclken door die tekens verbeeld worden; en dat men , alle y nagaande , zyns oordeels , gem
retie zal vinden, om de Natien fterk aan te fpuoren, tot eene
yer-
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verdere uitbreiding van den Koophandel; als die, gelyk alle andere zaaken, zone paalen hebbende, veclligt reeds al tc uitge
breid, en daardoor nadeclig geworcien is, voor de weezenlyke
belangen van 't Menschdom. — Het geen onze Schryver desaangaande, in dit Eerfle Deel van zyn Work, te berde brengt ,
toont, dat by bekwaam is ter behandelinge van dit ondcrwerp ;
dat by geene moeite ontzien heeft, om alles , wat onder zyn bereik
viel, hier toe betrekkelyk by cep to verzamden, en in eene gefchikte orde indiervoegc voor to draagen, dat by den Leezer oordeelkundig van •de gegrondheid zyner gevoelens tragte to overtuigen. Dit dus ver uitgevoerdc gedeelte verlcent des eon gunftig
vooruitzigt op het geen men verder van die hand heeft to verwagten; wanneer de Leezers, het ganfche beflag nagaande, beter zullen kunnen oordeelen over de mindere of meerdere gegrondheid
van 't pen de Autheur beweert. Terwyl men dit verwagt, kan
men het in dit Deel aangevoerde in overweeging !Icemen; dat
verfcheidem byzonderheden nopens de veranderingen der waarde
van het Goud, het Zilver , en de Muntfpecien, mitsgaders de gevolgen liter van , inzonderheid zcdert de ontdekking van Amerika,
behelst; waarvan men zig, op het cloorbladeren van dit Gefchrift,
eon regelmaatig denkbeeld kan vormen.
Nadien 'er, over den oorfprong en voortgang van den Koophandel, in 't algemcen, zeer veele wel uitgcvoerde Schriften in aller
handen zyn , zo heeft onze Schryver bet niet noodig geoordceld
daar op flan to blyven. Uit dien hoofde geeft by 'cr flegts ter
loops een algemeen berigt van, met cone nevensgaande bepaaling
van den Koophandel. Dezelve beflaat eigenlyk, zegt by, in niets
anders, dan in eene wisfeling, waar in twee menfcheu en twee
waardyen of hehocftcn voorkomen. Twee mu-lichen, een Ver.
kooper en Kooper of Gebruiker ; en twee waardyen, van welker
eene de Yerkooper affland dout aan den Kooper, terwv1 de Kooper,
in verwisfeling van dezeive, aan den Verkooper aftland doet van
eene daaraan evenredige waardye. Hier onder zyn alle de bedryven van den Koophandel te betrekken; en zo dezelven gerchieden
kunnen, zonder eenig tusfchenkomend middel , is het voor beide
de handeldryvende voordeeligst. Dan dit heeft tegenwoordig
zeldzaam plaats; hykans altoos komt het Goud on Zilver, het zy
in masfa of in fpecic, tusfchen beiden. In dit geval nu behoorde
het Goud en Zilver, na dat bet de ziel van don Koophandel geworden is, beftendig de evenredige maat van alle onze bedryven
in den Handel to zyn; doch 't is ver van daar. Men handelt Met
moor op de eerfle maat; en nit dien hoofde verdient dit onderwerp, ter oorzaake van deszelfs gewigt , wel cone uitvocrige en
onderfcheiden behandeling , ten cinde na to fpooren, of de veranderingen, welken omtront de Muntipecien Child gegreepen huhhen , niet veel eer ten nadeele dan ten voordecle der Europitehe
Maatfchappyeu loopen.
Dd 3
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Ter ontdekkinge bier van veriedigt ig do Authair aanvanalykna algemeene aanmerking, nopens het Geld als de maet der
Handelwaaren, ter befehowinge van de Romeinfehe Munten,
derzelver waarde, en de nadeelige gevolgen van de veranderlykbeid dier waarde, by mangel van derzelver mindere evenredigheid,
met die der Handelwaaren. Na deeze befchouwing fchikt zvn Ed.
2 ig bepaaldlyk , ter overweeging,e van 't gem hieromtrent pint.;
genad hoeft, onder de Handeldryvende Natien van Europa, voor
€0 na de ontdekking van Amerika; wel inzonderheid in Frankryk
en Holland. Glarne had by 't ook gcdaan , met betrekking tut
Engeland; doch der Engellehe Taale niet zo kundig zynde, als
een onderzoek van die natuur wel vcreischte, beef( by zulks ter
zyde moeten ftellen: veelligt wordt 'er eon ander door opgewekt,
om dit ter hand te neemen, en den uittlag van zodanig eene navorfehing, met betrekking tot dat Ryk, te heproeven. --- Naar
uitwyzcn van 's Mans onderzoek, nopens Frankryk en Hofland ,
die by afzonderlyk ten deezen opzigte mgaat, is 't blykbaar, dat
ook bier dc veranderingen van de waarde der Muntfpecien over 't
gehcel nadeclig geweest zyn, en nog zye:; by mange( van derzelver evenredigheid met die der Handclwaaren; en dat zulks bovenal 1:ragtg tnegenomcn is , zedert den orezaglyken toevoer van
Goad en Zilver nit Amerika. Ooze Autheur behande i t di' Stuk
op zodanig cone mauler , dat by den trapswyzen voortgang hiervau
ortvoueee, zo ten opzigee der waarde y en de Aluntfpeeien als die
der Handelwaaren; met invicgtinge van geichiedkundige aanmerkingcn over bet voorge\ dat 'Cr aanlei.?ing toe gegeeven
heeft, en andcre byzonderbeden, die 'cr min of nicer ceeigo betrekking toe hebben; of zuken, tut wel;;er in agtneemiug bet
overweegen van zvn onderwerp hem natoury; — Deeze fehryiwyze geeft eene zelsere gevallighcid aan de behandcling
van dit onderwerp; dot zinders op zigzelvc droog is, als cifchende eene gedunrige melding van de mindere en mcerdere waarde on
der Muntfpecien als der Handelwanren: 't well; de Autheur, terIvy( by zyn hooldcogmerk beftendig geleidlyk in 't ong houdt,verleevendig,t, door zodanigo ingovlogten aanmerkingen, die de oplettendheid der Gefehiedkundigen Met onwaardig zyn; vooral met
betrekking tot ons Vadcrland.
Des onrmoct men, (om ons bier toe vest rider te bepaalen ,)
't hoofd zyner befeboowinge van dit onderwerp, ten aanzien
van ons Vaelerland, eene opeerlyke VerhardelMg over den oorSprong der Munten og ler unze Batavieren, en derzelver vastfish ing do Frankilchc Koningen en Hellandfehe Graaven,
tot Ian du opregting van ons vry Gemeenehest. Vervolgens gnat
by waardeciing van het Good en Zilver, bier te Lande,
geduureede do XIS' en XV ELT-ye, tot op do In-kende Mimt-ordonnantic van Maximilian in den iaare elPo; en von daar rot op
den tegenwoordigen tyd. Hier door de vernderie;; dee. u'aorde
\
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van 't Geld, in dat tydsverloop, nagefpeurd hebbende; flaat by
verder het oog op de verandering, welke de prys der leevensmiddelen, arbeidsloonen , enz. , in dien tyd,, ondergaan heeft; om
daar uit of te leiden, welken de gevolgen bier van vdot 's Lands
by2ondere Inwoonderen geweest zyn. By die plegenheid deelt
by•ons eerst, even gelyk by te vooren , ten aanzien der waardeeringe van 't Goud en Zilver,gedaan had, eenige aanmerkingen
mede over- de Muntfpecien, van welken gewag gemaakt werdt in
de oude Friefche Wetten. Hier door beldert by het voorheen
deswegens gezegde nader op; en 't hygebragte dient om voort
aan deeze en geene byzonderheden dier Wetten, zo nopens derzelver oogmerk , als den tyd van derzelsrer vastftelling , eenig
licht by te draagen. Daarmede is wyders verknogt eene doorloopende befchouwing van 't merkwaardigfte omtrent het Muntweezen in de X en XI Ecuw; en Gene byzondcre nafpooring van den
prys der leevensmiddelen en arbeidslootien, in de XII en XIII
Eeuw; welke met nog meer naanwkeurigheid en zekerheid in de
XIV Ecuw vcortgezet worth, ter oorzaake dat de dx,rtoehehoorende kundigheden zints dien tyd meer toereikend Ivorden. Zulks
doet onzcn Anthem, met betrekking tot de XIV Eeuw, onderfcheidenlvk fpreeken van den prys der leevensmiddelen, imposten
enz.; inkomften der Ecrampten , bezoldingcn enz.; waardeering
der Landen , en verder de bekostiging van deeze en geene byzondere morkwaardige Artykclen. Even zo gaat hy vervolgens deeze
Stukl:en na in de XV Eeuw, en brengt zync nafpooringen verder,
door do XVI en XVII Eeuw, tot op den tegenwoordigen tyd.
Eene menigte van aanmerkenswaardige byzonderheden nopens dit Stuk , met nevensgaande bedcnkingen over verfcheiden
onnlandigheden daar toe betrekkelyk , draagen getuigenis van des
Schryvers oplettendheid ; en verleenen den Leezer , terwyl ze zyner
nieuwsgierigheid voedzel geeven , in de vergelyking der tyden,
hcrhaaldc bewyzen voor de gegrondheid van des Autheurs befluit, 't Welk hy uft dit alics opmaakt, en in ecn afzonderlyk
Hoofdank aandriugt. 'Fe weeten: „ dat 's Lands byzondere
„ Inwoonders , , fchoon ze thans ryker mogen fchynen, dan voor
„ de ontdekking van Amerika, o.n dat ze een groom. aantal
„ van Muntflukken hebhen, of cene grootere fomme Gelds kun„ nen tellen, egter indcrdaad minder ryk, en verarmd zyn, met
„ betrekking tot den prys der leevensmiddelen , arbeidsloonen
„ enz., en ten opzigte van hunne behoeften”.
Men ziet dit uit Gene mcnigte van byzonderheden, en hail zun:s
zelf opmaakcn nit de Lysten, welken onze Schryver in dit zyn.
Gefchrift byëen verzarneld heeft; die, buiten bet hoofdbedoelde
in deezen, ook ftrekken , ow ons cen dnidelyker denkbeeld te
geoven van de mogelykheid, hoe men in vrocgere dagen met emu
Heine fomme gelds zo vecl docn konde, als de gefchiedenisfen
laden; dat in den eerlien
bykans ougeloovelyk vourhomt.
On.;
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Ons bier met byzondere ftaaltjes op te houden, zou te veel plats
beflaan, en te veel berekening vorderen; Hever willen , wy den
Leezer 'er een algemeen denkbeeld van voordraagen, door de vergelyking van de toenmaalige en tegenwoordige gefteldheid van zaaken in dit opzigt; het welk tevenkde wettigheid van het opgemelde befluit onder 't oog zal brengen.
De telswaarde van 't geld is , zedert de ontdekking van America, in Holland toegenomen, van r tot omtrent 3`,F . Een Mark
fyn Zilver was in den ;care 1488 de waarde van 8 Guldens,,
en in onze dagen ongeveer die van 26 Guldens. Gevolglyk zou
j 1488 een inkomen had van woo Guldens,
iemand, die in 't jaar
naar deeze toeneeming der telswaarde, tegenwoordig een inkomen
bezitten van 3250 Guldens, dan by zou met die 325o Guldens op
verve na met kunnen doen , 't geen in die dagen met de moo
Guldens gedaan kon worden ; dewy( de prys zyner behoeften,
geduurende dien tyd, is toegcnomen, van r tot 12 en meer.—
Ear Ambagtsman , welke diestyds 4 Stuivers daags won , wint
thans 21 Stuyvers ; dat is, hy had, volgens - de bovengemelde vergelyking , toes 4, en nu nog goon 7 Engels Zilver ; by whit
des het dubbel nog niet van 't geen hy vooiheen bezat, en zyne
behoeften zyn geklommen van 1 tot 12 en mem In de vyftiende Eeuw was de middelprys der Tarwe 135, en die der Rogge 9
Guldens het Last; in de tegenwoordige Ecuw rekent men den
iniddelprys der Tarwe op 168 en die der Rogge op 112 Guldens
bet Last. Volgens die waardeering kon eon toenetattlige AtbeidsMan voor zyn arbeid nagenoeg eon halVen Tarwe koopen,
daar de tegenwoordige niet nicer dan een'deree van een zak Rogge kan verkrygcn;hcc Last gerekend zyndc tegen 36 Zakken. Men
brenge zelfs het loon van zodanig eon Aninagtsmen tot 30 &Jivers daags , en nog zal by tot geen halvenZak Rogge komen, of
een dente van eon Zak Tarwe kunne koopen.
Zo bezit men
peer Muntftultken , telt men meet Gelds, Maar men is niet ryker.
Gemerkt nu doze nafpooringen getoond licbben , dat de.opgetuelde veranderingen grootlyks toegenomen zyn , zedert de ontclekking van Amerika , zo verledigt zig dc Autheur verder tot het
waarfchynlyk berekenen van de fomme der Muntfpecien, die, zedert het jaar 1493 tot 1775, uit Amerika in Europa gekomen zyn;
welke by tot de waarde van 6422, coo , coo Piasters brengt en
waar van, volgens zyne berekening, aan gentunt Goad en Zilver,
in Europa gebleeven ZOO zyn, eene foul= yin] 3550, 000, coo
l'asters, dat is , den Piaster tot omtrent 511 Stuiver gerekend, de
fomme van ongeveer 9171, 000, coo Guldens. Bezeffende dat
icmatd veelligt zou denizen, dst 'cr zo veel gelds niet in Europa
zy, ocedcelt onze Schryver het der moeite waardig zig daar over
igepder nit to laaten; en 't fchad.elyke gcvolg van die vermeerdeDaarbenevens deelt
ring der Aluntfpecien aan te dringcu.
by'olls bier nog mode zyne opmeri.ingen w.agens de evcnredighcid
van
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van, het Goud en Zilver , en deszelfs hetrekkolyke waarde; mitsgaders nupens de voornaamfte , Munten in den- Handelobruikelyk, en 't ,geen men daaromtrent ten algemeenen nutte41 agt beTen laatfte alles te zatnentrekkende,
hoAdo. te' ileemen.
en kortlykwoorftellende het nadeel dat de vermenigvuldiging der
Muhtfpecien veroorzaakt heeft, befluit by dit Peel in dezervoege.
Het is althans zeker, dat minder Gelds en een kleiner getal Cyferlettets, in de XIV en XV Eeuw, meer Leevensmiddelen enz.
verbeeldden, dan, die Metaalen in onze XVIII Eeuw doen. Ik
heb bet 'reeds meer dan eens dben opmerken; men is niet ryker,
om dat men meer te tellen heeft:, of, om my nog klaarder uit to
drukken, om dat men meer aan Cyferletteren bezit.
Dc VOLTAIRE:,: fpie*nde van 't 'Goud en Zilver uit Amerika
In Europa' gekouren,. zegt, bet algemeen won 'er niet by; en 't
zou zelfs zeet:'Voordeelig weezen , weinig Metaalen te bezitten,
die tot een_
een tusfchenkomend middel van wisfeling ftrekken. ik
'C verflag, dat ik, van dit onderwcrp gegeeven heb;
durf 'er,
wel by voegen-,- , dat . dedaadlyke hoeveelheid van Ryhdum van ieder Lid der Burgermaatfchappy in 't algemeen in Europa nu minder is, dan 'ze ' was, vddr de'ontdekking van Amerika. Ik moet
ook in dit geval niet zien op den hoop of de masfa van myn
geld, maar op het geen my het zelve verbeeldt; op het geen ik
voor my v.erktygen kan, als myn geld ter wisfelinge Oyergeey e ; op het gebruik eindelyk, dat ik 'er ,. ter vervullinge inyner
behoeften ',van maaken kan.
'Er is middelerwyl eene clasfe van Menfchen, welke voordeel
gctrokken heeft uit deeze omwentelingen, naamlyk die der Kooplieden , welker Fortuin , om zo te fpreeken, toegenomen is, naar
Maate dat 'de Burgermaatfchappyen yerarmden.. Dit kan men niet
wel ontkennen, als men nagaat , welk een verlies de Europifche
Magten geleden hebben, en nog lyden, in derzelver algemeene
masfa.
Hoe meer derhalvc, in den tegenwoordigen flaat der zaal:en, de
fommt der verbeeldende tekenen vermenigviddigcl zal worden , des
to meer zullen--de verfehillende belangen der- BurgerMaatichappyen
'or by lyden, en des te meer zal het gemeene evcnwigt gefchokt
worden.
Intusfchen wordt die overvloed van verbeeldcnde tckenen, die
reeds op zigzelven te. groot is, nog, (als ware het kwaad flegts
ten halve gepleegd,) vermeerderd door papieren , weaken die tekers verbeelden; en evenmaatig het hunne toebrengen , tot het
vermeerderen der onevenredigheid tusfchen de telswaarde der
Muntfpecien , en der . leevensmiddelen , enz.
Deeze ftoife, die van te meer aanbelang is , om dat de papieren,
heden ten dage een zeer uitgefirekt voorwerp van eirculatie onder
de Handeldryvende Natien zyn , zal ik, zegt de Autheur , in 't
I(OlVildC. Duct in 't helderst daglicht
Drie
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Drie Samenfpraaken in het Ryk der dooden. Ult het Engelsch
vertaald: Te Utrecht by H. v. Emenes, 1778. In groot •.octavo Io6 birds.
ontmoeting van de verinaarde Krygsoverften in de AmeriE cnecaanfche
onlusten,, Wolfe aan de eene en Montgomery aan, de
andere zyde , bragt te wege een vuurig gefprek over de regfinaatigheicl van de zaak der Volkplantingen; toevallig treft Hume hun
aan, die den oorlog wraakt, als wederzyds:uit flegte brounen ontItaande, en nadeelige .gevolgen hebbende; verder flaat by hen
voor dat zy met George Grenville zullen rpreeken; nadien by
deczen-bet bekwaamst agt, om Montgomery te keer te gaan. Hier
_nit ,ontflaat dan eene tweede Samenfpraak, gehouden tusfchen
'Wolfe ; Montgomery, en Grenville,. In dit gefprek bepleiten , en
Montgomery 'en grenville,_ieder hunne zaak ten fcherpften, en
men kan 'er genoegzaam nit affieemen, dat 'er van weerskanten
misflagen bcgaan zyn : 't wclk Wolfe Met ten onregte doet zeggen:
Een ieder van u, mijne vrienden, heeft mij zo veel belang
„ geboezemd voor de partij, welke hij verdeedigd heat, dat ik
„ net- gaarne bet een of ander middel wenschte uit te vinden , om
de ftrijdende partijen met elkander te verzoenen. Ik weet dat
dat alle uwe bewijsredenen uit opregte harten-zijn voortgekomen, fchoon mij echter toefchijnt, dat dezelve van, weerskan57
ten Witt al te buitenfporig geweest zijn.' De beste weg tot eene
,, verzoening Jusfehen ,, yripnden , die met elkander 'uitgevallen
„ zijn, is, alle verdere gewag van voorrechten en bezwaarnisfen
„ zorgvuldig te Verniijden. Laat bet uwe task zijn, goede Gren„ ville daartoe de eerfte voorflagen te doen”. - Maar Gren=
die 'er zig niet toegefchikt oordeelt, verwkst hem tot Karel
Townfhend , dien by op 't eigenfte oogenblik tot hen zag komen ;
en deeze neemt zulks gewillig op zig. Ingevolge hiervan komen
Wolfe, Montgomery en Tewnfhend vervolgens te zamen, 't welk
de derde of laatfle Samenfpraak !evert. Na eenige voorafgaande
onderhandelingen over den toeflanci der zaaken en het voorgeval
Iene, ftelt Townfhend cen voorflag voor, die Wolfe niet alleen
aanneemelyk fchynt, maar ook de goedkeuring van Montgomery
wegriraagt; Merin beftaande. Engeland zal de onafhangelykheid
der Americaanfche Volkplantingen erkennen, hun den Vryen Handel in geenen deele betwisten , en hun zodanig eene regeeringstOrm laaten verkiezen, als hun best dunkt. De Volkplantingen
zullen, om zig te . dekken tegen alle vyandlyke bejegeningen van
anderen, Engeland tot bun Schuts- en Befchermheer aanneemen,
en daar your, 't -4y in tyd van oorlog of vrede, eene voor altoos
vastgeitelde jaarlikfche fubfidie betaalen. Montgomery keurt den
voorflag good, en neemt denzclvcn in den naam der Americaaanaeun,
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aan , niet twyfelende aan hunne toeftemniing; maar Town/bend
durft zig zo fterk niet verzekeren van de goedkeuring der . Engelfchen, dan door middel van een of ander geheim Artykel;:j welk
Montgomery volitrekt wraakt; als wel begrypende dat zulk een
VridetraEtaat den grondilag tot een nieuwen oorlog zob leggen.
Tomilfhend oordeelt het daarop raadzaam met andere, fchlinmen
des*egens raad te pleegen; en dit doet Hume, die, agter een
breeden lindenboom verborgen , bun gefprek beluisterd had, in
een befpotlyken lath uitbarften. Hume Iacht, om dat men in 't
Ryk der dooden befchikkingen wil maaken over 't lot der leevenden ; maar, buiten dat, is by van oordeel, dat de gemoederen 'er
niet naar gefchikt zyn, en dat beuzelagtige oorzaaken de vrede veeleer te wege zullen brengen , dan de gewigtigne drangredenen;
des by 'er voor zy, om hun wederzydsch lot ongevoelig te befchouwen. Zulks kan niet wel vallcn in Wolfe en Montgomery,
inaar Townfhend ftemt het denkbeeld van Hume toe; en hetuigt
bykans verzekerd te zyn, dat beide de partyen welhaast eenpaarig
bekennen zullen, dat de grootfle voorfpoed, welke hunne wapens
tcgen elkander vergezellen kan, nimmer eene evenredige vergoeding zal zyn, voor het verlies , dat zo wel de eon als de ander,
door het afzenderen van derzelver onderlinge belangen , zal moeten lyden. „Eon onzekere willekeurige Oppermagt aan den eenen,
,, of eon oogenblikkelyke Onafhanglykheid aan den anderen kant
• zegt by, kan de voordeelen eener vriendelyke hereeniging niet
„ opweegen"., En Wife befluit ten laatfte bet gefprek met deezen wensch. „ Mogen de oogen onzer vooringenome Vrienden
„ geopend worden, op dat ze de gevaaren zien „waar mede zij
o rnringd zijn! mogen zij nog bij tijds te rug keeren ander de
Eendracht , en, door eene onderlirige rust
„ vleugelen dor
„ op aarde, hiar zeive voarbereiden tot de eeuwige Vrede"! —
Het gehoele beloop der Sarnenfpraaken is zeer wel ingerigt, en
de ondericheicienchar gters der fpreekende Perfoonen zyn 'er juist
in gadegeflaagen.
De Misrehening , zynde een tweede Vervolg op het Eng:glebe en
Amecicaanfrhe Kaartfpel, vertoo7tt in vier Bedryven, door I. A.
!zennsz, M. D. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg, 1773.
In groot octavo 44 bladz.
't vooruitzigt, dot
FranIchen zig, door den tyd, meester
I zouden
kunnen maaken van de Americaanfche Volkplantingen,
n

die zig van Engeland gefcheiden hebben, is de vraag, of de Franfchen hierby hunne rekening zouden vinden? en veele Staatkundigen hellen over, om deeze vraag, naar alle waarfchynlykheid,
met Neen te beantwoorden. Dr. Schasz fchynt ook niet vreemd te
zyn van dit denneeld; althans dit vierde Tooneelflukje van zyne
hand,
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hand, 't welk aan de voorige heantwoordt, leidt ons natuurryit
derwaards , en draagt in dien zin niet ongepast het oplchrift van
de Misrekening. 't Zou zeer wel kunnen gebeuren, dat Frankr ,
zyne magt misbruikende, de Volkplantingen tegen zig verbitterde, zig daarbenevens anderc Vyanden op den hats haalcre , en
dat zulks de zaaken weder een gunftiger keer voor Engeland deed
neemen. Veelligt zoo Frankryk in iodanigc omflandigheden ondervinden ,dat het raadzaainer geweest zou zyn de les, welke Madame Politique haaren Broeder yean Prener geeft, op te volgen;
van:ieer zy, toen alles reeds in den war geraakte, op zyne
vraag, wat wilt ge dot ik doe, het volgende antwoord geeft.
„ Dat gij, eer het te laat zijn zal, u met den Wildeman verdroegt. Gij hebt een levendig voorbeeld'aan Brodding ; de Wildemon is goed; wanneer gij hem zijne bezittingen, voor welke
hij Braidings bloed heeffdoen ftroomen , en bet uwe niet fpaaren
zal, weder inruimt, zult gij nog uw zeker ongeluk voorkomen,
en u nog, indien gij alles, wat mooglijk is, in 't werk fteit,om
4ijne geuegenheid to herwinnen, met zijnen arbeid zegenen. Wat
zal het gevolg zijn van decze uwe hebzucht ? de Wildeman zal, hoe
!anger hoe meer, tegen u verbitteren; hij zal, wanneer hij u niet
uit zijn vertrek en zijnen hof kan uitbonfen , dezelven verwoesten , u afinartelen, en wat dan? Alles zal, gelijk ik u reeds gezegt
hebbe, faineffpannen om u klein te waken; en daar uw yolk verdecid is, zal het uwen vijanden niet moeilijk vallen,u uwe dwaasheid te docn beklaagen. Ik raade u, woes op uw hoede.
Epicedia et Elogium , benevens
Lvklithten op dezelve. Hariemi Typis Enfchedioruin 1772. In
octavo f. m. 84 pp.

SUSANNX REGXNIE TITSINGHVE

gufanna Regina Titfingh , een by uitftek veel heloovend Kind,
zo 't fcheen gevorind om een pronkftuk der Vrouwlyke Kunne te worden , eene Anna Maria Schuurmans en diergelyken, hocdanige ieder Eeuw. geen Cane oplevert, te zullen evenaaren zo
niet te overtreffen , wordt in de vaag banes leevens , als cone
naauwlyks ontlooken bloem, afgefneden. De kinderziekte, welke
meermaals to jammerlyk woedt, en de ftreelende hoop der Duderen verydelt , kart haar doodlyk vergif in Sufanna's aderen; het
doet de fettle werking, en na verloop van weinig dagcn is Sufanna niet meer. Zy fterft, daar zy niet longer dan 14 jaaren 7 maanden en 8 dagen geleefd had. — Dit dompelt de in 't hart
getroffen Ouders in den dieplten rouw; alien, 't zy in 't zy buiten maagfehap, die 't aanvalligc en boven haare jaaren bekwaaine
Juffertje gekend hebben , neemen 'er gevoelig deel in. Op dit zo
imertlyke fterfgeval, dat het fcheontle vooruitzigt eensklaps duet
vex-
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verdwynen, is der Dichteren rei ten flerkfte hewoogen; haare
uitmuntendheid noopt de Reclenaars, om zig met de Dichteren te
vereenigen, iu 't verwelden van haaren lof, in 't uitboezemen
hunner klagten over het vrocgtvdig flerven van Sufanna, en 't
vertroosten der Ouderen; die zig van hunnen pligt gekweeten
hebben in 't opvoeden van zuik een dierhaar Kind, van 't welke
zy, fchoon deszclfs getnis hun met redo finertlyk valt, op goeden
grond mogcn vertrouwen , dat het dit leeven voor een peter verwisfeld hebbe. IIier uit is dcezc hondel van Rouwklagten
Lykdichten en Loftpraaken ontflaan, welken men by een verzameld heeft, ter gedagtenisfe van Sufanna Regina litfingh, elks
verwondering en agting waardig.
Van haare eerfle jeugd of vcrtoonde zy eene meer clan gemeene gerchiktheid der ziele, die haar voor onderwys vatbaar maakte; eene gclukkige opvoeding had den gewenschten invloed op
haare zedelyke geitelciheid; kweekte haare natuurlyke vermogens
beitendig aan; zuiverde en verflerkte dezelve, door Godsdienilige welken zo diepen indruk op haar gemmed
maakten, dat zy gefchikt waren, coo haar gedrag in haaren volgenden leevensloop flandvastig te regelcn. Der FranIche en Latyniche Spraakc magtig, daarbenevens in 't Wiskundige bedreevon, was haar do wog gcopcnd tot het aanleeren van alle ;luau
Weeteniehappen, waartoc haare gecstneiging zig uitftrekte; onder
welken zy de Hemelloopkunde, kort voor haaren dood, derwaate
ter }lane nam dat men met rode to gemoct zage , dat zy zig
hicrop bovenal zoo toeleggen; als eene oefening by nitflek gopast, ow zig to paaren, by haare zugt tot eene gcgronde kennis
der Godsdienftige wa.arhecien, van welken zy, niet - alleen in 't
kennel* maar ook in 't betragtivke, veel werks maakte. Wydors vond zy , by uitfpanning , haar vermaak in de Token- en
Dichtkunde , mitsgaders in de Speel- en Zangkunde , in welker
nitvoering zy den keurigften ooren wist te behaagen. Met dit :tiles was zy, 't gem haar te weenier twister byzette, ongemaakt
nederig; van een lieftaligen aart zynde was ze gul in haare gefprekken, en openbaarde, ongczogt, gereedlyk haare bekwaarnbeden, zonder zig daarop to verhovaardigen; zonder het 'er op
toe to leggen, ow nit to 'mitten, of gelegenheid te zoeken , 0111
haare bekwaamheid aan den (lag to brengen. Van daar cindelyk
wist zy zig, ook op eene gemeenzamne en vrolyke wyze te gedraagen, als de onillancligheden zulks vorderden; mitsgaders te
toonen , dat zy, hoe genegen ook ter oefcninge , egter de gewoone Vrouwlyke bezigheden niet veronagtzaamde. Welk
eon ftreelend vooruitzigt gaf dit alles op den ouderdom van veerden jaaren! Wat had men, natuurlykerwyze, Met to verwagten,
wanneer zy tot eon rypen ouderdom had wogen leeven!
Dan 't heeft der Voorzienigheid, ow wyze reden, anders goedgedagt: haar leevenstyd liep fpoediger ten einde; en zy, die, tot
zo ver,, moor dan gemeene bekwaamheden ten toon gefpreid had,
deed
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deed ook op haar flerfbedde eene meer dan gemecne gcIaatenheid
in haare gcfprekken doorftraalen, beval haar zelve, met een onwankclbaar vertrouwen, aan Gods genade in Jezus Christus , en
ontiliep in de verzekerde verwagting der eeuwige gelu!:zaUgheid.
De hier voorgeffelde trekken van Sufanna Regina Titfingh worden in deezen bundel van Rouwklagten, Lykdichten en Loffpraaken met de leevendigfle klcuren gemaalt; alien , die haar gemeenzaam gekend hebben, fpreeken de Opfiellers vry van zicir
fchuldig gemaakt te hebben aan Life vleitaaI. En wy vinden , wet
byzonder,, in den Heer en Mr. G. W. v. Oosten de Bruyn, in
zyn Elogium, mitsgaders in den Eerwaarden A. van den BL,rg , in
zyn Lykdicht , twee oog- en oorgetuigen van haare voortieffelyke
gaven, die alles, wat hier by hen en anderen tot haaren lof gemeld wordt , geloofwaardig maaken.
Men heeft dceze in
alle opzigten merkwaardige Verzameling van Dichtftukken in twee
Deelen gefplitst. Het eerfle gedeelte is opgeftcld door Latyniche
Dichteren, aan welker hoofd zig P. Bumnannus Secundus bcvindt,
die van andere voortreffelyke Dichteren gevolgd word, en waarby
ten laatfte kornt een Grieksch en Latynsch Dichtfluk van den Heer
G. Knoop , Gym. Veiny. Conr. , benevens cen Eulogium . van den Heer
en Mr. G. W. v. Oosten de Bruyn, in proza. Op cen dergclvke
wyze behelst het tweede gedeelte een aantal van keurige Nederdultfche Dichtftukken, die befloten worden met een Veldzang in
proza, door den Eerwaarden E. M. Engelberts , op een treffenden en deftigen tram uitgevoerd. — Om nit deeze menigte iets
mede te deelen, zullen wy, daar 't eene Jonge JufFer betreft , ons
bepaalen tot de twee, volgende beknopte Stukjea van Dichteresfen, die naast elkander geplaatst zyn.
Het eerfte van Mejuffrouw
voege.

y. C. de Lannoy, Iuidt indeczer-

.Natuur bragt lets voortreflyks voort.
Zy wou van haaren lof op 't heerlykst doen gewaagen:
Dus fiertze TITSINGIIS telg, in ' t opgaan van haar dagen,
Met alles wat ons meest in 's levens kracht bekoort.
Daar was 't dat rich 't vernuft met kunst en wysheid paarde,
Dat godsvrucht aan de deugd den fchoonfien luister gaf.
De dood verheft zyn leis, en maait die puikbloem af.
Velmaakte is niet gefchikt voor de Aarde.
In 't tweede hierop volgende Iaat zig Mejuffrouw K. S. van den
Berg aldus hooren.

Su-
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een fchoone bloem (*) nog pas ter helfte aan
Verfpreidde zoo reel geur van deugd en hemelmin,
En fond met zulk emu' glans van kunde en kunst te glocien,
Dat zy geroemd word als der blOC111C11 koningin:
Een rei van Engelen zag Naar, met vreugde, ontluiken,
Zy vond haar al to fchoon voor de aardfche rampwoestyn,
En non haar daarom op, nit 's waerelds woeste firuiken,
Om voorts een puikfieraad van 't paradys to zyn.
SUSANNE ,

Proeve van kleine Gedichten voor Kinderen. Te Utrecht by de
J. v. Terveen 1778. In octavo 32 bladz.

L

eerzame en opwekkende dichtflukjes, naer de vatbaerheici
1-./ der Jeugd gefchikt, op te ftellen en byeen te vergaderen, is
het bedoelde van den Autheur dezer Proeve; en by ftelt zich
voor, het getal nu en dan te vermcerderen, wanneer by ziet dat
dezelven goedgekeurd en met vrucht gebruikt worden. Men kan
's Mans oogmerk niet wel anders dan goedkeuren , en de uitvoering is over 't geheel van die natuur , dat ze wel waerdig zy vender aengemoedigd te warden; daer zy , aen wien de zorg der
Jeugd is toevertrouwd, 'er zekerlyk met vrucht gebruik ran kurinen maken. Zie hier,, tot een voorbeeld, eene Vertelling, ftrekkende om de Jeugd het fpreken van Waerheid in te boezemen.
Cornelis had een glas gebrooken
Poor aan de ftraat.
Schoon lizj de flukken had verlioken,
Hij wist geen road.
Hij had eon affchrik van to liegert,
Wijl God het ziet:
En zou hzj nu Mama bedriegen,
Dat kon hij niet.
Hij flora untinafeid en bewugen,
De moeder komt.
Zij ziet de tranen in zijn oogen,
Hij Jcheen verflomd.
Reef; Keesje, zei ze, wat bedreven?
Wat fcheelt 'er aan?
'k Heb, zei hij, moeder lief! zo even
Weer kwead gedaan.
Ter(*) ,, Men zegc , dat de 111411T1 SUSANNA con lely betekelit.
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Terwijl ik bezig met paletccii
By h,:t 71fler was,
Vloog mijn volan , door 't fors rakettea,
Daar in het glas.
illacr als uw Keesje 't van zijn lever;
Niet wederdoct
Dan wilt gij 't itntners hem vergeven,
Gij zijt zo good!
Korn, Keesje lief! lion op met kryten,
Zei moeder teen
'k Wil u dies mis/lag niet verwijten;
Hij kreeg een zoom.
„ Die altoos wil de waarheid fpreken,
„ Word wel beloond.
„ Die lengens zoekt voor zijn gebreken,
„ lVordt nooit verfchooncl".
Men voege bier by de volgende les ter aenpryzinge van de
Naerfligheid.

Des morgens Lang te. flapen ,
Te geeuwen en to gapen ,
Staat lelijk voor een kind.
Die altoos veel meet Inappets,
En zotte taal wil klappen,
Ziet zelden zig bernind.
Zou ik mijn tijd bejleden
flan duizend nietigheden?
'k Heb daar geen voordeel van.
lesfen wil ik leeren,
A/lifts rimesters zal ik ecren,
Dan svorde 'k haast een man.

BEDENDAAGSCHE

VADERI, ANDSCHE
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De characters der voornaamfte Heilige Mannen , volgens de
Schriftuur vow gedragen in eenige Leerredenen, door w.
ENFIELD, L. L. D. Uit het Engelsch vertaald. Te Amfleldifin by J. Doll en M. Schalekamp, 1778. Behalven
het VOorberigt 275 bladz. in gr. octavo.
AVaham, :racob , Yozeph , Mazes , fob , David , Daniel,
hum , Paulus en 3'ez,.us Cliristus zyn de Heilige Man-

nen , welker charaders in dit Werkje voorgedragen
worclen , om ons hunne loflyke bedryven onder 't oog
te brengen , en ons ter navolginge van dezelven aen te
fpooren. Zodanig is het hoofdoogmerk van den Eerwaerden Enfield: hicrtoe vestigt hy zyne aendacht niet op alle byzonderheden in den levensloop dezer beroemde
Perfoonaedjen; maer op zuike bedryven, waer in ons
bovenal de leerzaemfte trekken van hun zedelvk character voorkomen. Dezen fchetst hy ten levendigfle af;
dezen flelt by in derzelver loflykheid luisterryk ten won:
en zulks gaet vergezeld van de ernftigfle opwekking om
ons gedrag naer dezelven in te richten. 's Mans hier
voorgeflelcie befehouwingen zyn inderdaed op zodanig
ene wyze uitgevoerd, dat ze regt gefchikt zyn , om een
heilzamen invlocd te hebben op het hart der Lezeren,
ter bevorderinge van ongeveinsde heiligmaking. En men
flag 'er zich, op goeden grond, by recht oplettenden,
te ineerder vruchts van belooven, om dat ze als ene
handleiding tot verdere overdenkingen van dien aert zyn :
gernerkt ze leeren, op hoedanig ene wyze men de loflyke verrichtingen van Menfchen van een uititekend character, ten meesten nutte voor zichzelven en anderen,
kan befehouwen. Zonder y ea ornzoekens na een
of ander treffend voorbeeld van de wyze der uitvocringe,
zullen wy 't oog flechts flaen op de eerfte Leerreden,
die de levensbyzonderheden yan Abraham ten oncierwerp
heeft; en daer ons, by de opening van 't Beek, onder
VII. REEL. 1-1. LETT. Q. 10.
't oog
Ee

414

W. ENFIELD

' t oog komt , het gedrag van Abraham jegens Loth, in 't
verfchil , dat 'cr tusfchen hunne Veehoeders ontflaen
was, zullen wy 'er ons aen houden, als ecn voldoenend
ftael in dit geval.
De Eerwaerde Enfi,e/d eerst gefproken hebbende van de go(hdienflige beginzels , die Abraham geloovig deeden gehoorzamen aen Gods gebod,
om zyn vaderland te verlaten, en naer een land te gaen,
dat God hem wyzcn zou ; die hem bellendig bezielden ,
in zynen voorfpoed, zo dat by God nimmer vergate,
maer zynen weldoener in alie omftandigheden verheerlykte, vervolgt daerop indezervocge.
55 De gocdhartighcid van Abraham week ook geenszins voor zyne godvrucht. Dit gctuige zyn gedrag =trent Loth, den zoon van zynen broedcr,, wannecr 'er
onder hen een verfchil rees , aangaande de piaatfe van
hunne wooninge. Rykdorn , welke de oorzaak is van de
meeste krakkeelen in de waercld, gaf ook aanleiding tot
deeze oneenigheid. Het land konde ken , volgens Gen.
XIII. 6., niet draagen om by eikander te woonen : want bunfie haave was groot, zo dat zy by elkander niet konden woonen.
Het krakkeel begon ondcr de veehoeders van Abraham
en die van Loth.
„ Hoogmoed en heersehzugt zyn vergiftige planten,
welke ,in alle landen, gezaaid, weelderig opgroeien. Zy,
die Been eigendom bezitten , om over te kunnen twisten,
of 'er zich op te verhovaardigen , ziet men dikwyis uit
de rykdommen van hun , van wien zy afhangen, voor
zichzelven eene ingebeelde grootheid afleiden. Hieruit ontfiaan meenige verfchillen onder zulk foort van
menfehen, wier voorzigtigheid, zo als men denken zou,
hen zoude lecren , om den last en moeielykheden van
armoede en dienstbaarheid, door wederzyclfche vriendelykheid en eensgezindheid, te verligren. Het vuur van
tweedragt, welk op deeze of dergelyke wyze onder Slaay en ontftoken wordt , verfpreidt zich ook dra tot de
meesters , en fleept dikwils de verderflykfte gevolgen
met zich, indien deezen niet omzigtig zyn, noch een
voorneemen hebben, om zulks by de eerile ontvlamming
uit te blusfchen.
„ Hadt Abraham den geest van verbittering, welke 'er
werklyk tusfchen zyne dienstknechten en die van Loth
was opgerezen, aangehitst , en had, by geluisterd naar
de klagten, welke hem ongetwyffeld deswege gedaan
wer-
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warden , zoude dit zeker acne wangunst en vyandfchap
tusfchen hem en zynen neef, eerie wangunst, welke hy
trimmer hadt kunnen weet-en , veroorzaakt hebben : dit
zou hun beiden natuurlyk blootgefleld hebben an de
fpotternye, aan do verwytingen , aan de veroveringen
en plonderingen der Canaliniten en Perizziten, welke
toen in dat land woonden : loch Abraham bezat te veel
wysheids om dit niet vooruit te zien, en te veel edelmoedigheids , om niet vuuriglyk te verlangcn naar de
middelen tot voorkoming van cieeze gevolgen. In plaatfe van zig te beroepen op het rcgt van beflisfinge, welk
zyn ouderdom , en de betrekking, waarin hy was tot
Lot , hem duidelyk verleende; — in plaatfe van to
wagten tot dat Loth, van wien by zulks anders natuurlvle mogt denken , hem de ccrfte voor:agen van bevrediging deed; — zegt hy, met acne overmaate van belecfdheld en gedicrifligheld , welke zelfs ten hove zou geprezen zyn gcworden; — met eene toegeeflykheid en
goedhartigheid; welke den vriend van God waardig was,
tiers 8 en 9. , tot Loth , 'Er zy, bid ik u, geese twist
tusfchen my en u, tusfchen myne herders en awe herders ,
want wy zyn broeders ; is niet dat geheele land voor a open?
fcheid, bid ik , van my ; wilt gy ter linkerzyde , ik zal ter
regterzyde gaan, of wilt gy ter regter,, dan zal ik ter linker-

Welk eene fchoone eenvouwintheid
zyde wyken.
van zeggen, welk cane beminnelyke zagtzinnigheid van
geest en edeltnoedigheid van denken.
„ Gelukkig ware het inderdaad voor het menschdom,
indien alle de najaagers van twcedragt en hoogmoed, uit
het voorbeeld van Abraham, toegeeflykheid en onderwerping leerden! Wierclt het menschdom algemeen geleid door Wen berninnelyken gecst, welke Abraham in
dit geval vertoonde, hoe veele verwydering, hoe veele
norfche opIlagen van oogen , bittere redenen en boosaartigc daaden in het gemeene leaven,
hoe veele woede van partyfchap in burgerlyke of godsdienflige genootfchappen, — hoe veele krakkeelen, welke 'er onder
Vorfien plaats hebben , en hoe veele fchrikkelyke onheilen , waarin het menschdom , door de verfchillen,
zouden 'er niet voorgekomen
wordt ingewikkeld,
worden!
De geheele waereld is te klein voor deeze geweldige
en onrustige geesten, welke vermaak feheppen in het
twisEc2
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twisten, en niets doen, zonder onregtvaardig jegens hutne vreéiaame evennaasten te zyn, en hunne vrede tO
verilooren. Doch een mensch, welke met eenen zagtmoedigen en vreézaamen geest verfierd is , zal altoos
vaardig zyn, om 't zy ter regter of ter linkerzyde_uit
den weg te gaan, om bet voordeel of de neiging van
zynen broeder te gemoet te komen. Een edelmoedig
hart acht alie menfchen onderling voor broeders. Wy
zyn alien deelgenooten aan dezelfde natuure, voortgehragt door denzelfden Almagtigen Vader, door dezelfde
milddaadige hand gevoed, vereenigd in dezelfdealgemeene maatfchappye, en derzelfde geneugten en hoope deelachtig. Zouden dan kinders van het zelfde geflacht,
wanneer zy onderling deel hebben aan de milde Zegeningen , welke de goedertieren Vader van alien voor hun
bereid heeft, met elkander twisten om de hoogfle zitplaats aan een gastmaal, of te onvreden zyn met bun
aandeel op bet onthaal, of wangunfiig zyn omtrent dat
gedeelte, het welk een ander te beurte valt? — Zo
onredelyk en befpottelyk zyn nogthans zeer veelen der
krakkeelen, welke onder het menschdom pints hebben.
Laat ons dan, in plaatfe van met eene flipte en beuzelachtige naauwkeurigheid aan te dringen op ailes, 't
geen wy denken dat ons toebehoort , in plaatfe van ons
te verbeelden, dat het een noodzaaklyk punt van ecr is,
wanneer wy in alien opzigte op ons regt flaan; laat ons
dan, zeg ik, in alle decze gevallen, welke niet byzonderlyk ons geluk of dat van anderen regtfireeks bevor-

demi , altoos greed zyn , om van ons wettig regt
gaarnc of te wyken ; en om vredeswille de vooroordeelp en de eigenzinnigheden van anderen bier in toegeeven en involgen."
Verklaaring van PA PLUS Brief aan de Hebreeuwen door J.
A. CRAMER , Koninglyk Deenfchen Hofprediker. Uit het
Hoogduitsch overgezet. Kele Deels Tweede Stuk. Te
Utrecht by A. v. Paddenburg 1777. In quarto 176 bi.
wy onlangs van 't eerfle Stuk dezer Verklaringe
Toengewag
maekten, (*) hebben wy een algemeen ver-

flag

(*) Zie boven bl. 253.
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.flag van derzelver uitvoeringe gegeven, met ene nevensgaende melding van den inhoud der vyf voorbereidende
Verhandelingen; met oogmerk, om , by ene volgende
gelegenheid, een ftael van 's Mans verklaerwyze mede
te deelen. Hiertoe nu diene thans, zonder verder kenze, zyne voorftellingen nopens den inhoud van 't eerfte Lid, of de vier eerfte verzen van het tweede Hoofdftuk , welken zyn Eerwaerde indezervoegc omfehryft
en uitbreid.
:„ Uit het tot dus ver bijgebragte ziet gij , welk een
Pcrzoon, hoc groot en verheven Gods Zoon zij. Hoe
grooter nu de Waardigheid des geenen is, die zig tot
ons vernederd heeft, orn ons Gods wil aangaande onze
zaligheid bekend te maaken, des te grooter is onze
verpligting, de waarheden, die wij hebbcn gehoord, niet
allecn aan te ncemen, maar ze ook, met een oplettend
en gewillig hart , te- gchoorzaamen, ten cinde we ons
niet van de aangebode zaligheid beroovcn, en ons voor
eeuwig ongelukkig
maaken.
„ God bediende zig van den dienst der Engclen, bij
de rrenigvuldige bekendrnaakingen zijnes Wils , en inzonlerheid toen, wanneer Hij zijne wet op den berg Sinai gaf. Gij weet, hoe groot het gezag dezer wet zij
gesveest, en hoe nadru!:lijk God omtrent haare Eere
geijvcrd hebbe. Alle beloften en bedreigingen , die
Hij daarmede gepaard deedt gaan, zijn vervuid geworden. II1j heeft alle zo wel moedwillige, als onopzettelijke overtreedingen regtvaardiglijk gettraft, en evenwel
halt die wet die voorrechten niet, welke de Leer des
Euangeliums verheerlijken. Welke voorrechten zijn
wij niet waardig geoordecld, dat wij door dit veel helderer Licht worden verlicht ! Wanneer wij tegen eene
zo groote zaligheid zondigen, tegen eene Leer,- die ons
een eeuwig heil aanbiedt : wat konden wij wel tot onze
ontfehuldiging voorwenden; hoe konden wy de Godlijke
oordcelen ontvlieden ! De firengheid der oude wet is
flegts eene fchaduw,, in vergeiijking van de ftrengheid
der Godlijke oordeelen tegen de veragters des Euangeliums. Hoe grooter de waarheid is, des te ftrenger
moet , noodwendig, de ftraf zijn op ondankbaarheid.
„ Overweegt fle gts de grootte uwer zaligheid! Het
is keen enkel mensch; het is gem Engel ; het is de Heezelf, die een begin gemaakt heeft, ons het EuangeEe3
u
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Hum aan te kondigen. Die hem hebben gehoord, hebben
het onder ons vender voortgeplant en bevestigd. Dit
Euangelium nu rust op de onweerfpreeklijkfte bewijzen..
De Leerlingen van Jesus Christus, wij Apostelen, zijn
zelven de allergeloofwaardigfte getuigen, van 't geen
wij prediken. Maar ons getuigenis krijgt zijne grootfte
fterkte van Gods getuigenis, het welk , aanhoudend,
met het hunne vereenigd geweest is. De wonderwerken
van Jesus Christus en Deszelfs Apostelen, die alle de
eindige kragt te boven gaan, die de goedkeuring des
Euangeliums van God zigtbaar maaken, die zo gefchikt
zijn, dat zij aandagt en verwondering moeten verwekken ; de menigvuldige gaaven der Apostelen, de uitdeelingen des Geestes naar zijn welbehaagen , ten beste der
Kerke , zijn zo groote bevestigingen der Christelijke
Leere, dat de verdoemenis der geenen, die ze verwer.
pen, even zo zeker als vreeslijk zijn moet. Want de
oorzaak hunner wederfpannig- en vijandlijkheid kan niets,
dan de moedwilligite verblinding en boosheid, zijn".
Aen deze uitbreidende omfehryving hecht de Eerwaerde Cramer vervolgens ene beknopte voorlielling, van de
twee daer in vervatte hoofdzaken, welken zich hier ter
overweginge aenbieden.
„ Voor eerst , het voorftel onzes pligts, die uit de
Leer der voorige Afdeclinge afgeleid is; waerbij deels
de verbindtenis daartoc aangeweezen , deels de pligt zelf,
volgens zyne natuur zo wel, als de wijze, hoehij werkfiellig moet gemaakt worden , verklaard wordt. lit gefchiedt in deze woorden: Daarom moeten wij ons te ?neer
houden aan het geen van ons gehoord is. Wij moeten ons
houden aan 't geen gehoord is : dit is 't gedrag, het welk
van ons gevorderd worth. Wij moeten, dit wijst 'er de
verbindtenis toe aan. Te meer,, dit toont en bepaalt de
wijze, hoe wij onzen pligt moeten nakomen.
„ Het tweede, waarop wij moeten letten, zijn de beweegredenen, ter waarneeminge onzcs pligts. Deze leg.
gen, gelijk de meeste uitleggers gelooven, in 't tweede,
derde en vierde vers opgeflooten. Maar tot het voorttel
derzelven reken ik reeds de woorden van het eerfte vers,
np dat wij niet , ten eenigen, tijde , doorvloeijen. Wij toch
moeten ons , tot eene eerbiedige oplettendheid en een gewillige en ftandvastige gehoorzaamheid aan't Euangelium
laaten beweegen, deels door de nadeelige gevolgen, die
het
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het verzuim dezes pligts medebrengt,; deals door de zo wel
in zig zelve, als byzonder voor ons zo gewigtige en
heerlyke gefieldheid des Euangeliums. De nadeelige gevolgen van gehoorzaamheid omtrent het Euangelium
worden in 't algemeen aangeweezen, en wel met deze
woorden: op dat wy niet, ten eenigen tyde , doorvloejen;
maar in 't bijzonder door eene duidelijke aanwijzing derzelve : het zijn rechtvaardige en zekere ftraffen: alle overtreeding en ongehoorzaamheid heeft rechtvaardige vergelding
ontvangen. Hoe zullen wij ontvlieden? De zo wel in zig
zelve, als bijzonder voor ons gewigtige en heerlijke gefteldheid des Euangeliums blijkt uit deszelfs vergelyking
met de Oponbaaringe des Ouden Verbonds: deze was een
woord, door de Engelen gefproken: het Euangelium daarentegen is verkondigd door den Heere zelven. Voorts, uit
zijne benaanzing ; het wordt , zo wel wegens zijn oogmerk , als working , eene zo groote zaligheid genoemd.
Eindelijk uit het geen God ter uitbreiding, behoudenis en
fiaaving daarvan heeft gedaan; 't is niet alleen van de
Lcerlingen des Heeren betuigd en bevestigd, maar God
heeft zelf mede getztigd , en wel door tekenen en wonderen ,
en nzenigerlei kragten, en bedeelingen des Heiligen Geestes ,
naar zijnen Wil". Volgens dit geleide geeft zyn Ecrwaerde voorts ene nadere vcrklaring van de woorden en
fpreekwyzen, met aendrang der opgemelde waerheden;
dock dit loopt te breedvoerig, om bet hier mede te deelen ; alleen nog een kort woord, noptins de kracht der
fpreekwyze, op dat wij niet, ten eenigen tijde, doorvloejen.
De Eerwaerde Cramer vereenigt zich hierin met die
Uitleggeren, welken, met Chryfollomus en Hefychius ,
die groote kenners hunner Moedertaale, bet woord
9rapqb haOtt doorvloeien verklaren, door vallen en verlooren,
gaan ; des het , in een verblo9mden zin , van perfoonen
gebruikt, zo veel zegge, als zich in 't bederf ftorten (*)..
Het ftelt dus, als eene Leenfpraak, zeer levendig voor,
de gezwindheid en heftigheid, waer mede zy, die zich
niet houden aen het geen gehoord is, tot een onvermydelyk verderf weggefleept worden. „ Volgens deze verklaaring betekent, zegt zyn Eerwaerde, het woord
doorvloejen bier, de nadeelige-gevolgen, welke zy te dugt en
(4) Vid. Wolfii Curas in h. 1.
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ten hebben, die hunne plichten omtrent, de waarheden
des Euangeliums uit de Oogen ftellen. Zij -gaan verloo,
ren; zij wijken, in hunnen loop, van het duel al, na 't
welk zij moesten haasten. In deeze verklaaring kan het
woord, op dat niet wiwaTe in zijn voile betkehis via„,
den genomen. 't Betekent eigeniijk niet enkel op dat'iif
dat niet, maar dat niet EENS. Deze betekenis maakt
des Apostels {telling vrugtbaarér,, dab ze in den eerften
opflag is. Want naar dezelve kunnen wij ze ontleeden
in twee ftellingen, die onderling gepaard gaan. 1 , Die
„ op het Euangelium niet letten, gaan wel niet-altijd
„ voort verlooren; maar hun bederf is egter zeker, en
„ volgt, veelligt , eens plotfeling". Zij loopen , in hunne
verflrooidheid, hun hoogfte doel zo fchielijk voorbij, als
het water voorbij loopt, het welk zig niet laat tegenhouden. Bedenkt dit de Geloovige, zoude hij daarcioor
niet bewoogen worden, zig aan het Euangelium te houden ? Wie zal zijn werk niet maaken , 't vcrderf te ontgaan ? De wegen, langs welke ech Christen, zijne zaligheid derven, de haven voorbij vaaren , en wanneer
hij ze reeds nabij is, egter, door zorgeloosheid of driften , daarvan nog weggevoerd kan worden, zijn menigvuldig. Al denken wij nog zo aan onze pligten ; wat
hebben niet, dikwils,. tijden eencr aarcifehc ruste en van
geluk voor eene magt, op ons ? \Vat voor eene ongelukkige magt moeten zedan niet over ons krijgen, wanneer
wij de nakoming onzer pligten verwaarloozcn! Daar komen duistere tijden van droevenis en vcrvolging. Zijn
wij als dan niet overtuigd van de noocizaaklijkbeid , de
waardigheid en zaligkeid des Euangeliums, dan words.
vervuld, 't geen- . Christus zegt., Matth. VII. 26, 27:
vie mijne wOorden hoort , en dezelve niet doet , (dat is ie.
mand, die. zig -nice houdt, aan 't geen gehoord is,) die
zal bij teg en dwaazen man vergeleeken vorden, die zijn huis
op /let zand gebouwd heeft, en de jlagregen is nedergevallen,
en de-Vaterfroomen . zijn gekomen, en de winden hebben gevaaid , en zijn tegen het zelve huis aangejlagen, en het is
gevallen, en zijn val vas groot. Het Euangelium gaat

zekerlij ik bij hem, die 't zonder aandagt hoort ; die nimmer tot eene s ernftige befchouwing van het zelve beflair; die het in zijne ziel verftikt, en het belet , orn
vrugt te draagcn, verlooren, niet zonder eene zwaare
zonde, maar ook niet zonder zyn onvermydclyk bederf,
wan.

OVER DEN tRIEF AAN DL HEBREEN.

42i

wanneer hij zig deszelfs zalige werkingen zelf onwaardig
agt. Daarom dan moeten we ons, te meer, houden, nan het
geen van ons gehoord is, op dat wy niet , ten eenigcn tyde , doorvkejen.
Virzameling van Godgeleerde en Zedekundige Verhandelingen. Grootdeels uit het Engelsch. Tweede Deel. Te
Leyden by L. Herdingh 1777. Behalven het Voorwerk 328
bladz. in groot octavo.
den aenvang der uitgave dozer Verzameling van
yGodgeleerde en Zedekundige Verhandelingen , gepaerd
met ene foortgelyke Verzameling van Stukken van Vernuft en fmaak, by welke gelegenheid wy een berigt van,
bet daermede bedoelde gegeven hebben (*), zag dit
Wcrkje het licht, by manier van enkele Stukjes. Men
is op dien voet met het eerfte Deel voortgegaen, tot
dat de enkele Stukjes van ieder Verzameling een gevoegelyk Boekdeeltje konden uitmaken: maer met de uitgave van dit tweede Dcel heeft men 't raedzamer geacht, de Verzameling van ieder foort op cens tot die
grootte te brengen ; met oogmerk om daer mede dit
Werkje te beflaiten. Ingevolge hier van is het thansaf‘,,, egeven op zichzelve gcfchikt, als een tweede Deel
van de Godgeleerde en Zedekundige Verhandelingen ; en
even zo zal men nog can tweede Deel van de Stukken
vc:iz Vernuft en finaak gemeen maken ; om dus doende ieder Verzameling afzoncierlyk te voltrekken. Ten gevalle der Lezers van verfchillende verkiezing, is de geheele uitvoering op zodanig ene wyze ingericht , dat
ieder Verzameling als op zichzelve ftae; des ze by elkanciet , en ook door hen, die des begeerig zyn, ieder
afzonderlyk, als een volledig Werkje, verkregen kunnen worden. - Reeds den- en anderwerf hebben wy
1.4ezien , dat 'er verfcheidcn Verhandelingen in dit Gefchrift voorkomen , die over opmerkenswaerdige onderwerpen gaen, en indiervoege uitgevoerd zyn, dat ze
ter verftandige onderrichtinge en deugdzame aenfpoosinge ftrekken; het Welk men ook, by hec doorbladeren
va dit tweede Deel, zal ondervinden.
Het eerie zestal van Verhandelingen, hier geplaetst,
be(*) Zie lledend. Vad. Letter-Oef. IV D. ld. 246.
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behelst enige bedenkingen over de tydlyke flrafren onder
het Euangelie, als door de Apostelen geoefend, of gecireigd. Hier toe behoort het geval van Petrus met Ananias en deszelfs Huisvrouw Sapphira, Hand. V. .1-1r ;
dat van Paulus met Elymas den Tovenaer,, Hand. XIII.
6-11; met den Bloedfehender,, 1 Cor. V. 1-5; mizsgadcrs met Hymeneus en Alexander I Tim. I. 20. 2 Tim.
IV. 14 ; waerby ook tevens in aenmerking komen eilyke gezegden van Paulus, met betrekking tot lichaamlyke ftraffen, to vinden, i Cot. Xl. 3o, IV. 21•; en
2 Cor. X. 6. In deze Verhandelingen brengt een
Pyrrho zyne bedenkingen deswegens te berde, als iemand, die zich verlegen vind, om zulks met den aert
van 't Euangelie, en 't charader van deszelfs menschlicvenden flicker, over een te brengen. Deze bedenkingen
warden vervolgens door eenen Vigilius , en andermael
door enen anderen, die zich W. W. tekent , beantwoord; waer tegen Pyrrho zyne aenmerkingen op nieuw
voordraegt; die verder door beide de gemelde Schryvers wederleid worden. Ene ernftige overweging van
het daerin voorgeftelde is zeer wel gefchikt, om alle
zwarigheden over dit ftuk uit den weg te ruimen; nadien 't duidelyk blykt, dat, in geval van van ftrafoeffening, de Apostels niet inkomen als zulken, die hunne
wonderdadige magt , ,naer eigen willekeur,, in 't werk
Kellen ; maer Werktuigen, door welken God die
ftraffen uitvoert„ of ook wel als zodanigen die voorfpellen wat God doers zal , of melden 't geen by gedaen
heeft. Daerbenevens komt bier nog te recht in overweging ; of de fpreekwyzen van den Satan over te geven ,
met de te roede komen , en alle ongehorzaemheid te wreeken ,
wel enige betrekking hebben tot lichaemlyke ttraffen ,
en of ze niet veel eer aenduiden, de oefening der Kerklyke tucht , door zulke fchandvlekken ftreng te beftraffen en ten toon te ftellen. Wel byzonder leid ons des
Apostels voorftel, wegens de onwaerdige Avondmaelhouders , die daarom of zwak of krank geworden waren,
of fliepen , niet tot enige Apostolifche ftrafoefening ,
maer of tot een onmiddelyk oordeel van God , of tot
een middelyke kastyding zyner Voorzienigheid ; waerdoot
ze de natuurlyko gevolgen hunner buitenfpoorighcden,
ondervonden.
als kastydingen hunner
Op dit zustal volgeu twee Zedekundige Vertoogen,
die
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die gefchikt zyn, om de nutloosheid en fchadelykheid
der zonden op ene nadruklyke wyze te 'ontvouwen ; en
een ieder ten ernftigfte op te wekken, tot een verftandig tellen zyner dagen, met het aen de hand geven van
middelen, die we behooren aen te wenden om de jammerlyke misrekeningen , welken daeromtrent onder het
1VIenschdom maer al te veel plaets hebben, voor te komen en te herftellen. Verder ontmoeten we ene
wederlegging van hun, die den Keizer Marcus Antoninur
trachten vry te fpreeken, van de hand gehad te hebben
in 't vervolgen , der Christenen: waertegen de Opiteller
van dit ftukje toont , dat de vervolgingen onder dien
Keizer, Been begunfliger der Christenen zynde, niet alleen met deszelfs kennis en toeftemming voortgezet,
maer zclfs op zyn bevel, en volgens zyne Edictcn, gefehied zyn. — Ene volgende Verhandeling vestigt onze aendacht op de bewyzen der Godlyke Voorzienigbeid , door menigvuldige voorbeelden geitaafd.
Daerop brengt men ons onder het oog, de gelykvor,
rnigheid der Godlyke bedeelingen, in den natuurlyken
en geopenbaerden Godsclienst, om ons tc doen opmerken, hoe wy in den enen en in den anderen dezelfde
hand gewaer worden, en daer uit een waerichynlyk beWys molten afleiden ten voordeele. der Openbaringe.
— flier by komt een Vertoog aver de krachteloosheid
van het Gebed zonder Gehoorzaernheid ; waerin de
Schryver overtuigend doet zien, hoe wy niet kunnen
verwachten, „ dat God ons zal hooren, zo wy weige„ ren nacr Hem te luisteren”; des wy, zo wy, immer
van God verhooring willen verwachten, beftendig moe,
ten voortgaen, in met Hem te vierken, en gehoorzaem
te blyven tot het einde. — Wyders levert ons ene an.
dere Verhandeling enige aenmerkingen, welken dienen,
om te toonen , hoe de bekende plaets, uit de fehriften van Diogenes Laertius , nopens . de Naemloze Altaren
te Athenen, ftrekt om licht by te zetten aen de Redenvoering van Paulus aldaer; welke gefchikt was, om de
.Atheners dien God te leeren kennen, door wiens Voorzienigheid zy, in de dagen van Epimenides , van ene
woedende pest verlost werden; 't weir gelegenheid gegcvcn had, tot den eerdienst van een hun onlipkenden God,
airtot een gedenkteken der toen volbragte verzoening.
Daernevens gaen leerzame bedenk.ingen over den
Val
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Val van Petro ; mitsgaders een uitgewerkt Vertoog
over de verplichting ter vergoedinge van aengedane ongelyken; dat een ieder tevens ten fterkfte moet,noopen,
om zich daer voor te leeren wachten; op dat, by niemand verongelykende, zich nimmer in de noodzaekl'Itheid vinde, om dien zo moeilyken pligt te volbren n.
Voorts behelst deze Verzameling nog een oVerzoek naer het hoofdoogmerk van 's Heilands gedaentewisfeling op den Berg, „ als een middel, ingericht, om
„ ons den Heere Jefus voor de gedagten te brengen-in
„ 't midden dier wonderbare ontwikkeling zyner. Ma„ jefteit en Heerlykheit, met alle. de daer mee Vermel„ de byzonderheden; om ons dan te rug te doen zien,
„ nae de Voorzeggingen der oude Profeeten, die hier
door in Hem bevestigd , opgehelderd , en vervuld
55
5, werden, en ons zielenoog vooruit te doen fnellen nae
die verwagtingen, waer mee wy in 't Evangelic ge31
» voed worden; al het welk ook aen ons verzekerd is,
door deze Gebeurdtenis , die dus den oprechten Ge33
19 loovigen aen Jefus verfchcidene onderwerpen oplevert, tot aengename en nutte befpiegeling”.
it onderzoek geeft ene gefchikte aenleiding, tot het
inviechten ener ontvouwinge van het Apostolifche voorftei 2 Pet. I; en wel byzonder der fpree!wyze very i9 ;
volgens onze vertaliw, ende
hebben het Prophetifche
%lout 3 dat Peer onze Schryver vertolkt : envy
hebben het wonr#, elk Ettfeeten nieer zeker ; des de mening
van den Heiligen. Pettus deze zy. „ De fchetfe van
Christus Heerlykheit , en Majefteit , waer van wy
35
• ooggetuigen waret4r en het plegtig getuigenis, voor
• Hem, dat wy dooiCtod den Vader onderfcheiden hoorden geven, nit die wolke der heerlykheit, die.Hem
omringde, maketk,alle de Voorzeggingen der Profec15
), ten voor ons Zekerier. Zekerder,, met opzigt tot derzelver echtheit ; zekerder in derzclver zin en inhoud ;
75
5) zekoder tenlenzien harer vervulling op den beftem• den tyd. Wy zyn daerdoor verzekerd, dat Jefus de
„ Perfoon is op wien deze Voorzeggingen pasfen, en
,5 dat Fly bekwaem en bereid is omze te vervullen”.
Na deze Verhandeling geeft men ons nog ene op.
heldering, nopens de duistere plaats I Pet. III. 19, 20;
in welke men, volgens dezen Schryver, door de geesten,
die in de gevang.nis zyn, }weft te verftaen her zondig
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menschdom, „ niet flegts gekerkerd aen de flerke kete„ nen des doods maer ook ;net de nog vcrgiftiger banden
„ der zonde” : 't welk de Apostcl vergelykt by 't
menschdom ten tyde van Noach. Hieromtrent leert hv
dan, volgens deze uitlegging , dat de Heiland, door zy-nen dood en opftanding , gropsvee45 voortgegaan , dat is,
ten Hemel gevaren zynde , hun gepredikt heeft ; verkondigende hun, door zyne Apostelen , en op den grondflag
zyner overwinning van het graf, het Euangelie der Zaligheid ; welkcr zekerheid rust, op de onwederfpreekbaerfle bewyzen, naemlyk de Opilanding van Christus
onzen Heer uit den dood. - Ten laetfle is hier nog
bygevoegd ene Verhandeling over het Pfalmgezang; in
welken, na ene befchouwing van 't zelve onder de joodfche bedeeling, getoond word, hoe ook de Christenen
het Pfalmgezang, als een plechtig deel van hunnen eerdienst , hebbcn te verrichten , met ene nevensgaende ontvouwing van de wyze, op Welke zulks gefchieden moet.
Reis naar de Zuidpool en rondfom de Wereld, gedaan , op
bevel van zyne Brittannifche Majefleit , met de Schepen de
Refolution en de Adventure, in de 7aaren 1772, 1773 ,
1774, en 1775, en befchreeven door JAMES COOK Bevelhebber van • het Schip de Refolution. Waar by gevoegd is
Kaptein FURNEAUXS verflag van- deszelfs Reize , met het
Schip de Adventure , na dat het zelve van de Refolution was
afgeraakt. Uit het Engelsch vertaald. Te Rotterdam by
A. Bothall. D. Vis en P. Holfleyn 1778. in 4to. 371
bladzyden.

e Scheepsbevelhebber COOK, Schryver deezer ReiD
ze , heeft zich reeds als cen oplettend waarneemer
en kundig Zeeman doen kennen in de

Reizen romdom de
Wereld , door eenige Engellche Be velhebberen uit derzelver
Dagregisters in orde gebragt door J. HAWKESWORTH (*)

thins vatte by zelve de pen op, en geeft ons een verhaal van zyne laatsc gedaanen Zeetocht. Hy toont.
fchoon geen Man van Letteren , en by de Zee opgewiegct,
eene plaacs en wel eene aanzienlyke plaats waardif, te
wee(*)

Zie lied. Vaclerl. Letteroef. IV. D.

3786

4.26

'

J. C'30:: S REIS

weezen onder de Zeelieden, die ons een verilag 'inner
ontdekkingen en verrigtingen gaven. Het E,ngelsch werk,
door hem vervaardigd bertaat uit twee zeer groote ftukken in Quarto, met keurlyke Maarten, Plaaten, en Afbeeldingen van de zonderiii,ge gedaanten der Inwoonderen van de nieuw ontdekte Eilanden. In deeze Nederduitfche Vertaaling , welke by thans voor oas hebben,
heeft de Vertnier gelyk her Voorberigt der Uitgeeveren
ons leert „ flegts dat Been gelaaten, wat byzonderder
„ betrekking hadt tot de Zeevaart, en derhalven niet
„ gefchikt was voor het pros der lezeren van Reisbefchryvingen , die het meer te doen is om de nieuwe
ontdekkingen te kennen van Landen, Gewasfen , Plan„ ten, en Dieren, en vooral van de verfcheide wyzin„ gen der menschiyke natuur in die afgelegene Gorden,
„ welker aanwezen met tot onze kennis gekomen was”.
Men more dit Werk dan voor een zeer breed Uittrekzel aanzien van bet oorfpronglyk. Het ix:that nit Vier Boeken. Bet Eerfle bevat het wedervaaren deezer Zeelieden,
tints bun vertrek van Engeland, tot aan bet eerfle vertrek
van de Sociteit Eilanden. Het Tweede behelst bun wedervaaren ,zints bun vertrek van de Societeit Eilanden , tot hunne wederkonst aan, en hun tweede vertrek van dezelve. — Het Derde
lioudt in, hun Reis en wedervaaren van Ulietea oin Nieuw Zeeland. Het vierde begrypt hunne verrigtingen, aria hun laatfie
vertrek tot aan hunne te rug . konst in Engeland; •Hier is in ge-

vlogten een verflag van Kaptein FURNEAUX ' S Reize met het
Schip de Adventure, naa dat het zelve van de Refolution,
door COOK gevoerd, was afgeraakt. Deeze nicer dan drie
jarige Reis, zo gelukkig volbragt, dat by op de Refolution
van al het Scheepsvolk niet meer dan vier Mannen en
ilegts een aan ziekte verloor (*), wend voornaamlyk on.
dernomen ter Nafpeuringe of 'er in 't Zuidlyk Halfrond,
dat Vaste land in weezen ware, wegens 't welke Geleerden en Wysgeeren veelerlei gisfingen p;emaakt hebben; dan, of dat gedeelte des Aardkloots beflaagen wordt
door een onafmeetlyken plas water.
Naardemaal dit het hoofdoogmerk deezer Reize was,
zullen wy onzen Leezeren den meesten dienst doen, met,
dit Berigt, den gro-ften Zeeheld te volgen op de booze Zuider breedten door hem beftevend. Veele moeilykhe(*) WI de middelen hier toe gebruikt hebben wy onzen Leezeren ree ds vetilag gegeeven in onze Hecl. Vad. Letter-01. FL
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heden uitgeftaan hebbendc, hcvonden zy zich in December des Jaars 1772 op 58' 19' Zuiderbreedte, en 24° 39'
Oosterlengte, zonder grond tc peilen met een lyn van
twee honderd twintig vademcn. Hier verzamelden zy, in
't Ys bezel, eene menigte van Ys, waar van zy hun vcorraad van versch water vernicuwden. Den 17 January
1 773 pasfeerden zy den Zuidpoolkring. „Het was thans' ,
fchryft Cook, „ redelyk header, zoo dat wy verfcheide
Zeemylen rondom ons heen konden zien, echter, hadden wy federt den morgen maar een enkel Ys-eiland gezien; doch omtrent vier uuren naa den middag zagen
wy de Zee geheel en al met Vs bedekt, in de ftrekking
van Z. 0. rondfom het Zuiden ten Westen. Wy zagen
meer dan dertig zo groote als kleine Ys-eilanden, behaly en eene zeer groote menigte los Ys, het welk, naar
maate wy Zuidelyker vorderden, zodanig vermeerderde,
dat wy op 67° 15' Zuiderbreedte niet verder konden
komen. Het uitgeftrekte veld, waar door wy tegenhouden weren, beftondt uit verfcheide foorten van Ys, als
uit hooge heuvelen, nit losfe gebrooke ftukken te zamen
gepakt, en uit het geen de Groenlandsvaarders Veld-Ts
noemen. Een Veld van dat foort van Ys lag ten Z. 0.
van ons, en hadt eene uirgeftrektheid aan welke ik van
den top der mast geen einde kon zien. Het was ten miniten zestien of achttien voeten hoog, en fcheen van eene
tamelyk gelyke hoogte en oppervlakte. Wy zagen hies
verfcheide Walvisfen tusfchen het Ys fpeelen". Dit Vs
belette hem toen verder Zuidwaards door te dringen.
Byzonder optekenenswaardig is het Zuiderlicht, bier
door hem waargenomen. „ Op den 17 van February zag
men tusfchen middernagt en drie uuren des morgens flikkeringen aan den hemel, gelyk aan die, welke, in ons
Noordlyk Werelddeel, Noorderlicht genaamd worden;
maar ik had noit gehoord dat men te vooren Zuiderlicht
gezien had. De Officier, die de wagt had, merkte op,
dat het zelve fomtyds met flangswyze ftraalen, en in een
kringswyzen vorm uitgefchooten wierd, en als dan was
deszelfs licht zeer fterk en deszelfs verfchynzel orgemeen fraai. Hy hadt niet kunnen bemerken, dat het.
zelve eenen byzonderen flreek hieldt: want het vertoosde zich, in verfchillende tyden, aan verfcheide oopien
des hemels, en verfpreidde deszelfs licht door den ganfchen dampkring". Weinig nagten laater maakte het
Zuiderlicht eene zeer fchitterende eia held= vertooning•
WY
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„ Wy zagen het eerst in 't Ocsten, een weinig boven den
gezigteinder, en in korten tyd door den ganfchen hemel
verfpreid".
De veelvuldige Ysgevaarcn, de donkere nagten in her
verder gevorderd jaargetyde, benamen hen den mood,
om het genomen befluit van andermaal den Zuidpoolcirkel
te pasfeeren. Ook merkt by op, dat in de Zuiderbreedten
een akelige nevelagtigheid altoos de overhand heeft,vergezeld van zwaare mist, zo dat men zeldzaam het vrolyke gelaad der zoniie aanfchouwt, eene omilandigheid,
welke alleen in flaat is om den onverzaagditen moedeloos, en den vrolykflen dofgeestig te maaken.
Een tweede Tocht in November 1773 ondernomen na
de hooge Zuidelyke Brcedten vordert een breeder verDag. Den 6 Dec. was by op 51° 33' Zuiderbreedte en
180° lengte, en gevolglyk juist in 't punt der Antipoden
van Londen. „ Wy zyn, luidt hier zyn verhaal, de
eerfte Europeanen, en ik meen 'er by te molten vocgen de
eerfte menfchelyke weezens, die dit punt bereikt hebben, daar waarfchynlyk niemand naa ons zal been gelokt
worden.
„ Naar maate wy het Zuiden naderden, daalde de Thermometer, en des morgens van den ro December, de
wind van vooren komende, daalde de Kwik tot op 37'.
Op den middag waren wy op 59° Zuiderbreedte, zonder
eenig Ys ontmoet te bebben, alhoewel wy het voorige
jaar, den io Dec. tusfchen de 5o 0 en 5 1° graaden Zuiderbreedte, ons in 't Ys bevonden hadden. 's Nagts van
den ri vermeerderde de koucle , en de Thermometer woes
340 aan. Zondags 's morgens, omtrent vier uuren, zagen
wy een groot dryvend Ys-eiland voor ons uit, 't welk wy
een uur daar naa voorby zeilden. Om acht uuren was de
Thermometer reeds op 31` graad, de lugt waarfchynlyk
verkoeld zynde door het Ys, alhoewel wy niet nicer dan
dit eene fluk zagen. Op den middag bevonden wy ons op
62° 46' Zuiderbreedte. Den volgenden morgen tekende
de Thermometer 31°, en wy ilevenden met eene frisfe
koelte Oostwaards, alhoewel 'er verbaazend veel fneeuw
viol, waar door wy geen den roeden van ons of konden
seen.
De Ys-velden dreeven des morgens van den 15 rondfom ons been , zoo dat wy als ingellooten vvaren, en wy
zagen geene mogelykheid om verder na het Zuiden te
vorderen, weshalven wy N. N. 0. ftuurden, om buiten
het
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11(1 Vs te komen. Het weer, dat reeds dampig.was,
wierd tegen den midthlg mistiger,, en maakte onzen toeftand , in 't midden van ecn ;root getal dryvende Ysrotzen, zeer gevaarlyk. Zelfs ontkwamen wy ccns,
ter lengte van ons fcliip, het gevaar van tegen cen derzelven verbryzeld te worden. It iettegenflaande de gefiadige perykels waar onze tocht ens in deezen onbezogten Occaan blootitelde, waren onze Scheepsgasten
op verre na zo ongerust niet , als men zou hebben mogen verwagtcn: en, men, in den kryg, met het.
geziclit des floods gemecnzaamer en dikwyls onaandoenlyker words, even zo was het hicr gefleld ,daar dagelyks
zulke hairbreeds ontfnappine;en 7.6 weinig geteld werden,
als hadden de golven , dc winden, en de Ys-rotzen gem
kracht om ons kwaact tc dcen. De Ys-brokken hadden
clezelfde gedaantens , gelyk die, welke wy ten zuiden
van den Indifehen Oceaan gezien hadden, 'en van tyd tot
tyd zagen wy vecic pyram;den, obelisken, en kerktorens
te voorfchyn komen, welker hoogte . niet minder was
dan die, welke wy op de eerfte Ys-eilanden in 't. jaar
1772 gezicn hadden, en vecie fer eleeken dezelve in uitgefirektheid en piatvormigheid van kruin.
„ Het getal van Vogels, 't Welk wy tot bier toe op onzen Tocht ontmoct hadden, zou alle andere Reizigers
verzekerd hebben, niet verre van land te zyn. Wy,
nogthans, wares thans aan dat vetfehylizel op zee zo
gewoon, dat het zclve ons niet eens aan land deed denken.
„Van den 16 tot den twintigiten zagen wy gecne Vogels , welke verdwecnen waren, zonder eene zigtbaare
reden; maar op (lien dal; kwamen weder ecnige Albatrosfen te voorfehyn: op deczen dag. waren wy tevens
weder zo vet Zuidwaards gevorderd, dat wy , in den ad-,
termiddag, voor de tweede maal, geduurencle onze Reis,
den Zuid-poolcirkel pasreerden. Het weer was nat en
vogtig, wy .hadden eene menigre van Ys-eilanden om ons
heen dryven en het woei een fterken ftooker. Verfcheide Zuidpool Petrels, en een Walvisch, die het water ly
ons opblies, fchecnen aan te duiden, dat wy in de hevroren luelltareele waren aangekomen. Des naehrs zagen wy twee Zeekalven, die vey in de laatst ve,loopen
vcertig dagen niet gezien hadden, en die aan vcrfeheide
onzer fcheepsiieden de flikkerende hoop gaven, van eerland
Ff
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lang land te Wien zien; maar onze koers ftelde hunne
verwagting te 16.r door dicn wy, geduurende verfcheide volgende, dagen, binnen den cirkel, tot 67° 12 Zuiderbreedte bleeven.
„ Op den 23 waren wy omringd van Ys-Eilanden, en
de Zee was als bedekt met kleine Ys-fchotfen. Wy maakten, derhalven, ecn bylegger, zetten de boot uit, en
verzamelden zo veel Ys als wy voor eerst konden bergen. De Vogcls zagen wy thans weder, met menigte,
om ons heen vliegen.
53 Onze booten weder binnen gcnomen hebbende, ftevenden wy, geduurende den ganfchen nacht, en den
volgenden dag, zo veel het een tcgenwind gehengde,
noordlyk op. Op den 25 was het weer fraai en helderer,
en de wind werd 's Middags zagen wy mcer dan
negentig groote Ys-eilanden. - Op den middag namen wy Zonshoogte, en bepaalden onze breedte op 66' ,
22 ' Zuid, zo dat wy even buiten den Poolcirkcl waren.
Wy hadden nauwlyks ecnigen nacht, geduurende ons
verblyf in de bevroren luchtftreek, zo dat ik menigmaal,
even voor middernagt, by 't licht der zonne myn Dagverhaal fchreef. Des Zons verblyf beneden den horizon
was insgelyks deezen nagt zoo kort , dat wy een fterk
fchemerlicht hadden. - Om zes uuren des avonds
telden wy honderd en vyf groote Ys-klompen, rond ons°
heen, het weer bleef helder fraai en volmaakt
Ten den middg van den volgenden dag waren wy by naa
in dezelfde omilandigheid, met bet fcheepsvolk , dat zeer
drOnken was, (zy hadden den vcorgaanden dag 'er op
geltaan, om, zo lang zy Brandcwyn hadden , Kersmis te
houden, als Christenen, fchoon de hoofdftoffen zich tot
hunnen ondergang fcheenen verccnigd tc hebben,) terWyl wy van den top der mast, hondcrd acht- en zestig
Ys-eilanden zagen, van welken zommige een halve myl
lang waren, en Been minder dan de romp van ons Schip;
bet gantfche tooneel geleek naar de verfpreide Itukken
van erne vcrblyzelde weereld, en trof ons te fterker:
dewyl wy van alle kanten nicts dan de fierkfte verdoeminEen, vervloekingen en lasteringen van onze befchonken I2atroozen hoorden uitbraaken. - In den agtermiddag knee en wy eene kleine koelte, waar mede wy
jet naar ti Noorden vorderden , het petal der Ys-eilandea
ver-
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verminderde, naar maate wy van den Zuidpool-Cirkel
afweeken.
Den volgenden morgen zetten wy onze booten uit,
en verzagen ons van een verfchen voorraad Ys. Kort
daar op veranderde het weer, de wind kwam naar het
Noordoosten, en bragt veel fneeuw en regen mede.
„ Wy vorderden na het Noorden zoo veel de winden
wilden gehengen , en waren op den eerften January van
't Jaar 17 74, buiten het gezigt van eenig Ys, op 59•
7' Zuiderbreedte. Op den vierden hadden wy uit den westen zeer bulderend weer, het welk ons noodzaakte alle
onze zeilen dubbel gerecfd te houden ; de zee ftondt zeer
hol, en het Schip werkte zwaar, flingerende aan weerskanten met het boord ondcr water. Dit bleef duuren
tot den 6 , wanneer wy , des middags 51° Zuiderbreedte
bereikt hebbende, onzen koers N. N. 0. rigtten. Wy
waren nu maar weinige graaden zuidelyker van het vaarwater,, welke wy in laatstleden Juny en July bevaaren
hadden , toen wy van Nieuw Zeeland na Otaheite ftevenclen , ten chide geen aanzienlyk gedeelte van deezen
grooten Oceaan onbezogt te laaten. Zoo ver als wy
tot hier toe gevorderd waren, hadden wy geen Land gevonden, noch zelfs aanduidingen van Land: by onzen
eerften koers hadden wy de Zuidzee in middelbreedtens,
dat is, tusfchen 40 en so graaden, doorgekruist. In onzen koers tot Kersmis, hadden wy het grootfte gedeelte
van die zee bezogt, tusfchen de 6o graaden en Zuidpoolcirkel , en op onzen tegenwoordigen tocht naar 't
Noorden bezeilden wy de ruiinte tusfchen de twee voorige koersfen. Indfen ons eenig land ontfnapt zy,, moet
het een Eiland weezen, welks affland van Europa, in
eene woeste luchtftreek, van geene waarde kan zyn voor
dat werelddeel. 't Is klaar dat om eene zee van die uitgefIrektheid a ls de Zuidzee is, te doorkruisfen, met
oogmerk om zeker te zyn, wegens het beftaan of niet
beftaan van een klein Eiland, verfeheide reizen zou eifchen in tallooze koersfen , welke door geen Schip op
een enkelen tocht kunnen bezeild worden. 't Is genocg
voor ons beweezen te hebben , dat 'er in de Zuidzee
binnen de gemaatigde Lugtftreck geen groot of vast Land
beftaat ; en dat , indien 'er eenig vast Land verder Zuidwaards in weezen is , hetzelve moet gelegen zyn tusfchen de Zuidpool, en den Z uidpoolcirk4
Vfy
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„Wy zeilden nu, geduurende eenige weinige dagen,
Noordoostwaards , tot dat wy op 4 7 52' Zuiderbreedte
kwamen, daar de Thermometer op 52° rees. Op den
elfden des middags, rigtte ik myn koers weder naar 't
Zuidoosten. Des avonds toen wy op 48° 22' Zuiderbreedte en op I 21 ° 29' Westerlengte waren, bevonden
wy de Miswyzing van 't Compas to zyn 2° 34 Oostlyk , 't welk de minfte Miswyzing is, die wy buiten de
Keerkringen opmerkten.
33 Op den 15 nam de wind fterk toe, en in korten tyd
woei het eon florin; ten neon waren floeg een vetbaazende waterberg tegen den buik. van 't (chip, en vulde
de dekken met een vloed waters , die door bet luchtgat over ooze hoofden nederftotte, de Kaars uitbluschte , en ons voor een oogenblik in twyfcl list,
of wy niet , gansch en al overftelpt , te gronde gingen.
Onze toeltand was thans zeer beklaaglyk en akelig, zelf
voor de geenen , die gezond gebleeven waren. Dc
oceaan zag 'or rondsom ons woedende uit, en feheen
ontftceken en verbolgen over het trotfche beitaan van
eenige weinige Stcrvclingen, die deszelfs uitgeftrektheid
zogten te bepaalen. Mismoedigheid zat kwynende op 't
gelaat der Scheepsgezellen, 'er heerschte een akelig itilzwygen onder de Heeren en Oftleieren. Van de zoute
kost, onze gewoone fpys , waren wy alle afkeerig geworden; de middagklok klonk liaativk ooze ooren,
en zo haast had de welbekende reuk -der feheepskost onze -neuzen niet bereikt, of al onze graagte verging en
werd in walging verkeerd.
35 De mile Ys-eilanden , die wy over deezen boeg ontmoetten , vonden wy op 62° 30 Zuiderbreedte, den 20
van deeze maand; cloth zy vermeerderden niet in petal
Haar evenredigheid van onze verdere vordcring naar bet
Zuiden, zo dat wy den Zuidpoolcirkcl op den 26 weder
kruistenzonder meer dan eenige enkele Ys-fchotfen to
zien. Op deezen dag hidden wy ons bezig met de vertooning van Land, het welk , na ciat wy 'er eenige-uulen op hidden aangehouden , in woiken verdween. Den
vagenclen (lag bevonden wy ons op 67°52' Zuiderbreedte, en gevolglyk zuidelyker dan wy to vooren nog ge.
weest waren , en bier werden wy door geen Ys geiluit.
De blame Petrels, de kleine SLormpetrels, de Kaapfche Smanvinken bleeven ons nog verzellen3 maar de
Al-
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Albatrosfen hadden ons reeds cenige dagen geleden verlaaten. Wy waren thans weder in de ftreeken, daar, in
dien tyd van 't jaar, den dag door geen y acht wordt afgewisfeld , en tc middernacht zagen wy de zon fehynen.
„ Op den 28 , in den achrermiddag, ontmoeten wy veel
gebroken ys, waar op ik bootcn liet uitzetten , en 'er
cen goeden voorraad van opdeed, welke ons thans wet
te ftaade kwam. Te middernacht was de Thermometer
niet laager dan 34 graaden, en den volgenden morgen genooten wy de koesterendfte zonnefchyn, welke wy oit
in de bevroren luchtftreek ondervondcn hadden.
„ Wy vatten nu de hoop op van zoo ver Zuidwaards
te zullen doordring,en , als andere Zeelieden naar
Noordpool gedaan hadden; maar den go, des morgens,
om zeven uurcn, ontdekten wy ecn vast Ys-Veld van
cene onafnicetlyke uitgeilrektheid , ftrekkende van 't Oosten naar 't Westen. Om dir Veld zagen wy eene menigte Ys-fchotfen dryven, die verfcheide voeten boven de
oppervlakte van het water geligt werden. Zoo dat wy,
op de kanten van dat Ys-Veld , een oneindig getal opgcworpen Vs-bergen zagen, alle van eene ongeregelde
gedaante. Thars waren wy op 71° io' Zuiderbreedte,
gevolglyk minder dan 19 graaden van de Pool af; maar
't was onmogelyk verdcr te komen, wy wendden het,
dcrhalven, zeer voldaan over onzen gevaarlykcn tocht,
en ten naasten by verzekerd, dat geen Zeeman zal verlangcm na. ons zoo ver re komen, veal minder onderneemen nog digter aan de Zuidpooi to naderen. Onze
lengte was chaos ter tyd ten naasten by to6° West. De
Thermometer woes hier 32°, en wy hoorden rondsom
ons het krasfen van eene menigte Onweersvogels ; maar
konden 'er geene to zien krygen, uit hoofde van, her
mistige weder dat eensklaps opkwam.
„Zoo dikwyls wy tot bier toen aar 't Zuiden hadden
doorgedrongen, hadden wy geen Land ontmoet, maar
waren vroeger of laater geftuit geworden door een vast
Ys-Veld, het walk zich zoo ver uitfirekte als wy voor
ons uit konden zien. Ter zeifder tyd hadden wy
winden, in deeze boogc breed tens , altoos gemaatigd en.
gemeenb,, k oostlyk gevonden , even als zy gezegd werden
de Noordlyke bevroren 1-until:reek to zyn. Uit deeze
ornflandigheden maaktc de oude Leer FoRsTFR op , dat
de ;anfche Zuicipool tot den affland van ac°, 'Deer . of
Ff3
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min, bedekt is met vast Ys, van 't welk de kanten,
jaarlyks door de flormwinden afgebrooken, -door de
werking , van de zon verteerd en in den winter herbooren worden".
Gaarne zouden wy onzen Lcezeren, nit dit Dagverhaal, meer hyzonderheden, raakcnde nieuw ontdekte Eilanden en Volken , en de zonderlinge ontrnoetingen den
Schecpsvoogd en de zynen bejegend , oplevercn; docli
de plaats verbiedt ons, hier in onzen lust op to volgen, en wy mocten den Leezer wyzen tot het Werk
zelve, 't welk alzins de kenmerkcn draagt van des Schryvers oplettenheid en braafheid van hart. Thans is by
op cen derden Tocht, Bien wy wenfchen dat hem gelegenheid zal verfchaffen , om zynen Landgenooten den
Liefhellberen der Zeevoard- , Aardryks- en Menschkunde ,
nieuwe waarneemingen op te leveren.

Oude en Hedendaag fche Algemeene Wereldlyke Gefchiedenis ,
gevolgd near het Fransch van den Heer Abt MILLOT, Lid
van de Academien van Lions en Nanci, enz. Negende Deel.
De Hedendaagfche Gefchiedenis. Te Amilerdam by Yntema en Tieboel, in gr. 8vo. 39y blade.
t ganfche Negende Deel der,onet regt , hooggeagte
en zees gezogtc Algemeene WTereldlyke Gefchiedenisfe van
MILLOT hehelst Heats cen Tydperk, en wel het Veertiendc der Hedendaagfche Gefchiecienisle • het draagt den naam
van LODEWYK DEN XIV op 't voorhoofd;
'
MILLOT noemt
bet ,'t allergewigtigae in de Gefchiedenis, en getuigt 'cr
van, , dat her eene groote menigte voorwcrpen oplevert, die cene breedvocrige befchouwing eifchen, en
, veelvuldige aanmerkingcn verdiencn. De Staat van alIe Volken vestigt zich, de Kundigheden, de Weetenfehappen, do Kuniten, gaan van 't con in 't ander Land,
brengen nieuwe denkbeelden en nieuwe Zeden voort
,groote omwentelingen vcrandercn de Staatkundige Stelo_els. Flier wordt de weetgicrigheid te fterkcr opge, wtke; en bepaalde zy zich niet tot het wee= der
,zaake, zy zou zich, door con kragtloozcn ovcrvlocd
, van wvallen , ovcrlaaden vinden. Om de vcrwarring , in
, ecne zo groote uitgedrekthcid te vermyden, heb ik
5
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in verfeheide Perken verdeeld, en zodanig ge'
, fchikt , dat de Gebeurtenisfen elkander op de voeglyk, fte wyze volgen'.
Wat 'er aanmerkenswaardigs in gansch Europa voorviel., zints de komst van LODEWYK DEN XIV , ten
Throon, dien by, fiegts vier en een half jaar bercikt
hebbende, beklom, tot by denzelven, in den hoogen ouderdom van zeven- en zcventig jaaren , door den dood,
ontruimde, vinden wy hier in vier Boeken. - Het
Eerfle hervat de Gevallen , zints de Koinst van LODEWYK
DEN XIV tot den Throon, in 't 7,1(ty MDCXLIII , tet op
den Oorlog in den 3'aare MDCLXVH. ----- Het Tweede
loopt van den Oorlog van 't 'aar MDCLXV , tot dien
van 't yaar MDCLXXXVIII. Het Derde begrypt de gefchiedenisfen , zints den Oorlog van 't yaar
MDCLXXXVIII,tot de Vredehandeling to Utrecht, in den
MDCCXII. Bet Vierde Behelst het einde
der Regeeringe van LODEWYK DEN XIV, en de Gerchitdenis van Czaar PETER DEN I en CAREL DEN XII.

Dc Abt MILLOT en zyn Navolger zich zettende tot
het befchryven van dit Tydperk, welks Jaartekeningen een ieder , in de Gefchiedenisfen eenigzins ervaaren,
de grootac en gewigtigtie Gebeurtenisfen voor den geest
brengcn, mogten bykans de taal van den Ridderlyken
Gefehiedbocker HOOFT, de hunne maaken en zeggen.
„ Wy gaan een weak aan dat opgeleid is van lotwisfel en
„ mcenigerlcy geval ; gruwzaam van veldflagen, waater„ firyden, beleegeringhen ; bitter van twist, warrigh
„ van muitery ; beklad van rnoorddaad buiten de baan
„ des Krygs , wrang van wreedheid zelf in pais. Strax
„ inwendige partydigheit , en oorlogh daar uit ontfonkt.
„ 't Zelve plotfelyk gefmoort , en weeder ftilte, maar
„ getergt. D'inboorling onder zweep gebraght , en ge„ dreeven tot de wapenen. Voorts verftooren van ftee„ den , fcheuren van kerken, verwoesten van landfchap„ pen , zeden en Godsdienst. Boofden der Regeeringhe
„ verdreevcn, Voriten om land en luiden gcholpen. Al„ le oorden. van Europa vervuld met ballingen. Fella
„ woeden ten hoove. Wetten, herkornflen en lisnd„ vesten met voeten getreeden. Niet zo onlrugt„ baar een tydt is 't nochtans van dcugden gewo:.st ; oft
„ zv heeft ook flichtelyke exempelen voortgebraght.
„ Goed en bloed van den eenen broedcr by den anderen
„ opFf4
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„ opgezet. Ernstfeste trouwhartigheit aanperfoonen

„ van verfchillende gezintheit beweezen. Zamelpen„ ningen, uit het diepst der borze gewillig opgebraght,
„ ter liefde van land en vryheit. : Brandt van yver tot
„ Godsvrugt en goede' werken. Verlaaten van huis en
„ hof om het voor-best gekeurde verftandt. De doodt,
en wat in aller pynen maght was, ftandvastelyk go..
5,
„ leeden. Zeldzaame zachtzinnigheit in de hitte van 't
„ vechten. Meer dan mannelyke mbedt door vertwyfeldheit gewet. Voordeel overgegeeven uit enkeW
3,
„ goedhartigheit , en vyandt gefpaart, op geen zo gced
„ weerom. Kloekheid van raads , ftaagh waakende ach„ ter zorgh en voorzigtigheit. De fplinterigfte en nee„ teligfte zaaken door het intomen van hartstochten ,
„ met taaije lydtzaamheit beleidt • en , in de ftormen van
if den ftaat, op 't fcharpfte gezeildt. Derwyze dat veele eeuvven herwaarts geen floffe geleverd hebben, die
31
„ ryker zy in allerley leeringen van 't beloop dcr we„ reldfche dingen , of wonderlyker, of waarneemens,) waardi g er tot onderwys van Vorften en Volken”. Tot
zulk een leerzaam onderhoud noodigen wy de Leezers
van dit Deel.
Zelden la q ten zich de Abt MILLOT , of zyn Navolger,
in, tot het vermelden van hyzondere Verdraagpunten , by
't ' fluiten Bens Vredes bepaald: doch zy doen het zomwylen als het gewigt der zaake zulks vordert: zo vinden wy, in 't Stuk 't geen wy thans voor ons hebben,
een verflag van den Westphaalichen Vrede; 't geen thans
niet oneigen in onze Letter-Oefeningen plaats zal vinden.
f Deeze werd, dus luidt het Gefchiedverhaal”, den vieren twintigften October des Jaars MDCXLVIII te Mun_Per plegtig getekend. Deeze is de grondflag van alle
Verbintenisfen , in 't vcrvolg gemaakt : deeze is eene
grondwet des Keizerryks. Het is van belang den inhoud
der voornaamfte Artykelen te weeten. Het kort berigt
daar van gegceven , door den Beer PFEFFEL kwam
my zo nauwkeurig en lcerzaam voor, dat ik het, met
zeer weinige veranderingen , hier zal plaatzen.
(”) In zyne AbrOgi ehronelog1que de Illistoire de 4llemagne.
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verkreeg de Opperheerfchappy der drie
55 FRANKRYI
Zisdommen Metz, Toul en Verdun, en van de Stad Pignerol , Brifac , en wat 'er onder behoorde; Sundgau , de
Landgraaffchappen van den Opper- en Neder-Elfas , en
her regt om in Freiburg eene bezetting te leggen.
Zweeden verwietf,behafven vyf millioenen Ryksdaalders,
voor Pomeren, Stettin, hec -Eiland Rugen en de fleerlykheidVismar in 't 414eklenburgfche ; het tAardsbisdom Breemen en het Bisdom Verden , als wereldlyke aangemerkt
alles om 't zelve als Ryksleenen te hoiden, met drie
fteminen op den Ryksdag. — De Kearvorst van
werd fchadeloos gefteld, wegens het ver•
Jn
lies van Voor-Pomeren, door 't verkrygen van het Bisdom
.Magdenburg , en der Bisdommen Halberftad , Minden en
Camin , als wereldlyke Vorftendommen, benevens vier
ftemmen op den Ryksdag. — De Hertogen van MEKLENBURG hadden, in ftede van Wismar, de Bisdommen
Shwerin, Ratzburg , desgelyks tot wereldlyke Vorftendommen verheeven. — De Hertogen van ERUNSWYKLUNEBURG - HANOVER zouden Reeds beurtelings het
Bisdom Osnabrugge bezitten, zo dat op eenen Catholyken
Bisfchop, door het Capittel gekoozen, een Proteftantfche
De
Bisfchop uit het zelfde Huis, moat volgen.
Landgraaf van HESSEN-KASSEL bedong, behalven eenige
Landeryen, zesmaal honderd duizend Ryksdaalders.
De PALTSGRAAF werd in 't bezit van den Nederpalts herftcld, enz. en ten zynen voordeele een achtfte Keurvorftendom opgerigt: onder dit beding, dat, indien een
der Twee Takken van het Beierfche Huis mogt uitftery en , dit achtfte Keurvorftendom dan zou vernietigd warden. — Het ZWitzerfche Gemeenebest werd voor Oppermagtig en onafhanglyk van het Keizerryk verklaard.
Alle de andere Prinsfen en Staaten des Ryks herkreegen de Landen , de Regten, en Vrydommen , welke zy voor de Boheemfche Onlusten in 't Naar MDCXIX
bezaten. — Dc Veriinigde Nederlanden trokken van
deezen Vrede dit voordeel, dat de grenzen van hunnen
nu vastgeftelden Staat, aan den karat van Duitschland ,
in rust geraakten.
Ff5
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SCH1KKINGEN TOT DEN GODSDIENST ETREKKELYK.
„ Het Pasfrofche Verdrag van
Codsdienst Vrede van den Jaarc

den Jaare MDLII, en de
NIDLV werden , in derzelver voile uitgcftrektheid, bekragtigd. — De Calvinisten decider) in alle de voorregten der Lutherichen. —
Me de Kerklyke goedcren , die de Proteftanten, in den
Jaare MDCXXIV hadden, en die de Keurvorst Vanden
Pelts in den Jaare MDCXIX bezat; moesten zy blyven behouden.
Ecn leder, die eenc Kerklyke
waardigheid bekleedcle, 't zy een Catholyk of cen Proteft ant , zou die moeten misfen, zo ras hy van Godsdienstbelydenisfe veranderde. — Elk onmiddelyk
Lid des Ryks zou het regt hebben om den Godsdienst
in zyne Landen te vcrancieren en te hervormen, in zo
vcrre de Staat des Jaars MDCXXIV, en de verbintenisfen met de onderdaanen aangegaan, toelieten. De
onderdaanen, die van de Godsdienstbelydenis in bun
Vaderland, in den Jaare MDCXXIV aangenomen, afgingen, zouden van hunnen Vorst kunnen gcduld worden; maar wildc hy hun geene vryheid van geweeten
vergunncn, zou by verpligt wcezcn hun driejaaren toe
tc ftaan, om uit zyne Staaten te vertrckken.
De
Keizerlykc Kamer zou zamengefteld zyn uit vier- en
twintig Proteftantiche , en zcs- en twintig Catholyke Leden.
De Keizer zou, in zyn Hofraad, zes Proteftanten toeIaaten. — Men zou , voor de bezenciing van den Ryksdag, een gclyk gctal van Catholyke en Proteflantfche Staaten
verkiezen: uitgezonderd, wanneer men ze, om cen huitengewoon zamenriep; als dan zouden de Afgevaardigden Proteftanten weezen, indien het den Proteftanten, en Catholyken , wanneer het den Catholyken , bctrof.
Op den Ryksdag, en in alle Geregtshandelingen
des Ryks, zou niets beflooten kunnen worden net de
rneerderheid van alle de ftcmmen der Catholyken tegcn alle de fternmen der Proteflanten. — Indien, op de Ryksdagen, de ftein van het Lichaain der Euangelifchen overrefleld was tegen die der Catholyken , mogt men niets bepa-41en dan door minzaarn verdrag. Wanneer hetzelfde
gebe i rde in de beide Gercgtshoven des Ryks, zouden de
zaakcr. op cencn Algemeenen Ryksclag gebragt worden.
Zo veer voorzorgs droeg men, op dal-. de GodsdienstN.
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belydenis des Keizers de andere niet zou ondcrdrukken.
DE? AALINGEN OP HET ALGEMEEN STAATSBESTOUR.
II De Prinsfcn en de Staatcn van Duitchland , op cencn
Ryksdag vergaderd , zouden eene beflisfende item hebben, in alle de raadplecgingen des Ryks, boven al ten
opzigte van het maaken van nieuwe Wetten , het uitleggen der oude, het vcrklaaren van den Oorlog, het wery en van Krygslieden , het eifchen van Belastingen, het
heffen van onderftandgclden in het Ryk , het bouwen
van Sterkten , het fluiten van Vrede, het aangaan van
verbintenisfen: dcrzelvcr gocdkcuring zou volflrekt noodig wcezen. De vergadering der Keizerlyke Stedcn zou
desgelyks eene beflisfende item hebben. - In alle
de Raadplcegingen over zaaken , die ten nadeele van ecii.
Staat des Ryks zouden kunnen uitloopen , hadt men
niets bcflooten, dan langs den weg van vriendlyke overcenkomst. - De Hofraad zou den regel en de handelwyze , by het Keizerlyke Hof gebruikelyk, volgcn.
Men bekragtigde voor alle Staaten in 't byzonder
het rcgt van Verbintenisfe met vreemde Vorften te maaken; mits dezelve den Keizer en het Keizerryk niet benadeelden.
„ Dit is de hoofd- inhoud van cell Vrcdc-Verdrag, zo
wezenlyk voor de rust van Europa, en die van Duitschland
in ' t byzonder. Frankryk en Zweeden waren borgen voor het
uitvoeren van alle Artykelen. Paus INNocEIITHis DE X
zogt ze te vernietigen door ecn fcherpe Bulle; doch
deeze was kragtloos om dezelve te verbreeken; noch.
de Keizer, noch de Vorften, die voor hem geflreeden
hadden , oordeelden het raadzaam zich, op nieuws, in
te wikkelen in de onlusten eens oorlogs, welks karts zo
onzeker is, en welks deerlylee gevolgen zv zo onlangs
bezwaarlyk ontworfteld waren. Het Trestpluralfche
free-Verdrag werd , in alle deelen , uitgevocrd, en alle
de punten, omtrent welke men te Illunfler en te 0S72abrag ge was Overeangekomen, wcrden , in den Jane
MDCL te Neurenburg bevestigd. PHILIPS DE IV weigercle den Vrede te Iluiten; b y zogt zyn voordcel te
does
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doen met den Burgerkryg, dice by in Frankryk zag ont.
fteeken.
„ Dus werd , eindelyk , .naa een, dertig jaarigen bloedigen Oorlog, de orde in Duitschland herfteld. De Franfchen en Zweeden mogen aangemerkt worden als Wetgeevers des Keizerryks, waar in hunne wapens zo'veel verwoestings hadden aangerigt. Zonder hun zou hethoOfd
met de Leden, noch de Leden onderling, hebben kunnen
zamenitemmen : zonder hun zou het,verfchil van Godsdienstbelydenisfe een altoosduurende bron van tweedragt
geweest zyn. — Den Protefianten genoegen te geOen
was een der hoofdoogmerken der Vredehandelaaren. De
Catholyke Vorflen verlooren niets voor hunne Landen,
en verk-reegen de voordeelen van Vryheid en Vrede tef.
fens ; weshalven zy gereedlyk hunne toeftemming tot
dit Verdrag raven. Rome hadt itoffe van bittere klagten;
doch was onmagtig den Oorlog to voeren. FERDINAND
DE III vrees le voor zyne Erflanden, en de noodzaaklykheid perfte hem de • toeftemming af. Het kon niet anders
weezen of de eigendunklyke Regeering van FERDINAND
DEN II reoest, vroeg of laat, Duitschlandt vry maaken;
gelyk geweldige wanordes, in alle Landen , met den tyd,
de orde docn gebooren worden.
„ Voor het overige is die Duitfche Vryheid, in het al,
gemeen , het deel der Vorften, en niet der Volk-en. De
oude flaaverny blyft nog stand houden in verfcheide
Staaten des Ryks : men ziet de Voraen, zeer nayverig
over hunne regten ten opzigte van den Keizer , weinig
aangeciaan over de regten der Menschlykheid, omtrent
hunne On.lerdaanen. De Staaten zyn vry; het Volk is
verflaafd en verdrukt. Hier, gelyk elders, zyn de Wetten dikwyls voor de fterken en tegen de zwakken".
Te ri;clden van de dreigende akeligheden eens bloedigen Oorlogs in dit Ryk , melden de Nieuwspapieren
thans van eene meerdere maate van Vryheid , op zom.
mite plaatzen , den Volke gefchonken.
De Gefchiedkunde, die over Menfchen, en boven al
Vorften, oordeelt, naa het onderzoeken hunner bedrvven , vela in dit Deel vonnis over eenen cRomwEer, ,
die in En7e1a,?d eene zo groete als zonderlinge rol fpeelde ; over enC , eene Donne Koninginne, met
eene ovc.1120111::1-L.i):12 zugt:, tot de Geleerdheid en de
, en claar aala de Zwadfche
fchoune KunfLea
Krupa ,
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Kroon , en misfchien haare Godsdienstbelydenis , opoirerende; over eenen CAREL DEN XII , die zyn wcnsch,
om naar ALEXANDER DEN GROOTEN te gelyken, voor een
gedeelte bekwam ; over eenen Rykshervormer Czaar
PETER DEN I, en veele andere Vorften, Staatsmannen,
Veldbeeren en Vlootvoogden, die, in dit Tydperk, ten
tooneele traden. Hunne Characters, zo wel als hunne
verrigtingen, vinden wy hier gefchetst, en naar waarheld gefchetst. -VVy zullen alleen de hoofdtrekken van
LODEWYK DEN XIV , de hoofdperfonadie van dit Tydperk , opgeeven.
33 Men verwagtte niet (Tat LODEWYK DE XIV,
naa den dood eens Staatsdienaars (MAZARIN) dien by
volftrekt meester gelaaten halt, zelve den teugel des
Ryksbeftuurs zou opvatten. Slegt opgevoed, onkun.
dig, aan vermaaken overgegeeven, door de eerzugt van
MAZARIN van Staatszaaken te rug gehouden, hadt hy
nauwlyks eenig denkbeeld van Staatsbewind; in eenen ouderdom, waar in de driften hecrfchen, en de meeste
menfchen verblinden; zo veel te meer aan zwakheden.
blootgefteld ; dewyl by, op zyn twee- en twintigfte
jaar , te ftryden hadt met alle de verleidingen der grootheid , fcheen by gefchikt oin zo veele Vorften te volgen,
die, op bun naam, anderen laaten regeeren ; en voor zich
alleen behoudencle , 't geen de Throon fchitterens en
bekoorelyks heeft, op de fchouderen van anderen de
moeilyke verpligtingen leggen, waar van die ongelukkig
zich zelden naar behooren kwyten.
„ Doch deeze jongeVorsi: was vuurig van aart , hoogmoeclig, eergierig en heerschzugtig. Schoon door gewoonte aan MAZARIN onclerworpen , hadt hy dit juk,
met heinilyk ongenoegen, gedraagen. Hy zag 'er zich
niet van ontheeven, of hy verklaarde zyn voorneemen
om zelve te regeeren ,en volvoerde dit oogmerk. Hadt
de Cardinaal hem zomwylen verkeerd beftuurd; by hadt
hem, egter, vertrouwen ingeboezemd voor COLPERT
een der grootfte Staatsmannen oit in Frankryk gezien.
Hadt die Koning beter beginzels van Zede- en Staatkunde bezeten, en rechtmaatiger denkbeelden gevorrnd van
de waare eer der Vorflen, hy zou, met behulp van COL.
PERT, zyn Ryk het bloeiendst van den ganfchen aardbodem hebben kunnen maaken, en zich niet ingewikkeld
hebben in oorlogen veel min roeuirugtig dan nadeelig.
Hy
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Hy betoonde een onheilfpellende hoogmoed, maakte
zich gevreesd en tevens gehaat.
Jaargelden en gunstbetooningen den Geleerden, ook
buitenlandfchen , gefehonken, deed= den naam van LODEWYK DEN XIV , met lof, door geheel Europa klinken.
De Zanggodinnen en Kunften vercierden, om ftryd, zyn
Hof. Heerlyke Feesten verecnigden de bevalligheden des
vernufts , met allcs wat men zich kostbaars kan verbeelden. Hy wilde op eene kiefche wyze gevleid worden;
men zette die heillooze kunst , met eenen al te gelukkigen uitflag voort , en de vrugt daar van veranderde in
een jammerlyk vergif. LODEWYK DE XIV, in alle zyne
onderneemingen, in alle zyne maatregelen, in alle zyne
begrippen gepreezen, wist den middelweg niet te houden , op welken by weezenlyk zo veel lof zou verdiend
hebben. Verfailles verilondt zyn fchatten. De zugt tot
roem, en om vermeesteringen te behaalen, deedt hem
nog veel grooter kosten maaken. COLBERT zelve kon
den Koning daar toe niet in ftaat fiellen , dan door of te
woken van de beginzelen des Staatbeftuurs, waar op
's Ryks welzyn fteunt.
Deeze hadt , als een verftandig Staatsdienaar, de Prote.
tanten befchermd, overtuigd dat zy zo nuttige Ingezeftenen
waren als de Roornfchen, en dat de vervolging niets
dan ramp voor 't Ryk kon baaren. Zyn dood leverde
hun, om zo te fpreeken, over, aan den Kanfelier LE
TELLIER , en aan den Marquis DE LOUvOIS. Mannen ,
wier eerst beginzel bet was , dat alle y op den naam des
Konings moest bukken en beeven. De Dragonade deedt
den naam van LODEWYK DEN XIV vloeken. Hoe zeer
is het te bejammeren dat cen Vorst , als by de agting
en de liefde zyner Onderdaanen kan wegdraagcn, hunne
veragting en haat tegen zich aanfchendt! Hy vernietigde
het Edit van Nantes ! Het Staat- en Gefchie dundig
oog ziet alle de nadeclen van het herroepen deezes Edicts
eene daad nogthans, door honderd Lofreclenaars , als een
der heerlykfte bedryven van LODEWYK DEN XIV, ten
hemel toe verheeven: doch wat bctekenen loftuitingcn,
wanneer de ftukken tot wederleggende bewyzen van
opgefmukte woordenpraal dienen! Hy rnogt zeggen, nzyn
Koningryk wordt gezuiverd! het werd door die vervolging
deerlyk verzwakt.
fladt LODEWYK D g XIV, in eene twee- en zeventig
jaa.
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jaarige Regeering groote misflagen began, hy deeds
deswegen bekentenisfe, wanncer hy zynen Opvolger deeze gedenkwaardige woorden toevoegde. „ Tragt den
Vrede met uwe nabuurvolken te bewaaren. Ik ben
3)
)) te zeer op den Oorlog gefteld geweest : volg my daar
in niet, noch ook in het maaken van zo groote kos5)
alle gevallen, en zoek den besten
ten. Neem raad
15
te veritaan, om dien altoos te volgen. Verligt den
/)
last des Volks, zo ras het u mogelyk is, en volvocr
)3
't
geen ik ongelukkig niet kan volbrengen". Bovcn
5>
al vermaande hy hem vervolgens, „ nooit te vergeeteR
wat hy aan GOD verfchuldigd was". Een allerkragtigst beweegmiddel , in de daad, am den Vorften in te boezemen wat zy aan de Menfchen verfchuldigd zyn.
Over 't algemeen veroorzaakte de dood van LODEWYK
DEN XIV meer vreugds dan droefenisfe. Maar de Kunfien, de Fraaye Letteren, de Weetenfchappen , de befchaafdheid , de Aangenaamheden des leevens, de Burgerlyke Wetten, de Binnelandfche Rust, de goede orde,
moeten zyne Gedagtenis vereeuwigen : de Franfchen hebben, voor geen gering gedeelte, die heilgoederen aan
hem dank te weeten.
NAAR ROIL LOT.

Verhandeling over de noodzaaklykheid der Stellige Wetten,
mitsgaders over derzelver oorfprong en uitbreiding by de
Romeinen. Naar het Fransch van oLiviEa. In 's Gravenhage by J. A. Bouvink, 1778. In groot octavo 40
bladz.

et de Nederduitfche vertaaling deezer VerhandelinM
ge heeft men gedagt dienst te zullen doen, voor
zo veel het, gelyk de Heer Vertaaler zig in de Voorreden uitdrukt, ftrekken kan, „ om fommigen de fchaad', lykheid hunner wanhoopige ftellingen, als of name3, lyk eene willekeurige en oogenbliklyke Rechtsgeleerdheid boven eene langzaamer dock bedaarder Rechts5,
oeffening, den voorrang zoude verdienen, in ernftige
13
,/ overweeging te geeven; en om weder anderen te overo, tuigen, dat een Burgerftaat, hoe wel beftierd, echter nooit zoo gelukkig wordt, of dezelve kan en moet
53 nog van tyd tot tyd heilzaame veranderingen, ook
,) ten opzigte van zyneDurgerlyke Wetten, ondergaan".

of
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Of fchoon nu hier door tt verfchillende gevoelen ter ye.
derzyde watt clerk uitgedrukt worde, is 't egter met de
zaak zelve zo gelegen, dat zy, die aan de eene of ande.
re zyde min of meer tot een uiterfte overhellen, door 't
leezen van dit GefOgift, ligtlyk tot Pacienken gebragf
kunnen worden, om zig tegcp onbedagtzaame ftellingen
hieromtrent te behoeden. Geen Maatfchappy van eenige uitgebreidheid en werkzaatnheid kap befiaan zonder
Stellige Wetten:; en geen Wetboek bereikc eene and&
re, dan eene trapswy , yolmaaktheid., , klet eerae leert
ons de ondervindelge befchouwin _der Menschlyke
lvlaatfchappyen; en 't , toont ons ieder Natie,
welke immermeer van tyd' tot tyd een : Wetboek vervaardigd heeft, en "t is inzonderheid blykbaar , in 't nafpooren van de Wetten der Romeinen. De hier boven-:
genoemde Verhandeling van den Regtskundigen Olivier
ftrekt om dit ten leevendigfte voor den geeft te brengen,
daar hy ons de opkomst en den voortgang der Stellige
Wetten, evenredig. met de opkomst en den voortgang der
Maatfchappyen, als noodzaaklyk tot derzelver welzyn,
geleidelyk ontvouwt, en tevens een geregeld verflag
geeft van den oorfprong en de uitbreiding der Romeinfche Wetten. In 't eerfle geval houdt by de natuur
zeer wel in 't oog, en zyn gefchiedkundig berigt van
de Romeinfche Wetten is met oordeel opgefietd. Beboort de Schryver,, naar zomtniger inzien, onder die
geenen, welken wat al te gunftig van de Wetten der
„Romeinen denken, hy is nogtans niet te tellen, onder
dezulken, die onbezonnen voor het Roomfche Regt
yveren; des hy zig van de wederzydfche partyen laate
hooren.
Ontwerpen van de Unie van Utrecht , enz. nitgegeeven door
Mr. L. P. VAN DE SPIEGEL, Burgemeester en Raad der
Stad Goes. Te Goes by J. Huysmap, 1, 778. Behalven
het Voorwerk 87 bladz. in gr. octavo.
dit Stukje grootlyks voorkomt als een VoorNademaal
looper van een gewigtig Werk, en inzenderheid

giant' ter aankondiginge van 't zelve, zo kunnen wy;
orzes ,00rdeels , niet beter doen, dan dat wy den Lee.
ZCItA. het hoofdzaaklyle van des Schryvers Voorberigt
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mededeelen. De I-leer en Mr. v. d. Spiegel, bekend,
van we en zynen yver tot , en bekwaamheid in, het nafpooren van 's Lands Gefelliedenisfen, merkt met den
aanvang aan, dat iedcr ()platen& ligtlyk begrypt, dat
het Verbond van Vereeni-,,, ing der Nederlandfehe Landfchappen , order den naam van de Utrechtiche Unie bekend, niec zonder veele voorafgaande raadpleegingen tot
fland gebragt kan weezen; dat 'er verfeheiden ruwe onderwerpen goweest moeten zyn, die men van tyd tot
tyd belchaafd zal hebben, tot dat het Verbond zyn vol.
le beflag verkreeg , in lien form, zo als 't nu is. Intusfellen heeft 'er egter,, zegt hy, geen van die ontwerpen, zo veel ik weet, ooit het licht gezien; en
than.s brongt zyn Ed, dric zodanige ontwerpen aan den
dag , benevens het provifioneel Verbond van den zesden
December 1578. - Het eerfte ontwerp plaatst hy
afzoncicrlyk , dat bet bezwaarlyk overeen te brengea
was met de orde in de artykelen der geflootene Unie gehouden; maar met opzi gt tot de twee andereontwerpen,
en 't previfioneel Verbond, maakt by deeze fehikking.
Bladzyde is verdeeld in twee colommen, des de twee
tegenover elkander ftaande bladzyden vier colournen
hi.‘.1)ben. In de agterfle colom plaatst by de weezenlyk
gcflootcn Unie, en in iedcr der drie voorftaande colommen, tel:ent hy aIleenlyk aan, in welke zaaken of be, de dric opgemelde flukken van elkanderen,
of van de geflooLen Unic , verfchillen; zo dat men het
onderfeheid met can enkclen opflag van 't oog kunne nagaan.
zegt
51 De voornaamfte retievan deeze uit gaave is,5
b 4e
Autheur, om eene gepaste gelegenheid te hebben, ter
bekendmaakinge aan het Algemeen , dat ik voorgenomea
heb een Historie van de Unie van Utrecht te fchryven „en
om teffens open te leggen de hulpmiddeIen, welke ik
daartoe reeds in handen heb, op dat cen yder, , die belang ftelt in het ophelderen der Vaderlandfche Gefchiedenisfen en der gronden van het egte en waare Staatsregt
deezer Landen, myne onderneerning zoude kunnen begunftigen , en van uitgebrcider nut maaken. Myn
oogmerk in dit Werk zal zyn , vecrnaamlyk het Staat..
kundig gedeeite van de Historic der Spaanfche beroerten
na te gain: de inkidelen, waardoor de groote omwenteling van zaaken in ons Vaderland is te wege gebrazi::
VU, DELL, H. LETT., NO. IQ.
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de aanleidikg tot bet Verbond van Vereeniging, en des.
zelfs inzigt: de Raadpleegingen over het Verbond: de
voorwaarden waarop cie Leden zich daarby gevoced
bebben; de Regeeringsform van dies tyd: en de groote
IViannen, die aan deeze gewigtige gebeurtenis het ineeste cicel gehad hebben.
Wilde ik van deeze zaaken niets anders te berde brengen, dan 't Been men by
de Historiefchryvers over 't Verbond van Utrecht aangetekend vindt, myn moeite zoude zeer vergcefsch zyn,
dew y' dit , en veel meer dan dit , reech gedaan is , door
den kundigen hear Bonds , in zyne Historia Kederis Ultra, welke de heer Paulus in het Nedcrduitsch overgezet , en geplaatst hetet voor zyne Verklaling van de
Unie van Utrecht ; dock ik bezit van my zelf verfcheide ongedrukte flukken van belang, en ik heb aclegenhaid gehad, 'er veel meer tc ontdekken, onder de ,7rchiven van de Edele Mogende Haeren Staaten van Zeeland ,
wier gebruik tot dit oogmerk Hun Edel Mogende my ,
op een zeer onderfcheidendc wyze, hebben gelieven toe
te Haan , zelfs met de vryheid, om zoodanige ftukken
geheel of ten deele te laaten drukken, als ik tot ophcldering der Historie zoude dienitig oordeelcn. Het is dan
ook aan deeze gunfrige toeftemming Runner Edel 1110gendheaden , dat men de uitgaave deezer Ontwe.rpen te
'danker. hebbe".
\loons, zcgt by, is myn verzoek, „ dat de lief hebhers der Ne .. .lerlandfebe Gtfebiedenisfen, zoo binnen
deeze Republyk, ads in de Steden die voorheen Loden
van de Unie waren, wella: cenige ongedrukte Stukken
betrekkelyk tot do van de Unie bezitten, tic
goedheid gclicven tc hebben, my dezeiven mede te
len : zy zullen met erkentenis ontvangen worden, en
nooit gewoon met eens anders veeren te pronken, zat
ilc gaara con' yder de eerc geeven , die het Algemeen
hem voor zuik een aangenanmen dienst vcrfchuldigd is".
Wvders heeft zyn Ed. , op dat niemand vergedfche tnoeire zoude dem , met het laaten fehryven of over-Lerida/ van Stukken, die hem reeds bekcnd 7,1 1., by de
uit gave deezer Ontwerpen, gevocgd, enc.: lyst der
Stukken, die by bezit, welke lyst, gelyk by zcgt,
der moeitc van het drukken wel waardig was, al had
zyn arbeid, (onverhoopt,) seen voortgaug, om dat
Itien 'er uit ucn han, welke flukken betrekkelyk tot de
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llistorie van de Unie 'er nog in de waereld zyn, wacrvan
onze Schryvers gcen gcbruik hebbcn kunnen maakcn.
'Er is niet aan te twyfclen , of dic oogmerk van den
Heer en Mr. v. d. Spiegel verdient de goedkeuring van
alien, die vermaak fchcppen in eene gegronde kennis
van 's Lands Gefchiedenisfen, en wee= , dat ons, ookwel bvzonder met opzigt tot de Historie der Utrechtfche Unie, nog verfcheiden weetenswaardige kundigheden . ontbrecken. Dc hier medegedeelde Stukken benel
yens derzelvcr vcrgclyking met de geflooten Unie ver,'
dienen reeds op zigzelven de opmerking van deskundigen ; en de daarbygevoegde Lyst van Stukken, wclken
zyn Ed. bezit , vcricenen al cell gunflig vooruitzigt.
Ze zyn; zo als men nit de opgave kan afneemen ,
nocgzsam , om deu Autheur in fLaat te ftellen , om verfcheiden tot nog onbekende of duisterc bvzonderheden
aan den dag tc hrengcn , of in car duidelyker licht te
plaat4cn. En gelukt het hem nog meerder Stukken van
gewigt tc erlangcn , waartoe zyn vriendlyk aanzock de
Liefhebbers uitlokt , 't zou hem zekerlyk van dienst
kunnen weezen , om zyn Werk tot nog meerder volkomenheid tc brengcn ; 't welk den geenen, die daartoe
gelegcnheid hebbcn, zo wy hoopen , zal aanmoedigen,
om hem tydig de behulpzaame hand te bieden.
Histoirc de la fondation des Colonies et des anciennes Republiques
&c. A. Utrecht chez. 7. v. Schoonhoven et Comp. 1778. de
247 pagg. in Svo gr. p.
bedenkingen van vcriTchillenden aart , over de Ame.
S taatkundige
ricaanfche onlusten , en 't ficdrag van Groot-Brittanje otntrent
dezelven, vindt men in dit Siukjc hvecnverzameld; waardoor de
Leezer opgcleid wordt , om dit onderwerp uit verfchillende oogpunten to hc.:lehouwen. Aanvanglyk geeft men ons eene Franfche
vertaaling van cell Em;elsch Gefchrift , behelzende, de Gephiedenis van de cprigting der Volkplantingen der oude Gemeenebesten,
zo van Carthago als van Griekcnland en Rome ; welke de Atttheur nafpoort, en overbrengt, op de tegenwoordigc verfchilien
van Groot-Brittanje mat de Americaanfche Volkplantingen. De
opfleller van dit Gefchrift geeft Pen juist verflag van den ftaat
Bier Volkplantingen en 't heftier van 't Moederland over dezelven,
met de gevolgen -bier van, dat hem eene gansch niet gunifige vetgelyking, vent de Aniericamen doet maaken; daar by dezelven be-
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fchouwt als wederfpannigen, en de Engelfchen geregtigd, tot het
handhaaven van hun gezag. Intusfchen laat hy 't egter in 't midden
blyven, wat raadzaamer zy, de Americaanen te beteugelen, door
eene ftaande Landinagt, of hun zitting in 't Parlement van GrootBrittanje te verleenen; waarvan hy de voor- en nadeelen aan de
eene en andere zyde ontvouwt. Een daaraanvolgende
Brief van-den lianfchen Vertaaler' (*), welke de zaak der Americaanen, zonder zig over derzelver regtmaatigheid te laaten ,
nog niet als hoopeloos befehouwt, is inzonderheid gefchikt ter
vverweeginge van de maatregelen, welken het Franfche Hof behoort te neemen en in 't werk te itellen; 't zy dat Engeland, door
eene fpoedige overmeestering, de Volkplantingen bedwinge; 't zy
dat de Oorlog nog van een langen naffeep zy, of dat 'er eindelyk
een vergelyk met de Volkplantingen getroffen worde; met de gevolgen hiervan voor de zaak der Vryheid. Aan deezen
firief is gehegt Een antwoord van des Vertaalers Vriend, 't Welk
bovenal theta om de denkheelden van Vrede en Vryheid aan te
pryzen, met nevensgaande aanmerkingen over de regeeringswyze
der Volkplantingen, en 't gedrag der Hoven van Groot Brittanje
en Frankryk. — Hierby komt vervolgens een berigt van du
;Jtrechtfche Unie met nevensgaande aanmerkingen over dezelve ;
en de gelykvormigheid van de Artykelen der Unie van de Ameiicaanfche Volkplantingen , getekend den 4 Oft. 1776, met die
enzer vereenigde Nederlanden, overgenomen en vertaald uit het
geagte Werk van den Heer en Meester Pieter Paulus, ter y en4laaringe der Utrechtfche Unie. Benevens dit Stuk geeft men ons
hier te gelyk , het vi:oeger plan van Vereeniging, dat het algemeen
congres der vereenigde Americaanfche Volkplantingen gevormd
had, voor dat zy het gezag van Groot-Brittanje afzwoeren. Een
fink, dat in dit geval te meerder opmerking verdient, om dat hun
Staat toen nog meer gelykvormigheid had, met dien onzer Nederlanden, toen , zy zig onderling vereenigden. By het mededeelen van dit Gefchrift zegt de Vertaaler niet ongepast; „ De En„ gelfche Schryver van de Historie der oprigtinge van de oude
„ Volkplantingen, in •zyn hart Toryschgezind , ftelt der Wetgee„ vende Magt voorbeelden voor oogen, die gefchikt zyn, om
„ haar gedrag in deeze omftandigheden to regclen. En wy die
„ gantsch anders denken, (een verfchynzel tot heden het eenigfte
„ in zyne foort in een Vertaaler,) wy adieu den Volkplantingen
^ en derzelver aanhang een ander voorbeeld voor oogen”.
Ten laatile ontmoeten we nog in deezen bondel eene vertaaling
van een Hollandfchen Brief, ingerigt, om to toonen, dat het on(*) Da Schryver van le Tableau de l'llistoire ginerck des Provinces Unifs ,
waervan we t oor ecnigcn ryd gewag gainaeht hebben; (zie boven bl. 17o.)
Zyn Ed. be4nort hier dg fpoedige uitgave van hat IlIde en IVde Deel, die
ons rot dahfunfterfche Vrede” zullen breneen, en dus eene voliedige hiscorio
van do *spiing yak) ons-Gemeenebot verleenen,
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gelyk veiliger is met do Americaanen handel to dryven, dan zyn
geld aan de Engelfche Fondfen to vertrouwen: fleunende op de
gunftigfte gedagten nopens de Americaancn, en de ongunfligfte
deukbeelden omtrent de gefteldheid van Engcland.
ANION■■•1011111.101•00.0=111

Brieven over de Noord-Anericaanfche Onlustm Door yonkheer
LODEWYK THEODOaUS, Grave van Nasfau la Leek. Te Utrecht
by G. T. v. Paddenburg 1778. Vierde Drietal, in gr. O5.
tervolgens het gedaane voorffel in den laatften der voorige
Ag Brieven, van welker inhoud wy onlangs verflag gegeeven
hebben (*), komt, in dit vierde Drietal, in de eerite plaats, in
overweeging; „ Of bet te denken is , dat de Noord-Americaanfche
„ Colonien, zo die zich eons geheel aan 't gezach van Enplane!
„ weeten te onttrekken, en als ecti vrij onafhanklijk Volk door al„ le Mogcnheden crkend worden, volgcns hunne aangenomen
„ Regeeringsform en beflek van Vereeniginge, op den duur zelvs
„ eene befiendige Mogenheid zullen kunnen en blijven uitmaken"?
Zyn Ed. behandclt dit onderwerp, volgens zyne gewoonte, met alle omzigtighcid , zonder zig den rol van een Staatkundigen Prophect aan to maatigen; en toont dat 'er reden zyn, om
bcweeren, dat, allcs wel ingezien zynde, de waarfchynlykheidt
ons noopt, orn eene vraag van die natuur ontkennender wyze to
beantwoordcn. Het heugelyk beftendig lot van ons Nederlandsch
Geinecnebest geeft veelon zeker aanleidipg, om gunitiger gedagten over de Americaanfche omwenteling te voeden; maar ouzo
Autheur is van oordecl, dat de omaandigheden te verfchillend
zyn, om daarop zodanig een denkbeeld to vestigen. Dit leid
hem, ter duidelyker ontvouwinge hiervan, tot eon onderzoek van
't geen 'er al gevorderd wordt, om eene nieuwe Mogenheid befland to docn zyn , en tevens tot eene vergelyking van bet Nieuwe Noord-Americaanfche Gemeenebest, daaromtrent , met deeze
Republicy. Gaarne zouden wy onzen Schryver hier van naby
volgen, doch wy zouden to breed moeten uitwciden: zyne voorfiellingen desaangaande verdicuen by uitfick, in haar gehcel , met
oplettcndheid geleezen te worden; zo wel ten opzigte van ons
Vaderland als van America. Het Nieuwe Noord - Americaanfche
Gemeenebut kan , naar zyne gedachten , wel tot Eland gebragt
worden, zelfs wel geduurende cenige jaaren Eland houden ; dan
by meent genoegzaam getoond tc hebben , dat derzelver befiendig,held van eon hachlyk vooruitzigt is, en deszelfs kortflondighe!d,
zo niet volfirekt beweezen , ten minfte niet onwaarfchynlyh is.
— Zig bier op grondende is by van gedagten, dot Engeland,
voor tegenwoordig, best zou doen, met geheel van America of to
zien,
i ii b C11 b :1 d Z. 32.
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zien , en 't zelve voor onafhangclyk te vcrklaaren ; in afwagthig
van cell gundiger tyddip; geduurende welk de Engelfcben zodanige maatregels zouden kunnen houden , als by opgeeft , o1:1
brume ooginerken te bereiken; wanneer de tyd daar zal zyn,
een redelyk verdrag met de Volkplantingen to treffen.
Met het behandelen deezer onderwerpcn !own de twee eerfle
Brieven van dit Drietal af, en in den laatflen of twaalfdcn Brief
draagt zyn Ed. zyne gcdagten voor, „ over het Tractaat van
„ Koophandel onlangs tu3fchen Vrankrijk en de vereenigde Noord„ Arnericaaniche Staaten gctrolfen:” als mode over de vraag,„ of
„ 'er no e, Met ecnig middel voor Engeland overig zoude zijn, om
„ d'Amcricanen tot onderwerping te brengen ?" — Wat het ecrftc aanbelangt; by befchouwt dit Tractaat als een dap, waar in ,
zo van de zyde der Americasnen als die der Franfchen, de doorfleepenchle Staatkunde doorftraalt, welke by van wederzyde beknoptlyk ontwouwt ; zonder zig tot nog nit to laatcn over de gevolgen, die zulks kan hebben, waaromtrent by enter belooft zyne
gisfingen nog wel cons te zolien mededeelen. En met betrekking
tot de laatfle vraag is zyn anoa'oord , dat by vreest, dat de zaaken tusfchen America en Engeland reeds te vccl verloopen zvn,
om lets by minlyk verdrag of door geweld van wapenen met vrugt
te kunnen uitvoeren , maar 'er is cvenwel, zcgt by , zo 't my dunkt,
„ nog een middel overig , waardoor , wierd bet wel overlcgd ,
„ wel bij der hand genomen , wel nitgevocrd , England mooglijk
„ in 't bezit zijncr Colonic!) kon blijven, en die tot onderwerping
„ noodzaken." De weg bier toe zoo zyn, van alien Land- Ourlog in America af te zien; de Arnerikaanen als in bun cigen Land
to blocqueeren, door hunne Havens ter Zee to bCZCLten , om hct
in en uitloopen der Schepen, zo veel mogelyk i; , te verhinderen,
en hun voorts alle afbreuk ter Zee te doen. Hier bencvens inoct
dan England, ten opzigtc van Frankryk en Spanje, ook alleen
ter Zee kampen, en van den Land - Oorlog geheel afzicn ; of 'cr
zig altbans ook met betrekking tot Hanover, zo 'er van die z),de
jets op mogte komen, openlyk bolter] houden. Zyn Ed. ftclt dit
plan breeder voor met nevensgaande aanmerkingen ; die 't zek,e
begunftigen : doch , zegt by , fchynt het n Met aanneemelyk ,
„ del het dan mast het Plan dat de Engelfcben rot lieeden ge„ volgd hebben, om de Colonien tot geboorzaantheid te brengen :
„ eon Plan dat in site zvne declen van den beginnc sun onbertaan„ baar en ten uitcrfte kostbaar was : waarvan nogthans de to voor„ ziene mislukte uitflag geenfins toe te fchrijveu is ann hen, die
„ met den uitvoer van 't zelve belast waren, mar dan de geencn,
„ die bet mate ontwerp gemaakt hebben. Ik beb het reeds ge„ zegd, had men de zaaken van den beginne anders bij der hand
„ genomen, denklijk waren die tegenwoordig 20 met verlopen.”
Vernmcdelyk is ook de Autheur zelve, fchoon by de uitvoering van dit Plan mogelyk oordeele , meer your bet cicnkbeeld
van 't opgeeven der Colonica bekven gemeld, dat hem nog in
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zi.2.eZen Brief doet zeggen: „ 1k geloov dat het Rijk voor het
„ teegenswoordige de Colonicn al> verlooren moot aanmerken.
„ zeg, voor het tegenwoordige; want ik ben in 't denkbeeld, dat
„ dit verlies nict voor altijd zijn zal: en dat de Engelfchen, na
„ verloop van eenigc jaarcn, wel wederom gelcgentheid zullen
„ hebben, om redenen in mijne twee voorgen vermeld, vveder„ om in 't bezit van Noord - America te keumen, 't zij geheel, 't
• zij ten deele.”
Kerkelyke Historie van het Pfalmgezang der Christenen , door j.
v. IPEREN , Mr. der vrye Kwylen, ene. Twee Deeten. Met
Eamon. Te Anflerdam by de Wed, Lovering en Allart,
1778. Behalves de VOOrre denell 1015 bladz. in gr. o:tavo.
verbetering des Pfalmgezangs in Nederlands Kerk, met tie
D einvoering
der nieuwe Berymingen, heeft dit onderwerp verlevendigd , en vclen opzetlyker doen denken , zo op het Pfalmgezang der Christenen in 't algemeen , als op bet desaengaende voorgevallene hier te Lando in 't byzonder. Bovenal heeft bet den Eerwaerden van Iperen aengezet, om dit Stuk met alle nauwkeurigheld na tc fpooren, en wel met oogmerk, om cic vrucht zyner nafpooringen gemeen te waken, 't welk de openbare uitgave dezer
Kerklyke Thstorie von het Pfalmgezang der Christenen ten gevolgo
gehad lieeft. Dezelve is afgedeeld in acht Boeken; ter onderfeheidenlyke voordragt van 't geen daeromtrent in vroegcre dagen, onder de Christenen in 't algemeen Rand gegrapen heeft, en voorts
in latere dagen, van tyd tot tyd , in ons Vaderland gebeurd is.
Het ecrite Bock ontvoawt ons hat merkwaercligfte, dat de Gewyde Sebriften, de Kerklyke en Gefehedamdige Schryvers ons
aen de hand geven, nopens het Kerklyk Gezang der Christenen,
van de t!, den der Apostelen tot op de dagen der IL-Tvormin g . Zyn
Eerwaercie bond wel inzonderheid het Pfalmgc,:ang in 't oog;
doch zo niet, of by geeft ons te gelyk de noodige onderrichting
van 't gebruik van andere Lofzangen en Geestlyke Liederen , die
van oudsher mede tot het Korkgczang behoordcn. — Op dezelfde wyze gecft by verder in het tweede Bock can nauwkeurig
bericht van de latere inrichtingen van 't Kerkgenng, in den beginne der Rervorminge , en 't gem ciaeromtrent verVolgcns in 't
‘verk geiteld' is; tot op den tyd, dat n p n bier tc Lande, gelyk
ook elders gefehied was, en gefehicdelc, rent ernffig de hand
't werk begon te Buell , om ons Kerkgezang te verbeteren,
iii ere nieuwe Beryming der Pfalmen, benevens der verdere gcbtuil.elyke Gezangen, in de openbare Got'..sdienstoefeningen
wing te brengen. — Tot dit tydftip gekomen zynde, meld
by in derde Boek, wat bier toe by uitilek aenleiding gaf; Welke
- ul-en zalks had; en hoe 'er eindelyk door ere plcchtigeStaets„,
bepa:Jd wield ere 1-2euwe Beryming voor " c openbaer
Net-L.
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Kerkgezang tc vervaerdigen; waartoe dan ook r.11e do noodige
fchikkingen gernaeht werden, Dit tweede en derde Bock
b--helst dos , buiten andcre mcrkwae.rdigheden nopcns bet Ferkgezang , zo bier te als in onze nabuurige Proteflantichc Gcwesten ccn achtervolgend yerfl2g van de invocring der beryminn'o van Dahenus ; en de poogingtm oul dczelven tc verbeteren, of
one betere bcryming den Nederlanderen ftnaeklyk te maken ;
piers de laetstgemaekte fchiLkingen van den Staet , om dit gov.r enschte oogmerk krachtdadig te bevorderen. En hicrop cleelt
ens zyn Eerwaerde, in de vyf volgende Bocken, mede, hoe dit
Wcrk zyn vol be:lag gekregen hebbe. Het voorgevallene gcduurende de 121 Zittingen, van iz January 1773, tot 19 July deszclfden jam, word hicr van zitting tot zitting naauwkeurig befchreven ; met meldinge van hct pleciatig Bet van dit alles; en cue
opgave van de daggelden en eerbeiooningen ; waeruit men enigzin;
kan ogmaken, wht zulks den Lando; gekost heeft. Voorts mael:t
by gewag van het drokken, en vervolgens openlyk invoercn der
nieuwe Beryminge; mitsgaders van het verdure voorgevallene,
zo met betrekking tot het invoercn dicr Beryminge zelve, als tot
bet in 't gebruik brengen van een korteren Zingtrant; dat bier en
dacr mocilykheden baerde, die echtcr meerendeels wel dra in de
verdure gevolgen gelukkig geftuit werden; van welk alles de Earwaerde van Iperen een beknopt bericht gceft. — Hy bccft zich,
in 't geheele beloop van dit verhael, al vry bepaeld binnen zyn
beftek gchouden; dan cvenwel zo Met, of 'er komen, gelyk we
reeds aengedeid hebben, byzonder in 't tweede en derde Bock,
ook etlyke aenmerkingen voor, die betrekking hebben, tot bet
Kerkgezang van onze nabuurige Proteftanten, dat insgelyks met
het ailoopon t, an 't lactfte Bock plaets heeft; aen 't Welke zyn
Eerwaerde ten befluitc nog hecht, een kort verflag van de hervorming van 't Kerkgczang, zo in Engeland als in het Zwitzerfche
Canton Bern.
Langs dien weg behelst dit Gcfchrift, buiten de ontvouwing
van het Kerkgezang in vroegere dagen onder de Christenen, ene
in zyne foort genoegzame voldoende voordragt van 't merkwaerdigfte, dat desaengacnde, zedert de Hervorming, onder do Proteitanten plaets gehad heeft, en inzonderheid een volledige ontvou.wing van 't geen hieronarent in ons Vaderland is voorgevallen. 't
Is des in zo verre van ene algemeene nuttigheid, en dient
von al om de kennis van deze gewigtige geheurtenis to bewaren;,
zo dat het ene plaets verdiene by de and= Ge,denkfchriften nopens Nederlands Gerchiedcnisfen.
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LETTER-OEFENINGEN.
Verdeediging der Waarheid van den Christelyken Gods dienst
door ORIGENES tegen CELSUS. Uit het Grieks vertaald
en met Aanmerkingen verrykt, door J. L. MOSI-IF.1141. Uit
het Hooirduitz in 't Nederduitz vertaald door A. MILLIES.
Tweede Boek. Te Anillerdam by A. Eiehliorn 1777..
In groot octavo i90 bladz.

ene en andere melding reeds van dit Gefchrift
Indacn
, hebbcn wy genoeg gezcgd, om den Lezer con

denkbceld te geven, van de wyze der uitvoeringc, en
van de nuttighcid van dit \Verk (*); des wy ons voor
tegenwoordig , nu ons weder eon ftuk van 't zelve in
handen gekomen is, flcgts bepalen zullen tot bet mededeelen ener aentekeninge van den Hoogleeraer Mosheinz , die wel der opmerkinge waerdig is. Dezelve betreft die tegenwerping , waer mode bet Ongeloof zo veel
op heeft , welke men ontleent , uit de niet openbare
verfchvning van jezus , na zync opftanding uit den dooden. Celfits drong dezc reeds aen, en Origines beantwoordde dezelve; doch op verrc na zo geregeld en bondig niet , als men wel zou wenfchen, 't weik den Hoogleeraer bewoog , dit ftuk in ene aentekening opzetlyk to
behandelen. Hy wyst den Lezer , die 't breeder ontvouwd begeert te zien, nacr de bekende Schriften van
Ditton en Sherlock , en merkt vender , voor cerst , aen ,
dat het de uiterile onbezonnenheid zy , de waerheid ener
zake te betwisten , om dat 'er ene omftandigheid in voorkomt , die men niet in alle deelen voldoende fchynt te
kunnen oplosfen. Deze aenmerking uitgebreid, en op
dit geval aengedrongen zynde , is zynes oordeels van
dien aert , dat dezelve den Christenen ontflae van de
noodzaeklykheid , om op die vervelende vraeg, liVaerom is jezus , opgeftaen zynde uit den dooden , nlet
open319, 517.
(*) Zie Hed. Vaderl. Letteroef. PI D.
Hh
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oponlyk voor aller oogcn verfchencn? te antwoorden,
Hiermede kan mcn zvnes aclitens geheci en al volaacn;
doch, om echter den gewoonen weg te volgen, {left
hy nog daerbenevens zyne gedachten desaengaendevoor;
latende de Lezers oordeclen, of hy, of anderen, gelukkiger
Ons dunkt , zcgt hy, dat Jezus zelve ons de oorzaak heeft gerneld, om welke hy niet heeft willen verfchynen aan zyne vyanden na zyne opilandiN, wanneer
by dien ryken man in de he!, (van welken Lucas gewag maakt XVI. 31.) dus laat aanfpreken van Abraham:
Thoien av Moaes en de Propheten niet; zo zullen zy ook
niet ge!oi ;:n , al fond iemand op van de dooden. Abraham
wilde daarom den verirorven Lazarus niet zenden aan de
nagelaton brocdcrs van den ryken man , om dat hy zag,
dat het te vergeefs zou zyn. Menfchen, die door hunno weAusten zo betooverd en verblind zyn, dat zy nice
meer getroTen wordon van de gronden , door welke
Goddelykhcid der openbaring, of van Moses en de
Propheten, beviezen word; doze zullen nog minder tot
bctcrc gedagten gebragt ‘vorden , door de verfchyning
van cen van de dooden vcrwckt rncnsch. In 't begin
zal zuik een gezigt hen verfehrikken, en in hunne razerny Na con korten tyd zal de diep inzcwortelde liefde tot de wellust, door alierlei uitviugtcn , zigwederom de heerfchappv aanmatigcn , en 't begin
vsn hunnc bckeering fluiten. „ Is 't dan ook rcgt waar,
„ dat wy Lazarus gczicn hebben? Brooder ! wat meent
gy? zouden wy tom ter tyd niet een knip weg go„ had hebben, en ccn Beeld, dat van de dampen van
den wyn in onze harsfenen is ontilaan, voor den waa„ ren Lazarus aangezicn hebben? Gy wcet , dat wy
„ rnenigniaal nog duller gedroomd liebben, wanneer wy
3) dronken gewecst zyn. Mislchien heeft een toovenaar,,
3) die ons ons vermaak nice bind,ons een fpook op 't
lvf gcfluurd, om ons
benaauwen. Misfehien heb3) ben lommigen van onzc nabeflaanden, welken onze
„ levenswyze al lang gergerd ons laten bedrie„ gen vats een listigen booswigt. Kunt gv 't ;cloven,
„ brood,T, dat cen doodo wederom levendig kan woruit de andere waercld te rug keeren? Dat
33 den ,
„ mogen de kinderen en de oak wyven zig laten wyz
maalsen. Later' wy veritandiger zyn Laten wy ons
:a V
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vezigt vcrgecten , en die ernaige gedagten in wyn
g
verzuipcn. " Hoe meer tyd na deze verichyning verlopen zal, hoe tlaauwer de geheugenis worden zal. Na
een jaar zal 't byna geheel uitgewist zyn.
„ Dit antwoord van Abraham fchynt onze Jezus ons
insgeiyks te geven, wanneer wy hem vragen : Here
waarom zyt gy na uwe opaanding n;et gegaan na Pilatus. „ na Cajaphas , en de andere ongelovige Jooden `?
„ Daarom niet , dat ik wist , dat ik niemand van hen,
door deze yerfchyning, zoude bekceren. Hebben zy
Moses en de Propheten niet gelocfci ; hebben zy
myne wondcren en groote daden zo min, als de andere kragtige hewysrcdcnen voor myne Goddelyke
55
zending, welke ik hen cenige jarcn na elkanderen ge.
geagt; dan zouden zy ook niet geloofd
3) geven
„ hebben , wanneer ik my opgewekt en levendig aan
3) hen vertoond had. Zielen, die zo boosaartig zyn,
33 dat zy zig niet ontzicn omvan Goddelyke wonderer'
33 werken des Duivels to maken, die cenen regtvaarcligen en onfehuldigen ter dood konnen veroordeelen,
die
aan de bewaarders van 't graf geld geven, om te
3)
zeggen dat myn lighaam gellolen was; Zielcn, die
55
3) zo verflokt, en in de boosheid verhard zyn, zullen
zig niet laten verrnurwen door de te rug komst van
33 een dooden, en fchiclyk middelen en wegen vinden,
om hun gen-toed te ontknten van de vreeze, en 't Volk
in 't ongcloof te flerken.” Dus fchynt ons onze Verlosfer te antwoorden. wy konnen 't ten naasten by
raaden, hoe de ongeloovige menigte 'er zig uit gered
zoude hebben, wanneer Jezus haar door zyne zigthaare
tegenwoordigheid had willen overtuigen van zyne opflanding. 't Was toen ter tyd het hcerfchend gevoelen under de Heidencn , zo wel als under de Jooden,
dat 'er toovenaars waren die door allerleie geheime
middelen, en vooral door de' bezwering van booze Geesten, wondercn konden doen, ja, wat mcer is, de dooden noodzaken, dat zy moesten wederom keeren uit de
beneden weereld, en rig vertoonen in Gene menschlyke
gedaante. Onze allerheiligfle Verlosfcr zelve wierd van
de Pharizecuwen voor zulken gevaarlyken konaenaar
uitgegeven , toen by wonderen verrigtte, welke niemand kon houden your valfche tekenen en beguicheling.
Tot dezen zo gemeenen waan zouden zy hun toevlugt
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genomen hebben, wanneer de verrezen Jezus zig overal vry had laten zien. „ Is dat wat nieuws en byzon„ dens, zouden zy gezegd hebben, dat een doode we„ der komt, en verfchynt in dezelvde gedaante, die
31 by gehad hceft? Verfiaan de Bezweerders de konst
35 van de dooden te vragen, en ze ten dien einde na
„ de boven weereld te rug te brengen, niet? Heeft
55 de tooveres van Endor den Propheet Samuel niet
3) genoodzaakt, om uit de aarde op te klimmen ? Je3) zus had in zyn leven veel verkeering met den Prins
,/ der booze Geesten: dit hebben wy hem in 't open13 baar verweeten. Nu ziet men, dat wy hem men
3/ onregt gedaan hebben. Die Beelzebub , door welken by de Duivelen uitgedreven en andere wonde33
ren
gedaan heeft, laat zyne fchaduw tans omwande33
len op de weereld, en de menfehen fchrik aanjagen;
91
35 op dat zyn door hem begonnen work niet blyve
35 fteeken, en de gelovigen zouden afvallen van de wet
3/ van Moses.” Jezus zoude, wanneer men na zyne
opftanding de handen aan hem had ilaan , zynen
vyanden niet toegelaaten hebben, dat zy hem grepen,
inaar hun geweld ontweken zyn. Hy had zyn lyden
volbragt, en den iiaat van verhooging aanvaard. De
magt der duisternis had bygevolg een einde, en by
kon zig niet andermaal vernederen. Dit zoude de verftokte Pharizeeuwen en Schriftgcleerden geftyfd hebben , in hunne vermeteiheid, „ Daar ziet gy 't , zou„ den zy gezegd hebben, dat het een Geest is, die
„ zig laat zien in de gedaante van Jezus van Nazarec,
„ en fiat Jezus zelve. De Beeltenis verdwynt, wan„ neer wy ze willen vast houden en laten binclen.
„ Dus gait het met de fchimmen der geftorvenen ,
„ welke de Satan en de Toovenaars by wylen te rug
„ roepen uit de onderaardze weereld.”
Aiw'r over de Verdienfte. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te UtiTcht by G. T. v. Paddenburg, 1777.
Behaiven de Voorrken 307 bladz. in gr. octavo.
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ngetwyfeld is de naam van een Man van verdienfle te
zyn eerenswaardig, en niemand, (ieder in zynen
ftaat en naar zyne oi;oftandigheden,) kan het to gering
fchat.
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fchatten om mar dicn eernaam tc ftaan. Maar wat
zcgt het , cen Man van verdienfle te zyn; hoe zal men
over andercn, hoc over zigzelven daaromtrent cordee-.
len; en wat zal men in 't werk itellen, om dien eernaam
te verwerven? Gevoelt men zig uitgelokt, om dit onderwerp, niet oppervlakkig, maar gegrond na te gaan ;
men leeze dan dit uitmuntende Gefchrift van den Heer
Abbt over de Verdienfle ; mien zal zig den tyd daaraan
bcilecd niet beklaagen; men zal ler regelmaatiger denkbeelden van vormen, en juister over oordeelcn, dan
men gewoonlyk doet. En dit niet alleen; maar men zal
'cr ook, indien 'er fleas eenigc edelaartigheid in 't gemoed huisvest , door bewoogen warden, on). Mcnfcherz
van verdienfle, in welken Rand ook, waarlyk hoog te
agten; en zig tevens gcnoopt voelcn , om zelven die wegen in te flaan, welken ons tot dien trap van verdienfle,
die voor ons bcreikbaar is , kunnen brengen. Dit is de
cigenaartige vrugt van 't leezen van dit Werkje; waarin duidelykhcid ter onderrigtinge, oordeelkunde ter
overtuiginge, en Icevendigheid van geest ter aanfpooringe zig vercenigen: men leeze het des met oplettendheid , en maakc 'cr in ernst dat heilzaame gebruik van.
Ten cinde eenigermaate te toonen , dat wy met rcpt op
zodanig eene wyzc van dit Gefchrift molten fPrecken
zullen wy deszelfs beloop nog wat onderfcheidenlyker
voordraagen.
Na eerie Inlciding, weike grootivks flrekt, om te
doen zicn , dat onderrigting uit de gcichiedenis, cigen
nadenken en onderwys van tydgenootcn , de cu r ie mikelen zyn, welken ons in lbat kunnen flellen , om juist
over de verdieniten te oordeclen, zo vangt de Authcur
aan, met eene bcpaaling van het denkbeeld van Verclien11c, 't Welk hem, zyn gezegde desaangaande te zamen
trekkende , doet zeggen. „ Handelingen, of in 't
p;emecn dadigheid , werkzaamheid , die can anderen tot nut,
vrije beweeging en zuivere ooginerken , of, dat het zeifde is , nit webwillendheid , tot cen gewigtig einde , door
cie kragten der ziele uitgeoeffend warden, deze kunnen
wij verdienfle nociren. Elk mensch komt deswegen cenige verdien/te toe. Vic tog is zo gehcel kragteloos, dat
hij nit eigen beweeging , en door zisin inzigt, Been good
aan een ander zoudc kunnen doen ? en wie zo door en
door boos, dat hij niemand cenig good wil dean? Flee
1-1h 3
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aantal en de geheele fom der handelingen, welken het
nut van anderen bedoelen, en welwillendheid en kragten
der ziele tot hunnen grond bebben , maakt derhalven de
verdienite van elk afzonderlijk nzensch uit , welke af of
toeneenit , naar mate dat alle de opgcnoemdc eigenfchappen grooter of kleiner zijn, Naar mate dat dc fomine
grooter of kleiner, de handelingen uitgebreider of bekrompencr ; bet oogrnerk vcrhevener of geringer; de welwillendheid zuiverder of gemengder ; de kragten der ziele
vet meet of minder infpanning bezig zijn ; naar die mate
Tijst of daalt ook de verdienfte". -Op dit algemee_
ne voordel volgt dan eene opheldering van de voornaamfte dcelen, welken in het denkbeeld van verdienfte
voorkomen, die de Heer Abbt tot drie brengc, als zynd groote gcesten , fierke zielen, en weldnadige gemocdeten , volgens eene algemeenc toeitemming dc waardigfte
candidaaten der verdienfte; welker befehouwing ons gcvolglyk kan leiden tot de maat der verdicnife, door den
invlocd der zielskragten , uit welker fdincnacmming de
groote geest, de fterke ziel, en het weldaadige gcmocd
ontibat , mitsgaders dien des welwillens na te fpeuren.
-- Ter ontvouwinge bier van bepaalt zig onze Schrvver , om afzondcrlyk te toonen, waarin dc grootheid
des g,eestes , de iterkte der ziele, mitsgaders de goedhartigheid en welwillendbeid beflaa , en hoc dezelven werkaaam zyn.
Deeze hoofdzaaken met zeer veel
j uistheid ontvouwd, ten fchranderfte beredencerd, en
op het klaarfle door gepaste voorbeclden van vcrfehillende ilanden, zo van vrocger als laater tijd, opgehelderd hebbende, doet by vender zien , hoe wy nu bier
door in flaat zyn, om dc vcrdienfic tamclyk naauwkeurig af te mecum , en elkecn, dic 'ex aanfpraak op maakt,
zyn goregt aandeel toe te &elm. Om dit ten duidelykfte voor tc dry:en , brengt by de eindi ge verdien gen (de
oneindige toch heeft gecnc maat, de Engelen zelvcn kun'
n en die nict overzicn!) die met cikanderen tc vergely.
ken zyn , tot Fier clas fen. Men noemt ze naamlvk, Hooge , Groote , Schoone , 6f, zondcr ecnig toevocgzel, Verdienfien. Dan alien, die onder elke clasfe vallen, zyn
Liet van dezelfde natuur en waarde; zulks beweegt hem
deiclven , onder iedcr clasfe, in rangen te verdeclen,
om eorzelver werkzaamheden en waarde des tc zekerder tc bepaalen. Hierdoor is dan, in dceze rangfehik.
king,
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king, de vol g,ende verdienfte altoos kleiner dan de voorgaande, zonder egter nit haare klasfe te vallen. „ Wat
,, tot een van deeze vier klasfcn niet gebragt kan wor.
„ den, zegt hij, verkrijgt niet meer den naam van verdienfte, fchoon de verdienfte, op het nauwst gen°.
31
„ men, nergens verdwijne. Dan het neemt af, gelijk ee„ ne oneindig kleine hoegroothcid, welke, zonder ecn
cijfer te worden, gelijk aan die gerekend words".
Zulks doct onzen Autheur ook nog met ecn kort woorci
fpreeken, van de zogenaamde dienjlen , welken men niet
onder de Verdienflen kan brengen voorts van 't onderScheid dat men behoort te maaken, tusfchen Vcrdiente hebben, en cone gefchiktheid te bezitten, cm dezelven te verkrygen ; waarop by dan deeze zvne in ord fchikking van de Verdienften eindigt , met ecne alg emcene aanmerking, over den voortgang in Verdien.
f' ien, of den grond, die men heeft, om zulks te vein.
wag ten.
Dc 1-leer Abbt dus ver het denkbeeld van Verdienfte ,
van allc zyden, opengeleid, en tevens aangeweezen
hebbende, „ hoe men de verdienfte, op eerie gemaklij.
ke en zekere wijze, met vcrtrouwen kan aftneeten";
vcrledigt zig daarop nog, om de toepasfing van zyne
maat te toonen, en eenige voorbeelden naar die maat
af te mceten. Het zou zeker te omflagtig en verveelend
zvn, zulks met opzigt tot allerleie ftanden te doen; dan
de voorbeelden, die de Autheur uitgekoozen heeft,
aan welken, behalves het algemecne, nog veel byzonders op te merken is, zyn voldoende, om een oplettend
Leezer te leeren , hoe by een vcrftandig gebruik van
deeze maat kunne maaken. - Ter meerdere onderfcheidin ne fchift by zyne voorbeelden onder vier Artikelen; Randelende in 't c:,srfie over de verdienfte van
Verovcraar , den Soldaat, en den Heilig-en; in 't volgende over die van eon groot Man ; in 't derde over die van
den Schryver,, den KunfIenaar en den Predikant; en in
't laatfic over de Verdienfte in een oribeampt leeven. --Ooze Autheur zyne Leer over de maate der I7erdienfte,
door deeze voorbeelden , in het voile daglicht geplaatst
hebbende, fchikt eincielyk bet floc van zvn Werk ter
overweeging van de verwerving der verdienfte,byzender
niet betrekking tot de verfchillende regecringsvormen,
en den invloed die dezelven op de verkrygin. der Verad, h 4
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dienften hebben. Schoon hy 't niet durve onderitaan
als zigzelven wantrouwende, dit Stuk in deszelfs gheele bcflag te behandelen, vtrerleent hy egter desaangaande
Gene reeks Van weloverdagte waarneemingen, van welken een flouter Schryver, op het Staatkundige recht
gcvat, zig zou kunnen bedienen, om dit ontwerp met
vollen luister te behandelen.
Men kan uit deeze opgave van 't beloop van dit Ge.
fchrift, zo we vertrouwen, genoegzaam afneemcn, dat
het zyne aanpryzing verdient ; en , dat de keurige Ver.
taaler , die 'er de hand aan geflaagen heeft, om 't in 't
Nederduitsch over te brengen, met grond mogt oordeelen, dat het thans vooral een gcfchikte tyd was, om
het zclve in ons Vaderland gemeen te maaken. — 'Er
flikkert toch, gelyk hy zegt, „ een vonk van patriot„ tisch vuur,, die thans in fommiger harten wordt aan„ geblaazen, en hen daarop uit doen zijn, om aan het
„ 1:v•rjnend vaderland nieuwe fappcn toe to diencn, en
9) het vcrval van kragten, zo niet gelicel re doen ophouden, ten minftcn te doen Haan". lit bcweegt
hem om een goed gedeelte zyner Voorreden te befieeden , ter aanmoediginge van lien yver, te meer,, daar
'er in de tegenwoordige gefteldheid van ons Vadcriand
overvloedige geleg,enheid is, om zig verdienflen re be.
zorgen, in allerleie ftanden , en in alle bctrakingen;
ter welker oorzaake zulk eene Verhandeling als deeze,
over de Verdienfte, mogelyk ook ter deezer tyd juist
ter fnede komt. 't Zyn niet alleen Mannen, die gefchikt zyn, om hooge, groote of fchoone Verdienflen
te verwerven; 't zyn niet allcen zulken, die opcnbaare
Eerampten bekleeden, of in hunnen overvloed een Onbeampt leeven leiden; maar ook zulken, die alleen den
gemeenen trap van Verdienfte, zondcr ecnig toevocg•zel, kunnen beklimmen, welken hier leerzaame lesfen
en kragtige aanfpooringen verwerven, om zig, ten nutte van zigzelven en anderen, vcrdicnftclyk te maaken;
terwyl een ieder 'er uit kan leeven, hoe men den Vet.dienstlyl:en Man, van den Hoogften ftaat of tot op den
fland van den minfien Daglooner , naar eisch hcbbe te
fcbatten. — Al bezic iemand gem grooten geest , geen
ft:!rke zicq , in cene uitfteekende maate; hy bezitte flegts
, en zy daar male, naar maate van de kra ,ten zyner
NYCIIZaain ten nat.::
anderen, zo heeft
hy
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hy in zync foort Verdienfte , en wy zyn verfchuldigd
hem dezelve toe te kennen. — Ecn groote rest, cane fterke zici is boven veeler berelk ; en 't ontbreekt
hun, die ze bezitten, wel Bens aan gelegenheden, orn
dezelven uit te oefenen: maar de welwillendheid is icts,
dat leder zig eigen kan maaken , in, zig verflerken , en
't: zy in can bcampt of onbearnptleeven, werkzaam doen
zyn; daar hy, in de mensehlyke Niaatfehappy, een ieder in zyncn bring veelvuldige gelegenheid heeft, oin
anderen met raad of dead te helpen. By kan , onder
welke clasfc by ook behoore, 't zy in , 't zy buiten zyn
berocp , Gene rnenigte van handelir,en, uit eerie vrye
beweeging , met een zuiver ooginerle, naar de kragtcn
zyncr zicle , bedryven, die ecn min of meer gewigtig
nut voor anderen ten gevolge hebben.
„ Ecn man, gelijle de Fleer Abbt zig uitdrukt, die zig
eerst door de menigvuldige banden van kleinere gezelfchappen met den itaat voreenigd heeft, kan door readflegen , die hij uirdeelt , door werkdaclige hulp, die hij
tocbrcngt , en door het voorbeeld dat hij geeft, in zijn
flad, cen agtenswaardig , een man van verdienften worden.
Men ftelle zig can leven voor, dat in de Itilte , zonder
openbaare bediening , rnaar in naarftigheid doorgebrage
is. Elke last is gedragen , elke fchuld is can den ftaat
bepaald. flij heeft weldadigheid over cen geheele fami lie uitgeftort , de zijnen opgevoed en verzorgd: ook
die aan de zijncn benonden, heeft hij opgekweekt en
vcrzorgcl:menig cen raad gegeeven, menig een geholpen. Zijn 'er wel veele openbaare bedieningen, in weaken men zo veel nut kan doen? Mogelijk ziet menig
een met aandoenelijke dankbaarheid in due Sehilderij
zijn voogd , zijnen Vader. God zij dan geloofd, dat
'er nog meer zijn , die zulk een Vader bebben, als ik.
„ Naar daze mogelijkheid, om in elkc n fiend, in elk
beroep , verdienften te verkrijgen, moet men pope's
v erzen bcoordcelen.
'Worth nukes the man and want of it the fellow.
The rest is all but leather or prunella (*).
Esfay on man
Gen Verdienac en wanverdictifie maakt het onderfcheid ttis,
Inca11 b 5
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Gelukkig hij , die gebrulk weer te maken van al de.
verdienfle, welke in den Choorrok fteekt: nog gelukkiger hij, die met de verdienfle van ecn openbaar amt alle de
verdienften van het privaat leven famenvoegt ! 1k houde
het voor eene der grootite zalighedcn mijns levens, dat
ik op de verfchillendc plaatfen, waarin ik mij kb opgehouden, zulke mannen heb leeren kennen, welke de%e beide foortcn der verdienfien in zig verccnigen. Met
welk een gcwcld moet ik die neiging, om hen te vexceren , tegengaan , die mij aanzet, om hunne nament
alhier to plaatfen. 0 die waardc , dierbare namen! hoe
gaarne fehreef ik ze! maar het zal niec gefehieden! ik
wil elk mijner lezers het genoegcn geven, om die nanen , welken hem lief en waard zijn, bier in te voegen:
want ik ben overtuigd, dat 'er in elk land regtfehapen
menfchen zijn, Welker 17cl-client-lc hen dicp in het hart
zijn ingedrukt , welkcn zij hebben welgedam, of die
zij door hunnen wandel cn voorbecld hebben aangcfpoord".
11161.=1.1.....•■•••■=•

Waarneeming van een zeer hyaonder en nooit bef hreven ongemak Clan de Onderkaak, door G. CREEvE , Heel- en Vroed'wester te Utrecht, Lid van 't Zeeztivfche Genootfchap der
Iretenfrhappen te Vlisfingen. Te Utrecht by H. van Otterloo, 1778. In groot 8vo. 45 Nazi:.

ooral int Authcur gaan een natuuriykc befchryVving
der Onderkaak, waarop by vervolgens tot de

lAraarneeming zelve overgaat : een
oud 37 jaaren, van een gezond geftel , had, ten naasten by, geduurende den tyd van 12 jaaren , in den grond der vereeniging
van de Onderkaak met de Onderlin, Tangs de thekking
der fnytanden, een verheven paarfche zwelling gehad,
die nog aanhield , zonder byna ecnigc merkelyke vermeerdcring. Nu en clan verfpreicide zich evenwel, over de
gelacele kin , een zonderlinge gevoclige pyn; dog die
Dit
wcrdt op 't aanraaken allecn waargenomen.
dui.; rIdlien den roan en den keerel ; al het ovcrige is niets clan clootsret
%;f choorruk.
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deurde zo voort tot September 1777 , wanneer zich aan
de Nnkerzyde der Onderhaak, joist ter plaats der middelfle kies , die afgebroken, en wiens wortel in de Fast
nagebleven was , eenige pyn en fpanning begon tc ontdekken, die binnen de twee dagen vermeerderde, en cot
een zwelling overging. De beroemde Hoogleeraar, oosTERDYK scliActer en de Auteur,, geraadpleegd zynde,
dagten dat de gemelde zwelling waarfchynlyk tot eene
verzweering zoude overgaan. - De voorgenoemde
paarfche vlak was nu veranderd in twee witte blaasjes,
welke ftcrk door een hcldcr vocht fcheenen opgefpannen
te worden: door deeze fpanning werd waarfchyniyk de
pyn van de zydelyke zwelling vermeerderd. Hierorn
befloot men, die blaasjes te doorfteeken, waarop zich
fchielyk, in een aanmerkclyke hocveelheid, een waterachtig vocht, zonder eenige fcherpte of reuk , ontlastte. Op 't uitwcndig drukken vermeerderde de ontlasting van 't vocht niet ; maar wel door 't hoofd voor
over te 'louden. Dc Autheur konde de nette maat van
't ontlaste vocht niet bepaalen; maar gistte op 4 a 5 oncen : fchoon agt dagen daarna de maat'van deeze holte
genomen en bevonden werdt alien twee lepels vocht
te kunnen bevatten , is 't tc denken dat de holligheid,
in diet) tyd, zo veel vcrminderd is geweest. - De
verwondering over de ontlasting van de gemelde hoeveelheids vogts was zeer groot , en daaroni werdt alles
nauwkeurig onderzogt, en 't ongemak dus bevonden.
5 , De Tandboog der Onderkaak, inzonierheid de.rechte
lyn, die de vier fnytandon bevat, en welk eenigzins
fchuinfe hoeken, door de Hoods- of Oogtanden bcpaalt
wierd, ftond volmaakt vast, en alle de genoemde tanden waren, over de geheele uitgeftrektheid , zo wel aan
de buiten als binnen zyde, dcrzelvcr kasfen en wortelen , met een zeer gezond en welfluitend tandvleesch bezet". De zwelling aan do linkerz:.7de der Kaak was geheel verdweenen. Over 't geheele bovenfce en voorilo
gedecite der Kaak, dat do Kin maakt, werd, op 't aan-.
raaken, een zonderlinge kraakende knapping ontdckt.
Do opening naar de holligheid vondt men , dwars, regt
ender de fnytanden, omtrent vier lynen lang en twee
breed. Hier door ziende, kon men een holligheid ontdekken. Dezelve tact 't ftilct onderzoekende vondt
;men niers vrecmds , 't zcive zonk naar 0nd-zed-I wel twee
dui-
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duimen weg; men kon de punt, fchoon tamelyk
kende , door de bekleedzelen niet gewaar warden. Men
ontdekte Beene bloeding , noch eenig teeken van een
ontbloot been. De Lyder gevoclde geen pyn hierdocr
Na deeze befchrydan alleen een zekere tinteling.
ving van 't ongemak gegeeven tc hebben, merkt de Auteur verder over deszelfs oorzaak aan , dat 't zelve
waarfchvnlyk reeds federt langen tyd begonnen was
te ontitaan, door een meerdere dan natuurlyke ruimte,
in 't onderfle Kaak-ebeen, vcroorzaakt door de lekking
van een gebroken Watervatje, 't welk zyn vogt tusfchen de beenige plaaten van de Onderkaak uitflortende, dezelve langzaam heeft doen van een woken, waarnit eindelvk deeze aanmerkelyke holte voortgekoomen
is. - Uit deeze oorzaak verklaart ook de Autheur
de zagtwording en buigzaamheid der buitenfte beenplaat.
— Door een aanhoudende drukking van huiten op
de uitwendige deelen van 't kaakebcen, is de holte aanmerkelyk , binnen torten tyd, verminderd. Vetfcheide voornaame Mannen hebben dit geval nauwkeurig
befchouwd, en deszelfs zeldzaamheid erkend.
Befehryving eons algemeen nuttigen en beproefden lrerktuigi , ten einde de Illieren en andere fehadelyke Ongedierten , uit eene gantfche Peek to verdelgen , door den
.leer entteisr VAN EtiPSCH. Uit hot Iloo .gduitsch vertaald.
Met een koperen Plant. Te Utrecht by R. de Meyere.
1778. In greet octavo 17 blccda.
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et Werktuig , hier aangepreezen , beflaat in eene Klok

van geilangen Yzer, op zodanig eene manier gefchikt, dat men 'er een gezwaveld lont in kunne aanfteeken , na dat dezelve over het Mierennest geplaatst is;
't welk ten gevolge heeft, dat Mieren eenskiaps door
den Zwaveldamp verftikken. De uitvinder geeft 'er cen
naauwkeurig berigt van', met melding van deszelfs gebruik, nevensgaande aanrnerkingen , die tot dit onderwerp bchooren. Men kan uit alles afnecmen , dat het
Werktuig onkostelyk , gernaklyk tebeharKlelen , in den nitflag genoegzaain onfeilbaar, en your den gebruiker geenszins fchadeiyk is. Om den behoeft.igen vcrder te gemoet te
komen , toont de Autheur, dat men zig, in plants van Celle
Yzeren Klok , ook van cen klein Vatje kan bedienen.
Re-
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Recept voor vogtige en natte illuuren , het zy buiten of binnens Huys , zoo van Oude als Nieuwe Gebouwen. Along
te bekomen.

Cotnpofitie van Kalk, Cement en gemeene ficgte
bruine Suikcr worth in dit Papier aan de hand gegecven, als een zecr dcugdzaam middel tegen het boven.
gcmelde ongemak, met aanwyzing van de manier,, 01)
welke men van dit middel gebruik moot maaken. 'fee
aanpryzinge van het zelve dient : „ Dat de Muur van
„ dat gedeelte der groote Kerk te Zierikzee in Zeeland,
„ waaragter het Orgcl geplaatst is, en welkc geheel
„ open that aan de Noord. Zee, (eenige Jaaren gelce.
,, den , met deczc Compofitie beftreeken) yzerhard
„ blyft , alle vogt wederflaat , en de Regen, Snceuw
„ en Onweersvlaagen gcen de minfte hinder toebrengen
„ van vogt of doorflag: blyvende de Muuren des Or„ gels des Winters zoo. droop als in den Zomer.”
Gefchiedenis van America , door WILLIAM ROBERTSON , D.
D. Obperfle der Edenburgfche Hoogefchoole ,en 's Konings
Gefchiedfchryver van Schotland. Tweede Deel. Te Amf1erdam , by Yntema en Tieboel, 1778. In groot 8vo. 307
bladz.

de Leezer van het Eerfle Deel deezer Gefehic.
T erwyl
den grooten Zeeheld codcnisfe van
den Ontdekker der
op zyne
America (*) ,

Nieuwe Wereld ,
Lumpus,
Tochten vergezelde, en decide in alle ontmoetingen
hem bejegend onder cenen anderen Hemel, onder een
Volk voorheen onbekend, kon het niet misfen of by
voelde zich opgewekt om eene nadere kcnnis te verkrygen van clat groote gedcelte onzes Aardkloots , van den
Aart , de Zeden en Gebruiken, der Inwoonderen, zo als
zy den cerften Ontdekkcren voorkwamen. Menigmaalen

( y) In de Aankondiging van het I. Deel bl. 250 van dit Deel
onzer Hedend. Letteroef. hebben wy den aart en aanleg deem
Werks in 't breede ontvouwd.
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len moest hy zich verwonderen, dikw yls ftond hy vcr,
Reid, op het aantretren van ongehoorde zaakcn, eft
wenschte daft de Gelchiedboekers hem ecnig mecrder
bents given; de trekken van ccne wysgecrige bciehouwing dier n'euwe voorwerpen , die zich zomtyds , te
midden van het verhaal der Gebcurtenislen, opdeeden
vermecrderden zyne begeerte, dat ROBER o irr bier
over breeder uitweidde: en , by het keurlyk verhaal der
worvallen zo bcknopt als joist, zyne ophcldcrende bedenkingen vocgde.
Ann deczcn wensch der wcagierigheid worth , met
dit Deel, voldaan: en haar cane ruime voorraad voorgezet om zich op tc vergasten : want , cer ROBERTSON
voortvaart om de verdere Ontdekkingen en VermeesteTingen der Spanjaarden te vermilion, befteedt by het gebeele Vierde Book , 't walk dit ganiche Tweede Dcel uitmag r. , om ons America , en de Stammen van Onbeichaaf-die het dus vet- ontdekte gedeeltc bcde
wooncien, te docn kennen. Het behclst , om cane Lortc
opgave van den inhoud tc geeven: Eene Belchouwing van
America, toen 't zelv e eerst ontdekt werd , van de Zedaz , de
Regeeringswyze der 071befdlaCidfle 1111170011derell.
\Nry
vinden 'er acne 13e1chryving van de wyde ultgefirektheid
der Nieuwe Wereld , van de grootsheid der voorwerpen, wake dezelve den oogen biedt, als de verbactzende flivieren ; de
hemelhooge Bergen; de wyde Meiren.
fIv ver neldt
ons, de gu2Pge Egging van America tot den Koophandel ;
de Lugtsgefteltenisfi , de daar heerithende Koude , met de
norzaaken van dot ve*hynzel : hoe onbebouvd , hoe ong:!zond
het was ; wake Dieren 'er voorkomen , den aart des Gi 0; 14J ,
Vooi-ts
en de Gewasfen , dear 77atuurlyk groeiende.
trecdt hy tot can hreedvocrig onderzock, hoe America 1`,!Tolkt wierd , goat de onderfrheide Stelzels, deswegen opp-egeeven, na, en leant wet men waailchynlykst des to denkcn
hebbe,— lice op geeft hv can verfiag van het Charatler en den Sleet der onbefchaafde Americaanen , en verdealt dit wyduirgettrekt old,rwerp in do negen voIgende flukken - - (f.) De lichaauzsgeflettenis der Americaa(IL ) Horne zielsbekwaamheden
916n
(III.) Ike
Huislyke pot ---- (1 V.) klunne flaatkundige gelleltenis
en iiaigtwgen — (V.) Han fielzel van Oorlog en openhaare veiligheid ---- (VI.) De kunfien door bun beoefend
Hone Godsdienflige denkbeelden en gebruiken
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ken — (VIII.) Zulke byzondere en opzichzelve flauzzde
gewoonten, als niCt gevoeglyk tot een der voorgemelde .frukken konden gehragt worden, en eindelyk (IX.) eene, algemeene befchouwing van blame Deugden en Gebreken.

In dit alles betoont ROBERTSON zo veele blykcn
van onvermocidheid in 'c nafpeuren , van bondigheid in
't beoordeelcn , van meesterlyke bekwaamheid in 't befchryven , dat men dit Deel, met het grootfte genoc.
gen , en de uiterfte voldoening, zal leezen , en als een
Proeffluk van Volksbcfchouwing aanmerken. Dit breedvoerig en uitgcwerkc verflag, van de onbefchaafde Stammen in America, levcrt ons eenc egtc beeldtenis op
van het leeven der Wilden, van den Mensch in den
ftaat der Natuure: eenc beeldtenis, recht gefchikt om
ons de voordeclen der Ilefehaafdlcid, met hoe veele gebreken zy ook moge verzeld gaan, to lecren kennen, en
op den rechten prys zetten. lAry vinden 'er vccle verdichtzeltjes , tcn opzigte van onteibaare byzonderheden
in de Niei:we Wereld, wederlegd, veele ftukkcn, tot nog
duister,, opgeklaard, terwyl onze wysgeerige gefchiedbocker, in zommige, zyn oordeel voorzigtig oplehort;
en nadcrc ontdekkingcn vcrwagt, zo lang het waarfchynlykfle vasthoudende. Dus , by voorbeeld, vermeldt by,.
onder de oorzaaken van de groote koude omftreeks den
Zuidlyken liithock van America , „ dat waarfchynlyk
„ een open Zee zich van daar tot de Zuidpool uit„ ftrekt." De ontdekkingen van den Bevelhebbcr cooK,
deswegcn gcdaan, zagen toen het licht nog niet : deeze
bekragtigen die gisfing, of geeven 'cr liever volkomen
zekerheid aan: waarom ook de Nederduitfche Vertaaler
het daar toe noodige uit de Reis van COOK bybrengt ,
gelyk by ook, op andere plaatzen , verfcheide byzonderhcdcn met het gezag van dien Schryver opheldert en be.
kragtigt.
„ Wannecr", fchryft ROBERTSON„ de Eztropeaanen.
onverwagt eenc Nieuwe Wereld ontdekten, op eenen grooten affland verwyderd van alie declen des Ouden vasten
lands, toen bekend, cn vervuld met Inwoonderen, wier
Voorkomen en Zeden, op eene zeer aanmerkenswaardige wyze, verfchilden van de rest des Mepschdoms, werd
de Vraag , wegens hunne Herkomst , natuurlyk ecriP
voorwerp 't welk elks aandagt en weetgierigheid trok"
Ilk is n9g een Vraagituk; waarop men voldoeuing erlangt:
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langt : en daar onze Gefehiedfchryver van die beam*
woording zo veel werks maakr, zouden wy gaarne ,
Let ons beftek het toe, alles wat hy daar =trent bybrengt, ter proeve, onzen Leezeren opdisfchen: doch
wy zullen het voornaamfte, met agterlaating van veele
byzonderhcden, bier plaatzen.
Naar verfcheide fleizels deswegen bygebragt en derzelver ongegrondheid getoond te hebben : merkt by
aan, „ dat dit ftuk niet op enkele gisfingen moet fleanen — noch ook op gelykvormigheid van zeden,
of van Godsdienst-gebruiken". Dit alles werkt hy
39
lit met bewyzen, naar den aart deezes onderwerps gefchikt , en vaart voort om te toonen ,dat America niet bevolkt wierd door een zeer befchaafd Volk. Hier moeten wy onzen Schryver zelve hooren. —In het
tegenwoordig onderzoek mogen wy als een vast beginzel nedcrzetten, dat America niet bevolkt wierd door
een yolk van het Oude Vaste Land, 't wen-. een aaninerkelyke vordering in befchaafdheid gemaakt halt. De
inwoonders der Nieuwe Wereld waren in een zo ruwcn
flaat van Maatfchappye, dat zy nicts moisten van de kunwelke de eerfte Proefftukken zyn van het Menschlyk vernuft , als het vorderingen begint te maaken; zelfs
de befchaafdfle volken van America waren onkundig, ten
opzigte van de eenvoudige uitvindingen, die gelykcydig gerekend mogen worden met de oprigting der Maatfchappye, in andere deelen der Wereld, en bekend waren in de vroegfte Tydperken des Burgerlyken leevens.
Hier lit is 'het openbaar,, dat de Stammen , die oorfpronglyk na America verhuisden, voortkwamen-uit volken, Welke niet minder barbaarsch hebben mocten geweest zyn dan hunne Naakomelingen, ten tyde dat de
Europeaanen ze eerst ontdekten. Want fchoon de fraaije kunften mogen afnecmcn en verlooren gaan, door de
geweldige fchokken diet. omwentelingen en onlieilen ,
waar aan de volken zyn blootgelteld, houden de noodzaaklykfte kunften des leeveRs eenmaal Oder een volk
ingevoerd, altoos ftand. Geene van de wisfelvallig1-.eden der Menschlyke zaaken hebben 'er vat op, en zy
worden aangekweekt zo lung het Menschlyk geflachte
beftaat. Indien het gebruik des Yzers oit bekend geweest was by de Americaanen of hunne Voorvaderen, indien zy een Ploeg, een Weefgetouw, eene Smeedery
ge,
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gebruikt hadden, zou de nutbeid deezer uitvindingen dezelve in ftand gehouden, en men zou ze noit verlaaten
of vergeeten hebben. Wy mogen dan befluiten dat de
Americaanen hervoortkwamen van een Volk, 't welk zich
in zulk cen kindfchen Chat der Maatfchappy bevondt,
dat hct onkundig was van alle de noodzaaklykeKunften,
die, by deszelfs Naakomelingfchap onbekend bleeven".
„ Het is even baarblyklyk , dat America niet bevolkt
wierd door eene Volkplanting uit de Zuidlykfte Bewoonderen des Ouden Vasten-Lands. Geen der Onbefchaafde Stammen, in dat gedeelte van ons Halfrond,
kan men veronderftelien, dat een zo ver afgelegen land
bczogt hebbe. Zy bezaten, noch moeds, noch ver{lands , noel' magts genoeg, om zulk eene verre Reis te
onderneernen of te volvoeren. Dat de befchaafde Volken van Afle of Africa geenzins de Voorvaders der Americaanen zyn is openbaar,, niet alleen uit de reeds bygebragte waarneciningen , ten aanziene van hunne onkunde , in de cenvoudigftc en noodzaaklvkfte Kunfien; maar
tevens uit een bykomende omftandigheid. Wanneer eenig Volk de voordeelen ondervonden hebbe, die de
IMenfehen trekker' van hunne heerfchappy over de mindere Dieren, kan 't zelve niet beftaan, zonder het
voedzcl 't geen zy verfchaffen, en den byftand in het
werk , 't Welk zy te doer hebben, niet misfen. Hierom Ares bet cen der eerfte bezorgingen der Spanjaarden ,
wen zy zich in America nederfloegen, 't zelve te voorzien van alle de Enropifehe Huisdieren ; en, indien voor
hun de Tyriers , de Carthagers , de Chineefen, of eenig
ander befchaafd Volk , bezic van dat Vaste-Land genomen hadden, zou men daar Dieren gevonden hebben,
byzonder cigen aan die Gewesten des Aardkloots , waar
't zelve oorfpronglyk huisvestte. In gansch America nu
wordt geen een enkel Dier,, tam of wild gevonden, 't
welk eigenlyk behoort tot de warme of zelfs tot de geniaatigde Landfchappen der Oude Wereld. De Kameel ,
de Dromedaris , bet Paard , de Koe , zyn in America even
onbekend als de Olyphant en de Leeuw. Hier uit blykt ,
dat het Volk, 't geen zich eerst in de Wester- Wereld te
nederzette, niet afflamde uit Landen , waar deQze Beesten gevonden worden, en waar de Menfchen, door zo
lang aan 't behulp deezer Dieren gewoon te zyn, dezely e natuurlyk zouden aanmerken als niet alleen dienftig,
maar
Ii
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rnaar als onvermydelyk noodig, tot verbetering, ja zelfs
in ftandhouding , der Burgerlyke Nfaatfehappye.
5) Als wy de Dieren in aanmerking neemen , die in
America gevonden worden, mogen wy befluiten, dat het
naaste punt van aanraaking tusfchen het Oude en Nieuwe Vaste-Land aan 't Noordlykfte uiterfte van beiden
zy , en dat 'er eene gemeenfehap plaats gehad hebbe.
Alle de uitgeftrekte Landfehappen in America, tusfehen
de Keerkringen of naby dezelve gelegen, zyn voorzien
met daar gebooren Dieren van verfcheidenerlei foort ,
gansch en al verfehillende van die in de daar mode overeenkomende Gewesten van 't Oucle Vaste-Land. Maar
de Noordlykfte Landfchappen der Nieuwe Wereld hebben cen overvloed van veele Wilde Dieren, die gemeen
zyn aan zulke deelen van ons Halfrond, als op eene gelyke hoogte liggen. De Beer , de Wolf , de Vos , de Haar ,
het Hart, de Rheebok, de Eland , en verfeheide andere
foorten , doorzwerven de Bosfehen van Noord-America
niet minder dan die van het Noorden in Europa en
Afie (*). Het fchynt, blykbaar,, dat de beide VasteLanden elkander in deezen hock naderen, en of verc.:enigd
of zo naby een gelegen zyn, dat deeze Dieren van 't
eon in 't ander kunnen komen.
3) De daadiyke naby gelegenheid der twee Vaste-landen words zo handtastlyk beweezen door de hedendaagfche ontdekkingen, dat de Hoofdzwaarigheid , wegens
Bevolking van America, is weggenomen''. Hier
geeft ROP,ERTSON een nauwkeuriger verflag van de vroegore en laatere ontdekkingen der Rusfen , dan tot nog
toe immer het licht zag, daar toe in itaat gefteld door
de tegenwoordige Keizerinne, gelyk by in zyne Voorreden voor het 1. Deel, bl. xxvii des berigt geeft. Die
moet in 't Werk zelve geleezen worden. Aileen tekenen wy 'er nit op, dat de Seheepsvoogden BEHRING en
TSCHIRIKOW , die in den jaare MDCCXLI , van Kamchatca , onder zeil gingen om de Nicuwe \Vereld op to
zoeken, van een' kant van welken men dezelve noit ge_
naderd hadt, Oostwaards aanzeilende, Land ontdckten,
't Been zy voor een gedeelte van America hielden; en
volgens hunne waarneemingen , fel-leen het weinig graden van de Noordwest kust van California. gelegen. Zy
(*)

BLIFON) ma. Nat. IX. p, 97. lac.
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zetten beide eenig Volk aan Land; doch op de eene
plaats koozen de Inwoonders de vlugt, toen de Rusfen
naderden; en op de andere namen zy de gelande Manfchap weg, en vernielden de boots. De ongefluimigheid
van het weer, en de behocften des Scheepsvolks, noodzaaktc beide de Scheepsvoogden deeze onherbergzaame
Kust te verlaaten. Op hunnen terugtocht deeden zy
verfcheide Eilanden aan, die zich als een Keten van het
Oosten tot het Westen uitftrekten, tusfchen het Land
door bun ontdela en de Kust van Afie. Zy hadden
eenigen omniegang niet de Inboorelingen ,die vcel gelykheids met de Noord - A;nericaanen fcheenen te hebben.
Deezen booden den Rusfen de Calumet, of Pyp des Vredes, aan: een Vriendfchaps-teken algemeen onder bet
Volk van Noord America, en een gebruik van willekeurige Infielling, bun byhonder eigen. - De Eilanden
van dcezen nieuwen Archipel zyn, zints lien tyd, door
de Rusfifche Y'aagers bezogt, en Capitein KRENITZIN
deedt, in den jaarc , dezelfde Eilanden aan,
en ontdekte verfcheide nieuwe, op welke de voorige
Scheepsvoogden niet geweest waren.
„ In deezer vocgc", vervolgt ROBERTSON, „ rust
de mogelykheid van eene gemeenfchap tusfchen de
Vaste-Landen, in dit gedeelte, niet langer op eene enkele gisfing; maar fteunt op vasce baarblyklykheid (*).
Een Scam , of cenige Huisgezinnen der omzwervende
Tartaaren, kunnen, in gevolge van den rustloozen geest ,
dat geflacht eigen, vcrhuisd zyn na de digtstby gelegen
Eilanden, en hoe gering hunne kennis van de Scheepsvaard mogt weezen, door van 't een tot het ander over
te fteeken, eindelyk de Kust van America bereikt , en
de Bevolking in dat Vaste-Land begonnen hebben. De
affland tusfchen de Mariane of Ladrone Eilanden, en het
naaste Land in Afie, is grooter dan die tusfchen bet
gedeelte van America, door de Rusfen ontdekt , en de
Kust van Kamchatka; en nogthans zyn de Bewoonders
der Eilanden ongetwyfeld van Afiatifche herkomst. Indien wy, niettegenttaande derzelver verre afgelegenheid,
toeflemmen, dat de Mariane Eilanden uit ons Vaste-land
bevolkt wierden kan de afftand alleen geene retie weezen, waarom wy zouden twyfelen , den oorfprong -der
MuLLERs Voyages, Tom. L 248. &c. 267.
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Americaanen aan dergelyk nenen overtocht toe te ichryven. — 't Is waarfchynlyk dat de Zeevaarenden,
volgende tyden deeze Zeeen doorkruisfende , en verder
Noordwaards opftevenende, zullen bevinden , dat het
Vaste-land van America nog nader aan Afie komt. Volgens berigt van het Barbaarfche Volk, 't welk het Land
rondsom het Noordoostlyk Voorgebergte van Afie bewoont , ligt 'er,, van de Kust , een klein Eiland, tot het
welke zy in minder dan een dag zeilen. Van 't zelve
kunnen zy een groot Vastland ontdekken, 't geen, naar
hunne befchryving , bedekt is met Bosfchen, en bewoond
wordt door een Volk, weiks taal zy niet verftaan (*).
Van deezen krygen zy Marter vellen, een Dier in de
Noordlyke gedeelten van Siberie onbekend, en nergens
te vinden dan in Landen, daar eene menigte van Geboomte is. Konden wy op dit berigt vertrouwen, dan
zouden wy mogen befluiten, dat het Vaste-land van
America van het onze alleen door een nauwe Straat gofcheiden is, dan verdweenen alle zwaarigheden , ten opzigte van de Gemeenfchap dier beiden. Misfchien is de
verdienfte ,om `ons hier van te verzekeren, bewaard voor
haare Majefteit , die thans den Throon van PETER DIN
GROOTEN bekleedt, en zyn Plan voltooijende, deeze gegewigtige ontdekking voegt by zo veele uitmuntendc
ftukken, die haare Regeering altoos gedenkwaardig maaken.
9/ 't Is , desgelyles , nit onlangs gedaane ontdekkingen ,
blykbaar, dat 'er , tusfchen ons Vaste-land en America, zcer
gemaklyk eene Gemeenfchap heeft kunnen nand grypen,
aan den Noordwestlyken uithock van Europa. Reeds in de
Negende Eeuwe, te weeten in den Jaare DCCCXXX ,
ontdekten de Noorweegers Groenland , en rigtten aldaar
Volkplantingen op. De gemeenfchap met dat Land, Iangen tyd afgehrooken geweest zynde, is, in de laatfte
Eeuwe, vernieuwd. Eenige Lutherfche en Moravifche
Zendelingen , door een fterken yver ter voortplanting van
het Christendom gedreeven , hebben het gewaagd, zich neder te zetten in dit hevroozen en onbebouwd gewest
Aan hun zyn wy veele keurige berigten, ten aanziene
van.
(*) MULLERS Voyages, Tom. I. 166.
(f) CRANTz Hist.

of Greenl. I. 242. 244- PREVOT Hist. Gen,

des Voyages, Tom. XV. 152. (Not. 96.)
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van den aart des Lands en der Inwoonderen verfchuldigd. Wy weeten daar uit, dat de Noordwestkust van
Grdenland van America gefcheiden is, door eene zeer
nauwe Straat , dat deeze Landen, aan 't einde van de
Thai, werwaards die Straat ftrekt , waarfchynlyk aan elkander grenzen (*), dat de Inwoonders dier beide Landen met den anderen verkeeren, dat de Esquimaux van
America volmaakt de Groenlanders gelyken in voorkomen ,
kleeding, in leevenswyze: dat zommige Zeelieden, die
eenige woorden 'van de fpraak der Groenlanderen kenden,
berigten, hoe deeze verftaan werden door de Esquimaux ;
dat eindelyk een Moravisch Zendeling , welbedreeven in
de taal der Groenlanderen, het Land der Esquimaux bezoekende, tot zyne groote verwondering ontdekte, dat zy
dezclfde taal met de Groenlanderen fpraken , en , in alle opzigten, 't zelfde Volk waren: weshalven by ook
van hun als een Vriend en Broeder werd ontvangen (t).
„ Door deeze beflisfende en daadlyke bewysftukken
is niet allcen de naverwantfchap der Esquimaux en der
Groenlamderen ten vollen geftaafd; maar ook de mogelykheid, om America uit her Noorden van Europa te bevolken , bewcezen. Indien de Noorwegers in cene woeste Eeuwe, Coen de Weetenfchap in 't Noorden nog niet begon op te daagen, zo veel van de Zeevaard verftonden
dat ze na Groenland zeilden, konden hunne Voorvaders
zeer aan 't zwcrven op Zee gewoon als de Tartaaren aan 't zwcrven op 't Land, in een vroeger tydperk, dezelfde Reis gedaan, en daar cene Volkplanting
opgcrigt hebben, welker Affcammelingen , met verloop
van tyd, na America verhuisden. Maar, wanneer wy
veronderftellen dat de Noorwegers, in fcede van het te
waagen, om rechtftreeks van hun eigen Rust na Groenland te ftevenen, cen voorzigtiger koers namen, en van
Schotland (dit is zeker een drukfeil en moot Schetland
weezen) tot de Fez oe Eilanden , en van daar na Tsland
ftevenden, op welke plaatzen zy Volkplantin gen lietcn,
Lan hun voortgang zo trapswyze gewecst zvn, dat
deeze Zectocht niet voor langer en hachlyker te bonden zy dan de Reizen, die dit flout en onderneemend
Ceflacht, tcn alien cyde, gedaan heeft.
„ Schoen
(*) EGEDE p. 2. 3.

CRANTz

Mit. of

p. 261, 262.
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3) Schoon het mogelyk zy, dat America ham eerite
Bewopnders ontvangen hebbe van ons Vasfte-land, of
door het Noord-westen van Europa of het Noord-oosten van Afie , fchynt 'er genoegzaame rede om te ftellen, dat de Voorvaders aller Americaanfche Volken van
Kaap Horn tot de Zuidlykfte Grenzen van Labrador ,eer
langs den laatst- dan langs den eerstgemelden weg, derwaards heenen toogen. De Esquimaux zyn het eenig
Volk in America, 't welk in zyn voorkomen of charafter eenige gelykvormigheid heeft, met de Noordlyk
woonende Europeaanen. Zy zyn duidelyk eene onderfcheide foort van Menfchen, verfchillende van alle Volken op dat Vaste-land, in taal, in geaartheid, en in
leevenswyze. Hun herkomst mag, derhalven, waarfchynlyk toegefchreeven worden aan. den oorfprong
door my aangeweezen. .Maar onder alle de overige Inwoonderen van America, is zulk een treffende gelyklieid in de Lichaamsgefialte , en de Zielshoedanigheden,
dat wy, niet tegenftaande de verfeheidenheden door den
invloed der Lugtsgefteltenisfe, of de ongelyke vorderingen in befchaafdheid, veroorzaakt, moeten verklaaren,
dat ze van een oorfprong afil-ammen. Daar mag eene
ongelykheid zyn in de lyfkleuren, dezelfde oorfpronglyke kleur heerscht overal. Elke Stain heeft jets byzonders en onderfcheidens: maar in alle ontdekken v'y
zekere trekken , gemeen aan 't geheele Geilachte. Het
is opmerkelyk , dat, in ieder byzonderheid, dic de
Americaanen , zq ten opzigte van hunne perfoonen , als
met betrekking tot hunne geaartheden, onderfcheiden ,
eene overeenkomst gevonden worth met de onbefchaafde Stammen, over 't Noord-oosten van Afia verfpreid,
en bykans geene met die der Volken in de Noordlykite deelen van Europa woonachtig. Wy mogen hun,
derhalven, brengen tot den ftraksgemeldcn oorfprong,
en befluiten, dat hunne Afiatifche Voorvaders, zich nedergezet hebbende in die deelen van America, waar de
Rusfen de nabygelegenheid der twee Vaste-landen ontdekten, vervolgens wyd en zyd, allengskens , in de onderfcheide Gewesten gekomen zyn.
„ Dit berigt, wegens den voortgang der Bevolking
van America ftrookt volkomen met de overleveringen
der Mexicaanen van bun cigen oorfprong; deeze, hoc
g.:breklyk ook, zyn nauwkeurigcr en verdienen meor goloofs
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loofs dan die van eenig Volk in de Nieuwe Wereld.
Volgens deeze overleveringen kwamen hunne Voorvaders uit een afgelegen Land, ten Noord-oosten van
Mexico. Zy wyzen de plaatzen aan waar deeze zich, in
de aannadering tot de dieper landwaards ingelegene Gewesten, onthielden, en dit is juist denzelfden weg dien
zy zouden hebben moeten houden, als zy uit Afie kwamen. De Mexicaanen ,• het voorkomen, de zeden, en
leevenswvze hunner Voorvaderen, in daf tydperk, befchryvende, fchetzen ons nauwkeurig de woeste Tartaaren , van welken ik veronderftel dat zy afftamm en" (*).
Zie hier Leezers het hoofdzaaklyke van ROBERTSON'S
bedenkingen, over de Bevolking der Nieuwe Wereld.
Hy houdt zich voldaan, gelyk by zedig verklaart, met
gisfingen bygebragt te hebben, en geeft niet voor,, eca
Stelzel te vormen; en wanneer Gene nafpeuring,
haar eigen aart, zo ingewikkeld en duister is, dat bet
onmogelyk blyve tot een zeker befluit te kornen, kan
'er eenige verdienfien fteeken in 't aanwyzen van 't waarfehynlyke.
Meer, uit dit Dcel, op te geeven, hoe zcer 'clans toe genegen voelen, duldt ons beftek niet. Aileen
hebben Wy nog to berigten, dat, daar de Wysgeerige
i,ce;, er in 't zelve ontliaald worth, de Reisgezinden en
Gefelliedenislievenden , in her volgend derde Deel, dat
reeds afgcdrukt is, zich op nicuw zullen kunnen verlustigen.
(4 ) AcosTA Hist. Nat. en Mor. Lib. VII. Cap. 2 enz, GARCIA Origen. de los Indos, Lib. V. C. 3. TORQUEMADA Monarch.
hid. Lib. I. Cap. 2. &C. BOUTERINI BENADUCI Idea de
Hist. de la Aneric. Septentrion. $. XVII. p. 127.
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.Historie do Stad en Mezjerye van 's Hertogenbosch , door
Mr. J. H. V. HEURN, Oud-Schepen en Rand der Stad
's Hertogenbosch, en Grijier der Leen- en Tolkamer atdaar. Vierde Deel. Te Utrecht by J. v. Schoonhoven
en Comp. 1778. Behalven den Bladwyzer over 't geheele
Werk 338. bladz. In gr. octavo.
leapt deeze Befchryving van de lotgevalH ierlenmede
der Stad en Meijery van 's Hertogenbosch ten

einde, welke de Heer en Mr. van Heurn in dit laatfte
Deel brengt, tot op de meerderjaarigheid van Z. D. H.
Nederlands £rfftadhouder; en deszelfs kort daarop gevolgde kornst binnen's Hertogenbosch in den jaare 1766;
befluitende des zyn Werk met een verhaal van de plegtigheden , by die gelegenheid, aldaar ter plaatze , in 't
well( gefteld. Uit het geen wy van de voorgaande
pcelen gezegd hebben (*), heeft men genoegzaam de
nuttigheid van dit weldoorwrogte Gefchrift kunnen
afleiden , als dienende ter ophelderinge van de Brabantfche Gefchiedenisfen tot op den tyd, dat de Stad en
Meijery van 't overige gedeelte van Brabant afgefchciden werd; en verder ter ontvouwinge van 't aandeel ,
dat dit Gewest in onze laatere Vaderlandfche Gcfchienisfen gehad heeft ; waarvan de Schryver het beloop
in 't oog houdt , terwyl hy byzonder agt geeft op de
gebeurtenisfen der Landftreeke , welke hy befchryft.
Naar dit plan is ook dit laatfte Deel, loopende 1,7n 't
jaar 1729 tot 1766 , voltrokken ; en 't behclst van daar ,
fchoon de meeste byzonderheden in dat tydsverloop
zig voornaamlyk tot dat Gewest zelve bepaalen, en des
bovenal voor de Inwoonders aanmerkelyk zyn, ook hier
en daar eene melding van raadflagen, fchikkingen, en
uitvoeringen , die van een uitgebreider aart zyn , en
algemeener opmerking verdienen ; als daar is wel byzonder het voorgevallene ftaandc de Krygsonlesten in
Staats- Brabant en Vlaancleren , het gebeurde wegens da
Posteryen , en meer dergelyken. Voorts zyn bier nog
aan 't einde van 't Werk eenigc Bylagen gevccgd, die
ter ophelderinge konnen ftrekken; en waarvm1 o()k zom
rnigen nog to eerder medegedeeld zyn, 0:11 d:LC z niet
Zie boven bl.

IIISTORIE VAN ' S MERTOCENBOSCH.

477

algemeen voorkomen ; welker mededeeling de geagte
Schryver te nuttiger gemaakt heeft, door 'er nu en dan
zyne aanmerkingen by te voegen. Men flaa, om een
voorbeeld bier van te zien, het oog op des Autheurs
bedenkingen op „ eene AFte van non Prejudicie , door
„ Keizer Karel den Vden, aan de Regeering en Bur„ gery van 's Hertogenbosch, verleend, dat het oprich„ ten van een Rechtbank binnen de Stad, en het doen
3 5 van huiszoeking tegen de Lutheraanen en andere
Ketteren aldaar,, tegen Stads voorrechten in geen ge)3
„ volg getrokken zal werden, van den 16 Januari air
Op het voorftellen deezer Ade vervolgt de Heer en
Mr. van Heurn in deezervoege:
„ Ter gemaklyker begrip van deezen Brief des Keizers van niet in gevolgtrekking of Ache van non Prejudicie , ftaat te weeten, dat de Keizer tot het uitroeien
der Lutheraanen, en andere zogenaamde Kettcren, een
Rechtbank te 's Hertogenbosch had opgerigt, die uit
eenige Gemagtigden van den Hove, (denkelyk van den
Raade van Brabant ,) beftond , by welken zig negen.
Leden uit Stads Regeering voegden. Men haalde de
van Kettery befchuldigden uit hunne huizen, om voor
deeze Rechtbank te recht gefteld te worden. De Regeering,5 0
onze Autheur in 't eerfte Deel gemeld
heeft,) oordeelde, dat hier door eenige krenking aan
Stads voorrechten gefchied ware; vertoonde zulks den
Keizer, welke hier op verklaarde: dat zulks nimmer by
vervolg, ten nadecle van Stads voorrechten, getrokken zou worden. — De Regeering en de Burgery hadden dus, vervolgt nu onze Schryver, twee redenen om
te klaagen, dat aan Stads voorrechten een inbreuk gefchied ware. Eerstlyk, dat men de Burgery van Kaaren natuurlyken en gewoonen Reciter, die Schepenen
der Stad zyn, aftrok. En ten andeten, dat men de befchuldigden uit hunne huizen haalde, en voor deeze
nicuwe en ongehoorde Rechtbank voerde. Het is overidaar dat de Burgers der Stad, volgens Stads kostuimen,
'fit. VIII. Art. 4 alieea voor Schepenen der , Stad te
recht moeten ftaan. Mooglyk zal my hierop tegengeworpen worden dat de kostzthncn cerst in her jaar 16:-.6 ,
en this Lang na deezen tyd, gevormd zyn. Dit is waar,
het is mode waar, dat die voiz.ens Stads gewoonterm
zamengetleld zyn. De main geeft dit te
1ic
ken-
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kennen, om dat dit eerie verbastering is van het fran,
fche woord Coutumes , dat gewoontens betekent ; bovendien rusten zy mede op de Voorrechten, die de Stad en
de Burgery van ouds hadden. Om in deezen met bewyzen ten berde te komen, zal ik dit met het volgende
Raven. In het zogenaamde Privilegium Trinitatis , door
Hertog Tan, den IlIden, van Brabant, des donderdaags
na dertien dag van den jaare 1329, aan de Stad 's Hertogenbosch verleend, ftaat Art. II. woordlyk het volgende. Voert , waar dat fake, dat iemmene iet werrende
'weer, teghen eneghen Porter van de Stat van den Bosch, daer
en fal de ghene niet anders of hebben, dan Vonnisfe der Scepen , noch wie ende onfe nacomelinghe en folen daeraf niet anders eyfchen , noch foeken. Dit beduid naar myna gedagte.
Dat in geval iemand ietwes hadde tegens eenen Poorter der Stad
's Hertogenbosch, lay daarvan niets , dan met Vonnisfe van
Schepenen der Stad ,zal bekomen , en dat de Hertog, en deszelfs
nakomelingen van de Poorters op een andere wyze niets zouden
eisfchen of zoeken. De Schepenen zouden dus die werringe
of dat gefchil moeten afdoen. Het is mede zeker,, dat
de Hertog en deszelfs nakomelingen zig bier aan onderwierpen. Keizer Karel had nu ietwes tegen de Lutheraanen en andere zogenaamde Ketteren, Welke Poorters
der Stad waren; dus moest by zig naar dat voorrecht
gedragen hebben, en die Lieden oar hunnen gewoon/yken Reehter , die Schepenen der Stad zyn, hebben
doen oproepen. Stelde by cane byzondere Rechtbank
aan, tot uitroeyng der Ketteren, verbrak naar myn
gevoelen, Stads voorrechter. Het komt my derhalven
voor,, dat de klagte tegen het oprigten deezer Recht
bank gegrond ware.
Wat het andere gedeelte der klagte tegens het uithaalen der Burgers uit derzelver huizen aangaat, deeze
is zo wel als de voorige gegrond, het welk ik zal tragten
te bewyzen. Hertcg yan de Hide van Brabant heeft
in 't jaar 130 den Poorteren van 't Hertogenbosch vergund, Dat zy in hunne buizen zo vry zyn, al; of zy in de
Kerken of andere gewyde plaatzen waren, en dat cis de denren , en de vent even mast• de deuren , gejloten zyn, de Schoza
geen Poorter in deszelfs huis vangen of fpannen znag, nog icinand geweldig uit den huize mag haalen , dan by confent, en
in tegenwoordigheid van het meerderdeel der Schepenen. OUDxoEvEN,Blad. 30 en 31. Edit. 1670. en FOR, Befehryving
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ving van 's Hertogenbosch, Bladz. 13. geven het bovenftaande zo woordlyk op. De voorrecht-brief, dien dezelven aanhaalen ,is in Stads Archieven thans niet te vinden.
De kOstuimen der Stad, die om vooraangehaalde redencn ,
geloof verdienen, ftellen dit mede vast, zie Tit. 2. Art.
XXII ; maar het geen alles , naar myn gevoelen , hieromtrent buiten twyfel Itch, is dit, dat die Voorrecht - brief
aan Keizer Karel moet bekend gemaakt zyn, om dat in de
Tweede Byvoeging zyner blyde Inkomfte, als Hertog van
Brabant, Art. It). te vinden in het Brabantsch Placaatboek,
I. D. Bladz. 207. het volgende {bat. „ Dat de Officie,) ren binnen de Steden en Vryheden in den Lande van
„ Brabant , of hunne Dienaaren, niemand binnen zyn
!), huis mogen halen, vangen, of huiszoekinge doen ,
„ voor zo veel zulks volgens de Voorrechten, kostui„ men en oudc herkomen der plaatzen, waaronder het
„ zclve gebeurt, mitsgaders naar gefchrevene Rechten,
„ geoorloft zy. Behoudelyk der Steden Leuven, Ant„ wcrpen en 's Hertogenbosch, haare breedtre voor„ reclaten en gewoontens.” Dus moet de Voorrechtbrief der iaatstgemelde Stad den Keizer toen bekend,
en by hem in aanmerking genomen zyn, om dat by dien
uitdruldyle uitzondert, want anderfins was het onnodig
van die brcedere voorrechten te meiden. Uit dit ales
blykt het klaar , dat men niet te vergcefs klaagde, toed
Karel de nicuwc Rcchtbank tegens de_ Ketters te 's Her.
togenbosch oprigtte , dat de huiszoeking derzelver tegen Stads voorrechten (treed. Karel zoude anders gccn
Acicn van non Prejudicie tegen de voorrechten der Stad
gegeven bebben. Zeker is het, dat Stads voorrechten
'er thans door verfterkt zyn. Maar ik houde niet van
ilEte van non Prejudicie , om dat onder die dekmantcl
Stads Voorrechten telkens kunnen verkragt wordcn. 1k
vergelyke die Aden by plaasters op wonden, die icmand
cenen anderen ten onrcchte aangedaan hurt ; en dat
wanneer dit doorgeat , de cen den anderen telkens onverhinderd zoucle kunnen beleLligen , en 'er cen plaaster
op leggen, om daar mede zync ten onregt gedaane beicdiging te geneezen, en op die wyze den euvelaar te
v er1 oonen.”
Men ziet dus dat Keizer Karel zig bier, gel}*
in onzc Geviesten, luttel 1(re-uncle, acn 't fclICnd,:ii van
de Ltedelyke Voorregten , en 't rnisbruil;,en vz:i ;:vne
In gt
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magt flegts door eene Aete van non Prejudicie bedekte
de herinnering van zulke ftappen der Dwingelandye wekt
de oplettendhsid; en leidc 'ons tot een heugelyk aandenken , aan 't geluk, dat wy genieten , onder eene Regeering , die de Voorregten der Steden onbetwistbaar
heilig houd.
Tournee dans les Provinces occidentales, meridionales
& interieures de la France, faite par Mr. N. WRAXALL Junior. Traduite de 1'Anglois. A Rotterdam
chez Bennet & Hake 1777. In octavo 256 pp.
I] et omlandsch reisje van den Heer Wraxall
a
, bier
briefswyze befchreeven, neemt een aanvang met
een berigt van 't merkwaardigfte nopens Cherbourg, op
't uiterfle van Neder-Normandie gelegen , alwaar die
Reiziger, uit Engeland overgeftoken zynde, ontfcheepte, om voorts de westlyke deelen van Frankryk te bezigtigen. Van daar trekt hy op Carentan, en vervolgt
zyne reis, over Coutance , Granville , St. Malo , Nantes,
la Rochelle, Saintes , Bourdeaux , Auch , en Ortez, tot aan
Baionne. Tot hier gekomen zynde rigt by zyne coers
zuidwaards naar Touloufe , en verder over Beziers , Tatascon en Aix, naar Marfeille. Vervolgens trekt hy,
door 't binnenfte van Frankryk, over Avignon, Lyons,
Clermont, Bourges , Blois, Mans en Rouen, met oogmerk
om te Dieppe weder naar Engeland over te fteeken. —
De Heer Wraxall geeft in deeze zyne Brieven eene beknopte befchryving van de doorreisde Gewesten, de opgemelde en daaromtrent liggende Steden, welken by
daar bezigtigd heeft , met melding van 't geen hem deswegens aanmerkelykst is voorgekomen. Wel byzonder
fchynt zyne aandagt daarbenevens gevallen te zyn, op
de merkwaardigfte gefchiedenisfen zo der Engelfche als
Franfche Vorften, benevens die van andere Perfonadien, in deeze en geene plaatzen, die ook daardoor
by uitftek opmerking verdienen. Om van deeze fchryfwyze , die haare Ieerzaame gevalligheid heeft , een voorbeeld te gceven, zullen wy ons bepaalen tot deb Reiz:verflab, wegens Avignon, waarvan by ons het volgers
gende melds.
Het zou my, zcgt hy, te Avignon gekomen zynde,
On-
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onmofelyle geweest zyn, niet eenigen tyd op te offeren
aan 't bezigtigen eener Stad, zo bcroemd in voorige dagen ; geduurende meer dan eene halve Eeuw , den zetel
van den Paus; de woonplaats van Petrarcha, cn de geboorteplaats van Laura. Ik gevoelde het vermaak, dat
eene ziel, bekwaam ter overdenkinge, fmaakt, wanneer
zy zich op eene plants bevindt, die een onftervelyken
naam verworven heeft, door de Dichtkundc, her Vernuft of eenig merkwaardig voorval. Ik vergeleek Avignon zo als het tegenwoordig is , met het tafereel, dat
'er Petrarcha in zyne Schriften van gemaald heeft,
en ik ondernam het , de woonplaats zyner Beminde te bepaalen , welke ons, volgens overlevering, in
eene der Voorfteden aangeweezen werd. Ik ging naar
de Kerk der Franciscaanen , in welke haar gebeente
rust. Men heeft bier, aan de rechte hand, eene duistere Kapel, waar in men thins gecne Godsdienftigc plegtigheden verrigt, daar 'c vogtig, koud en ongezond is.
Flier ter plaatzc ligt , onder den boog, die den ingang
der Kapelle vormt , onder een eenvoudigen (teen, de
ccrtyds overfchoone Laura , welker naam niet zal kunnen fterven, zo lang de roem en de fchriften van haaren
Minnaar in weezen blyven. Rondsoin den /teen {ban
eenigc Gothifche charaders, met ftof bcdekt, die door
den tyd onleesbaar gcworden zyn. Gy erinnert u veelligt dat Francois de I, de volmaaktfte Vorst , die ooit
in Frankryk het gebied voerde, en tot den hoogften
trap dien enthufiasmus , of die opgetoogenheid , bezat,
welke gewoonlyk het onderfcheidende kenmerk van 't
vernuft is , dit Graf in zyne tegenwoordigheid deed
opencn. Zyn verlangen om de duisterheid te doorbooren , in welke Petrarcha den naam zyner Beminde, en
zyne ongelukkige hartstogt , had zocken to bedekken ; zyn
vuurige yver om de bepraafplaats van Laura, door ecnig zeker onbetwistbaar kenmerk te bepaalen, waren de
beweegreden van dit zyn bedryf. Eenige kleine beenderen , die men voorondcrftelde dat overblyfzels deezer
fchoone waren, en eene looden doos, bevattende een
kriewelfchrift van Italiaanfehe verzen , die duisterlyk de verknogtheid van Petrarcha aan haar ontdekten ,
maakten de geheele belooning uit , waar medc 's Vorften nicuwsgicrigheid vergolden werd. Het zal ongetwyfeld niet noodig zyn u te herinneren, dat Laura flied
aan
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aan de pest , die . in de jaaren 1347 en 1348 door gehect
Europa woedde ; welke BeeCitClU3 zo leevendig , zo
jarnrnerlyk en zo deerniswaardig afgemaald heeft als dezelve immermcer aan de menschlyke verbeelding voorgefteld kan wordem Men ken in de naargeestige trekken , met welken Petrarcha de gefteldheid van Avignon,
en 't omliggende land, gefchetst heeft, deszeifs tegenwoordigen toeftand, met geene mogclykheid bemerken.
De vrugtbaare vlakte van 't Graaffchap Venaisfin , waarin deeze Landftreck gelegen is, en de ryke ocvers der
Rhone, befchryft hy, als ecne vervaarlyke woestyn ,
doorfneeden door eene Rivier , welke geftadige
winden troubel houden. Ovidius geeft ons insgelyks
zulk een neer denkbecld van de kusten der zwarte Zee;
een gewest intusfchen, dat, buiten tegenfpraak , ondcr
de fchoonften van den aarbodem geteld mag warden,
dear eon aangenaam voorjaars weer bykans beitendig
heerscht. Het donker oog , waarmede beide deeze
Dichters alle voorwerpen befehouwden, verklaart ons
dat ongemeene raadzel. De laatftc, geheel en al vcrvuld
met de droeve nagedagtenis der wellustige vermaaken,
die in 't Hof van Augustus in zwang waren, en van
welken hy zig voor altoos verfteeken vond, was onge_
voelig voor alle andere aandoeningen van blydlehap en
vermaak. Petrarcha, uit zyn Vaderland gebannen, het
ftreelende denkbeeld van Florence weder te zien gefladig koesterende, en de zeden verfoeiende, terwyl hy
een afkcer had van Avignon, ftelde meat noch paalen,
aan zyne uitvaaringen en klagten. Noch de uitfteekende gunst, waar mede verfcheiden Paufen hem vereerAlen, noch de overdenking van zig op de geboorteplaars
zyner Beminde te onthouden, konden de bitterheid van
zynen haat tegen die Stadverekoten of verminderen. \Vat
my, die haar onpartydig, zonder cenig het minite youroordeel , befchouwde , betreft , haare ligging bekoorde
my. De top der rotfe verlecnt, als men 't oog op hot
middelpunt der Stad vestigt ten verrukkelyk gezigt. 't
Is waar, de Noordewind viel my vry ongemaklyk; doell
ik vertroostte my daarmede, dat dezelve, hoewel doordringende , echter gezond is ; en clat, zo Lodewyk de
XI, in een zwakken toeftand, bevel gaf om den Hemel,
ter afwendinge van, den Noordenwind te fmeeken, Au_
gustu5 in tegendeel zo overtuigd was van deszeifs hellzaam
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zaam en verfterkend vermogen, dat by een altaar voor
den Noordenwind oprigtte, en denzelven onder het getal der Goden plaatfte.
De Rhone zelve is een voortreffelyk voorwerp; zy
vloeit fnellyk dwars door de landen met Olyfboomen
bezet, en verdeelt zig, recht tegenover Avignon, in
twee canaalen. Over deeze rivier hangen nog de tot
een puinhoop vervalien boogen van die brug, tegen welke Madame de Gri gnan het uiterfte gevaar liep van verbryzeld te worden '• een geval dat Madame de Sevigne
in deszelfs verfchriklykheid befchryft. Deeze brug
werd in 't jaar 1699 vernield, door eene overftrooming,
welke hier niet zeldzaam plaats heeft. Toen ze in haar
ghee]. was , had ze de lengte van 't vierde gedecite eencr myle; maar gemerkt ze te naauw ware voor twee
rytuigen, zo was ze naauwlyks van eenigenuttigheid; en
ftaatkundige recienen wederhouden het bouwen van eene
nieuwe brug ; daar Avignon nog aan den Heiligen Stoel
behoort. Niet verre van Avignon, aan de zyde die zig
verder in Languedok uitftrekt, ligt Ville neuve , eene
aanzienlyke plaats , met een heerlyk Klooster van Benedictynen, op eene rots, vlak tegen over die, op welke
de Hoofdkerk van Avignon gefticht is. Het hooge gebergte van Ventoux in Dauphine, met fneeuw bedekt ,
en door Petrarcha befchreeven, vertoont zig ten Noorden ; en de meeste rotfen van Vauclufe bepaalen het
gezigt ten Oosten , op een afftand van vyftien mylen.
Aan den voct der rotfe vertoont zig eene aangenadme
valiei, door verfcheiden beeken, die zig in de Rhone
verliezen, befprocid, en met de grootfte oplettendheid
bebouwd.
De Stad Avignon zelve is over 't geheel flegt gebouwd, onregelmaatig en zonder eenige bevalligheid:
maar de muuren en Gothifche bolwerken, waarmede
verfcheiden Paufen haar omringd hebben, zyn tot nog
zeer wel bewaard: het ftaat my niet voor, dat ik 'er
elders in Frankryk gezien heb , die zo volmaakt zyn.
Etlyke Paufen en Tegen-Paufen zyn in de Stads Ker.
ken, en die der Franciscaanen, begraaven. Bykans recht
tegen over de grafftede van Laura, is die van Grillon,
overbekend door zyne dapperheid, onverwinnelyken
moed, en onwankelbaare verknogtheid aan Hendrik
den IV.
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Gy twyfelt zekerlyk nice , of ik 00i, 7 de Fontein van
Vauclufc heb weezen bezichtigen, die Fontcin , v.clicer
natnn Petrarcha onftervelyk gemaakt heaft , waar by hvzig dikwerf eenzaarn onthield, om earl. vryen loop te
geeven aan zyne droefhcid, ontftaande uit cane hoopelooze licfde. Ik ging derwaards ; en de diepe indruk,
welke zy op mynen geest maakte, is nog niet uitgewischt. Haar afitand van Avignon beloopt flier. nicer
dan vyf mylcn; des ik my , 's morgens vroeg uitgcgaan
zynde, te tien uuren al aan den ingang tier vallcie bevonde. Ik ftaptc uit myn rytuig , en wandelde zagtjas
voort Tangs den oever van de Sorgue, weiken nnam de
rivier draagt, die aan de Fontein water erfc 11 aft. De
wederzydfche oevcrs deezer Riviere beflaan uit beemden, die hat leevendigfte groen Vertoonen , en op dezeiven verheffen zich hooge fteile rotzen, welken aldaar geplaatst fchynen, om de rivier voor 't mcnschlyke gezigt tc verbergen. De vallei worth naar 't eincic
allengskens naauwer , en , zig Reads bogtig on-.1hrommende, befehryfc zy nagenoeg de ge.laante van can
Hoefyzer. Het verfchietgezigt worclt ten laatfte bepaald, door ceo vervaarlyken klomp van rotzen, die
eene foort van fcheidmuur rnaaken van cane cislvhe
hoogte, welke volftrekt loodlynig opgaat. Hier vlieten
de ftroomen door wvduitgeftrekte bogten , oaf water
aan de Fontein te lever en ; en aan den voct zict men eerie
kom vol waters, in den omtrek van eenige honcierdcn
voetcn, fill en bednard als een dekkleed uitgcfpreid.
De rand heeft eene fnel aficopende runic hailing, en
men zegt, dat 'cr in 't midden, hoe dikwerf zuiks oak
ondernomen zy, gecn grond te ontdckken is : is s, dat
waarfchynlylt ontftaat uit den geweldig fnellen loop der
toevlietendc wateren, welken het loot verhinderen,
bcneden acne zekerc diepto te daalen. Schoon dic water op zigzeive heiderer dan crystal zy, vertoont bet
zig egter bykans zwart , ter oorzaake van de duistere
fchaduwc, welke de rots beftandig over deszelfs oppervlakte verfpreidt. Het water , dat door cane kleine
opening uit dccze ncille kom ontfnapt, ftort zig onmiddelyk nederwaarts , in can kanaal vol rotsfleencn;
fchuimende op afgebroken fteenen, die deszelfs loop
tegenhouden en belemmeren. Deeze fleenen zyn bezet met een hoop donker groan =sell van etlyke eeuwen,
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wen, en hebben zig losgemaa.kt van 't gebergte, dat
hellende over den ftroom hangt. De rotzen zelven
die deeze romanfehe of wonderbaare plek omrin:ea en
influiten, hebben door den tyd, en de gearenge
kingen van wind en weer, duizend ongemeene gedaanten
verkreegen, aan welken de verbeeldingskragt alie foorten van figuuren toeeigent. Op eerie der uiterfle Pi:eaten , die bykans ontoegangiyk is, ziet men de overblyfzels Neu.' een oud kastecl, dat als over 't water hangt.
Bit gebouw voltooit hut verwonderlyke tooneel; en 'er
ontbreekt naauwlyks eenig fchiideragtig voorwerp aan,
dat het oog kan ftreelen. Be boercn geeven aan dit
gebouw den naam van II castello di Petrarca, en vertellen
met de uiterfle eenvoudigheid, dat Laura aan de tegenovergefielde zyde der riviere woonde • en dat deeze Gelieven elkander bezogten, door een onderaardfchen weg,
welke onder het bed der riviere doorliep. Midlerwyl is
't gansch zeker, dat het overblyfzeis zyn van een kasteel , toebehoorende aan de Heeren van Avignon. De
Bisfchop van Cavaillon hield 'er zyn verblyf, toen by
gewoon was Petrarcha dikwerf te bezoeken. De Dichter woonde veel Inger,, en veel nailer aan den oever
van de Sorgue; als blykhaar is uit zyne eigene breedvoerige befehryving zyner woonplaatze , en uit zyne
krakeelingen met de ftroomgodinnen, die zyn Klein land.
goedje, geduurcnde den winter , overweldigclen. Tegenwoordig is 'er geen cal:de voetftap van te befpeuren.
Ik zettede my ter neder op den leant der waterkom,
om dit tooneel van rondfomme te befchouwen, en de
wonderbaare verzameling van voorwerpen, die zig van
alle zyden opdoeden , te bezigtigen. 1k zaa met eene
gevoelige aancloening , in welke vermaak en bfinerte zig
onder elkander mengden, de vallei en de Fontein, die getuigen geweest waren van Petrarcha's klagten en wanhoopige liefde. Ik trachtte het hol te ontdekken, dat„
ftaande den zomertyd, wanneer 't water van Vauclufe
op zyn laagst is, voortloopt tot in 't binnenfte der rotze; die plaars daar Petrarcha gewoon was, alleen , in
't hoile van den nagt, te gaan • om in die verfchrikkelyke fchuilplaats een onverhinderclen loop aan zyne
wanhoop te geeven. Terwyl ik my onledig hield met
foortgelyke overdenkingen, betrokken donkere wolken
VII. REEL. H. LETT. NO. I I.
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den hemel; 'er ontflond eensklaps een flortregen , tegen
welken ik volkomen beveiligd was, door 't hooge gebergte , waar onder ik my verfchool. Dit onweer , uit
zwarte wolken over de vallei hangende, voortkomende,
gaf aan den geheelen omtrek eene grootfche, eene eerbiedeniswaardige vertooning. Met het ophouden van
den regen vertrok ik, doch met langzaame fchreeden,
als verlaatende met tegenzin deeze beminnelyke en beroemde eenzaamheid.
Eer ik nog in myn rytuig trad bragt de Boer, die my
_Haar dc Fontein geleid had, my in een huis, in die vallei gelegen, alwaar men nog twee portraiten van die
Celieven , welken Diet weinig toegebragt hebben om
Vauclufe ontlervelyk te maaken, bewaart. Ik vestigde
alle myne aandagt op dat van Laura. Zy vertoont zig
-in den eerilen bloei haarer jeugd , even zo als Petrarcha
haar befchryft , op dien morgen, toen by haar voor de
erftemaal zags. Een zeker zweemzel van dertele vro1ykheid vertoont zig als 't ware op haar gelaat. Haare
ogen zyn groot , en donkerbruin ; haare neus heeft cane juiste evenredigheid, en de omtrek van haar weezen
is een volmaakt eirond. Heure hairlokken, die wat naar
geele trekken, zyn met een band te famen gebonden,
gefnoerd en met paarlen vercierd. Haar boezem is met
.een zeer fyn gaas ovcrdekt ; de koleur van haar gewaad
-valt in 't helder roode; en aan haare armen heeft zy
eene foort van handfchoenen , die ter halverhand komen.
In eene haare handen houdt zy cane arnaranthe offluweelbloem , een zinnebeeld der onftervelykheid, Petrarcha
is gemaald in de voile kragt van zyn leaven, in cane
bekoorlyke gedaante, en heeft hat hoofd bekransd met
laurieren.- Dit befchouwd hebbende, kecrde ik met
den avond weder naar Avignon, van waar ik myn oniernomen reistogtje den volgenden morgen voortzettede.
.rief over de Drostendienflen in Overysfel , door een Hoer nit
Twenthe, aan een Koopman to Amgerdam gefchreven. Alum to
bekomen. ha grout octavo 22 bladz.
ewyl de Overysfelfche Landman zig vleit , met de !mope , dat

D het Vertoog van den Edelen ran der Capellen, tegen de in den
}acre 1631 reeds afgefchatte haar vervolgcns weder ingevoerde,
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Drostendienften(*), veeler oogen zal hebben beginnen te openen;
20 vindt by zig te meer gevrymoedigd, ow den weg van R equesten, zo by Zyne Doorlugtige Hoogheid, als by Hun Ed. Mog. de
Hecren Staaten van Overysfel, in te Nan; ten einde van die haatlyke Dienstbaarheid, waaronder by, niettegenftaande de hem eertyds verleende Vryheid, gebukt gaat, ontflaagen te warden. —
De Ingezetenen naamlyk der Schoutampten van Wilibm, Ysfelmuyden en Camperveen hebben zig desaangaande tot Zyne Doorlugtige Hoogheid gewend ; met alle embiedigheid verzoekende,
dat die Vorst hen met zyne Voorfpraak gelieve te veiwaardigcn ,
met opzigt tot een Request, gefchikt, ow , op den aanflaanden
Landsdag, aan Ridderichap en Steden van Overvsfel te worden
ingeleverd, van wcik Request zy, by dit Verzoekfchrift, Z. D. H.
eene Copie aanbieden.
Van dit Request aan Nederland;; Erfiladhouder geeft men ons
in deezen Brief eene Cupie, met een voorafgaand beknopt verflag, van 't merkwaardigfte Yourg.evallene in Overysfel, byzonderlyk in de Ladle jaaren , met bettekking tot dit onderwerp. De
Brieflchryver duct het zelve voorts vergezeld gaan van aamnerkingen , die de regtmaatig,heici van de klagten der ingezetenen toonen ,
en alien aaumoedigen , om zig met de 8 1 thans requesteerenden te
vereenigen ; en wederlegt de gedagten derzulken , die oordeelen,
dat de zaak van te weinig beings is, oni 'er zo veel waters om
vuil te maaken; daar:t ilegts, gelyk men zegt, aankomt, op twee
dacen in 't jaar, die voor twee Guldens 's jaarlyks afgekogt
kuimen worden. — Eene afkooping , zegt by , die den eisch
der Drestendienften vermenigvuldigt. — Eene fomme , waarvuor ecu Overysfelfche Boer , ter voldoeninge van den Drost,
vericheide dagcn arbeiden moet. Eene fomme , die by geeft
ter afkoopinge van eene zaak, welke reeds afgekogt is, waar van
by y our meer dan too jaaren vrygefprooken is. — Twee dah e'll dieustbaarheid, die ecu vry mensch hard vallen, en hem
fehatielyker zyn, dan men zig Yerbeeldt. Onze Brieffchryvet breidt deeze denkbeelden uit, met eene manlyke taal , die
hem de zugt voor Vryheid inboezemt. Men hoore hem , tot een
voorbeeld !tier van, met opzigt tot den dienst van twee dagen,
welken men als zo gering vooritelt.
, ' Ik merke , zegt by daeromtrent, aen, dat alles, vat de vrylrid raekt, van de grootile aengelegenheiti is, en alien braeven
Nederlanders tcr harte meet gaen; dat men nook bet yolk
op eentnael bet mes heeft op de keele gezet ; maer dat men altyd
trapswyze is vourtgegaen, met, het zelve te onderdrukken ; en dat
by, die heden ltraffeloos zynen medeburger van eenen penning
ban beroven, morgen in ftaet zal wezen , ow alle hunne goedetea aen te taster, terwyl men niauner zal kunten bepaelen, wanneer
CO Zie boven.
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neer eene zaek van aengelegenheid genoeg is, om zich voor dezelve in de bres te ftellen. Verbeeld U eens , myn Waerde Vriend,
dat de Burgemeesteren van Arnflerdam vorderden , dat alle Inwoonderen dier Stad twee dagen 's jaers hun ten dienfie flaen
moesten, en hun huishoudelyk of ander Werk verrigten, hoe zoude UE dat fmaeken? Zoude het niet algemeen aengezien, en moeten aengezien worden, als eene krenking ewer Vryheid, als eene
welenlyke flaverny tcgens welke alle grootmoedige en vryheid
lievende harten zig verzetten moesten? Trekt nu bet befluit.
Zyn de ImVoonderen van het platte land van Overysfel zo wel geen
vrygevogten luyden als de Amftendammers? hebben zy niet het
zelfde recht, om als eene, voor hun ontccrende, DIENS rBAA RUBY')
aen te zien, het geen gy als zodanig voor U zoudt aenzien?"
„ Mier, twee dagen 's jaers, ik beken het, fchynt weinig te
zyn: is het weinig? is het niet der aendagt waerdig, dat jaerlyks
duizendc, ja verfcheide duizende dagen , tot den dienst van VVF
perfoonen be weed worden ? die, altans volgens du Refolutien van
163r en 1657, geen het minfte recht daerop hebben. Is dit
weinig? in vergclyking met de Poolfche en Hungarifche Boeren,
zal ik bet tocileannen , terwyl ik egtor den Algoeden God vuurigly k bidde, tc verhoeden , dat ouzo, nyvere en vrye Landbouwers Manner worden gcnoodzaekt, cm hen lot aen dat dier
flaeven tc toetfen. Alle dienstbaerheid , gedwongen dienstbaerheld mecne ik, van hoe weinig aengelegenhelds die anderen ook
Rhyne , welken allengsjes geleerd hebben hunne eertyds vrye halzen te krommen, komt my voor , ecnen zeer grootcn cn verderfelyken invloed op het zedelyk character der menfehen te hebben.
Be Zielen derzulken, welken der Dienstbaerheid zyn onderworpen , worden door dczelve als nedergedrukt. Zelden kunnen
verheven cfcnkbeelden plaets heb h,en, in die gcnen, die den hals
De vurige liefie tot de vryorder het Jolt moeten buigen.
heid wordt dikwils allengjes in hen als ttitgedoofd, die dezelve
nook recht gelmaekt hebben. Die genen, van den anderen kant,
Wien anderen dienstbaar zyn, vcrhuvacrdigen zig, en drukken hunnen voet op den nek derzulken, welken geen moeds genoeg bezaten, om zig tegen hunne heerschzugtige pogingen te
verzetten, toen zy nog gelyk Nvaren; ja naeuwlyks kunnen zy dan
befefFen, dat zy nit bet zellde leern als hunne medeburgers zyn
gevormd; beiden verlicfen zy dan het rechte denkbeeld van Burgerlyke Vryheid; de band der cen;eezindheicl wordt los gemaekt
en verbroken ; de wederzydfche lief le , agting en vertrouwen verdwynen ;en de t vecTh'Ilt verfnrei.lt do verw Irring van alle kanten
tot dat de laeffle Vryman in de ketens geklonken zy, of voor het
flagtzwaerd heeft moeten bul(1,:en. Is het dan y in weinig sungelegenheids , wanneer iets !mer eenigfints naer dienstbaerheid
fweemt?'
„ 't Is waer,, Myn Vriend, twee dagen in het jeer, die de 'n-
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gezetenen tot de Drostendienften moeten befleeden,filqnen geenc
aenmerkelyke fchade hun te kunnen toebtengen ; maer bet hlyft
ook by fchynen. Want indien een Drost eischt, gelyk by het
doer kan , dat een Boer , in bet midden van den hooytyd of van
den oogst, cenen kostclyken dag in zyncn dienst befteedc; of
wel , in het midden van den Winter, in Koude en Snccuw, zyne
Paetden en zyn Iichaem afmatte; indien by eischt, dat de Boer
2ig op eene verafgelegen plaets begeeve, en des, behalve den
dag tot den dienst vereischt, nog een geruimen tyd verlieze, indien by hem , zonder de minfle verkwikkingcn , ongewoone en
vernederende buisdienflen , gclyk lye1 gebeurd is, doct verrichten ; is dit alles niets? Is het Ilia 1,vaerdig , iilat eenparige pogingen worden aengewend, om van die drukkende MENSTIMERTIEID
verlost te worden? - Met recht verfoci ik dan , die eerile
Drosten, die, op hun eigen gcfag , tegcns het ultdrakkelyk bevel
der Stacten, de dienstbaerheid weer hebben ingevocrd!"

Befchryving van de Stant- en Krygskundige gejicidheid des . Pruisfifchen Legers ; nel'enS eenige Anecdoten van het huishoudelyk leven des tegenivoordigen Konings van Pruisfen. Uit het Hoogduitsch
vertanld. Te Utrecht by G. v. d. Brink Jansz. 1778. in grout 8vo.
143 bladz.

I

jet Krygstooneel in Bohm°, dat veeler oogen derwaarts trekt,
doct hen wel inzonderheid op nieuw het oog flaan , op den Pruisfifchen Vorst en deszelfs Leger, daar men zich zyne voorige Krygstog= en krygskundige inrigtingen herinnert. De groote rol coot
lien Vorst gefpeeld, en zyne byzondere oplettendbeid op bet
krygsweezen , maakt dit onderwerp bovenal lecvendig; en nit diem
hoofde mag men verwagten, dat eene Befchryving van die natuur
als in den bovenflaanden tytel gemeld is, veclen niet ongevallig
zal zyn. Men vindt in dezclve eene beknopte afichetzing van 's
Vorften gewoonen leevenstrein , en zyne heerfchende neiging
voor bet Krygskundige; henevens een kort verhaai van dceze en
geene byzondere voorvallen, die zyn charader ten duldelykfte
toonen. Vcrdcr is de befchryving wel inzonderheid ingerigt , out
een verflag tc geeven, van zyne krygskundige fchikkingen, zo
de Steden als in 't Veld, zo in Vredc als Oorlog, met nevensgaande ainmerkingen over ciezelven, ter aanduidinge van het zwakhe en het fterke der Staat- en Krygskundige getteldheld van het
Preisfirche Leger. Het cell en 't ander belielat verfcbciden byzonderheden, welker kennis of aangenaam of nuttig zyn 1;fin; en de
Schryver drukt vooral ten aanzien van het Krygskundige, uit,
als een Man van crvarcnis.
3
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Het Verdrag, zynde het derde Vervolg op het Engelfche en dimericaanfche Kaartfpel, in drie Bedryven , Door J. A. SCHASz. M.
I). Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 1778. Behalven de
Voorreden 64 bladz.
Alec dit Stukje , niet min geestig dan de voorgaanden uitgevoerd,
IVI , beiluit de Heer Schasz zyne Tooneelftukken, betrekkelyk tot
de Americaanfche
onlusten. Het komt eindelyk uit op een foort
A
van Verdrag, niet ongelyk aan het Project dat veelen reeds eernaakt
hebben , als het geen hun zo voor de Americaanen, als voor Engeland
en Frinkryk, in deeze omflandigheden het aanneemelykite toefchynt.
De Hollander den Americaan voorgeiteld hebbende, hoe bezwaarlyk het hem zal vallen, zo 't hem al gelukke, geheel op zigzelven
teitaan, zigzelven voortaan to befchermen, tragt hem te beweegen
een klein gedeelte der Volkplantingen aan Engeland en Frank•
ryk of te ltaan , onder die voorwaarde , „ dat zy den Americaan
• niet alleen voor een vryen Nabuur en Vriend verklaaren , mar
,, hem ook onder hunne befeberming nccmen zullen ;met hem cent..
„ vrye en onbelemmerde koopmanichap dryven, en voorts in :tiles
„ met hem omgaan en handelen , als goede en getrouwe buuren en
„ vrienden verpligt zyn". Na 't overhaalen van den Americaan
of den Wildernan, wendt de Hollander, Goedhart geheeten, zip;
tot de andere Partyen, byzonder tot Mr. Brodding en gean Presser, in tegenwoordigheid van Dora Lopes en Don Aylva; en zegt :
„ Mijn Heeren ! ik dank den Hemel, dat wij nu gelegenheid bele
„ ben; om de vrede onder u te herftellen, en wel op cene
„ ze , die voor ulieden alien voordeelig zijn zal. De Wildernan
„ is genegen aan ulieden ieder een gedeelte van zijnen hof of te.
„ ftaau , onder voorwaarde , dat gij hem het ziine in vrede zult
„ laten bezitten, en hem tegen alien , die hem daarin wilier net„ rusten, zult befchermen. Don Lopes, Don Aylva en ik zullen
„ een vrijen toegang tot hem hebben, en met hem handel driven,
„ zonder dat gij ons daarin flooren of benadeeten zult. Wat zest
En op die vraag.
„ ge? Kornt u dit aanneemelijk voor”?
is alter eenpaarig- antwoord: „ Wel an, laat ons die voorwaarde
• aanneemen en befchrijven; dat onze nakomelingen dezelve ook
„ getrouw naarkomen".

Mengelftoiren vie het Taal-en Dichtlievend Gezelfchap te Leiden,
onder de Spreuk.: Ultra poste nemo obligatur. Te Leiden by
'1'.. Koet 1778. Behalven het Veorwerk 71 bladz. in gr. octavo.
deeze vernmeling vindt men , gelyk het gemeenlyk in MenI ngelituam
elate ern .IEige mitsglders vrolyke of boerteude onderwer-

it -E

41GELSTOFFEM.

-49t

werpen behandeld; dan 't is ons, by 't doorbladeren deezer Papieren, voorgekomen, dat dit , Taa1 7,, en Dichtlievend Gezelfchap
over 't geheel beter gefchikt zyvoor de eerfte, dan voor de laatfte foort van Poezy. tilt het geen ons ih de Voorreden gemeld
wordt kunnen wy afileemen, dat de Opftellers deezer Dichtftukken der - Hervorinde of liugsburgfche Geloofsbelydenisfe toe_ gedaan zyn; en de Dichtftukken zelven toonen mecrendcels, dat
hunne Maakers niet ongeoefend zyn in de Kerklcer,, die zy omhelzen. Naar die denkwyze flaagen zy ook tamelyk gelukkig;
alles wat zy van dien aart voorliellen, ftrekt ter aanfpooringe tot
cent geloovige gehoorzaamheid; en de uitvoering deer Stukken
toont genoegzaam, dat zy wel gefchikt zyn, on 'er verdere vorderingen in te maaken. Doch ten aanzien van het brolyke of hoertende moeten we zeggen , dat zulits der geestgefteldheid van 't
'Gezelfchap niet • eigen fchynt. In hunne Scukjes welken min of
meer daar toe te brengen zyn, ontbreekt het gemeenlyk aan die
leevendige geestigheid en fneedigheid, welke zodanige Stukjes
vorderen. Het Gezerfchap zal des, zo we vertrouwen, wcldoen
met zig inzonderheid op het ernftige toe te leggen. Een Dichter
mag wel poogen algemeen te worden , door onderwerpen van verfchillemien aart re behandelen; maar de ondervinding heett door
aile tyden geluerd, dat hy de grootfte vorderingen maakt, wanneer hy zig bovenal toelegt, op zulke ondetwerpen , die mot zyno geestneiging incest overeenftemmen. — Zie bier, urn van
do cone en andere foort, nit deeze Mengelirotfen ten oorbeeld te goeven, in de eerfte plaatfe ten Dichtflukje, dat ten op-.
fchrift hat, Wonderlyk geval , het welk aldus luidt.
De Vorst van 't luchtgewelf fcheen met vergulde glansfen
Aan 's hemels hooge transfen,
Zijn blanke ouster was in 't purperrood gekleed
En tot de reds gereed.
Thands blonk het flarren-heir, die trouwe lijftrawanten,
Ale zwivre diamanten.
De riser van 't ruing veld was overal befpreid
Met keurig bloem-tapijt.
Bet pluimgedierte zong en huppelde op en! neder,
Bij 't ziel-verkwikkend wider.
De zilver-blanke Maas droeg vrolijk , fier en vlug ,
De fcheepjens op Naar rug.
Men hoorde 't ganfche koor van Bacchus lievelingen
Op fchorre wijzen zingen.
Gij vond geen BeiteVder,, eerwaardig door zijn baard,
Zich warmen bij den haard.
Kk4
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Het hinnewiel font fill, de 'vrouwtjens gingen wandilen,
De yooden t' zaamen hand'len.
Men sag en Jong en oud in 't allerbest gewaad
Geduurig op de firaat.
De molt vernoegde zorg, die dikweff ons doet zuchten,
Moest uit de huizen vluchten.
't Was heldre zonnenfchijn, men zag geen regenplas ,
Toen ik te Dordrecht was.
'Er is, 't is waar, lets verrasfende in de twee iaatffe regelen,
maar 't treft, op ons gevoel, te flaauw. Of de Dichter wyders
jets hyzonders bedoeki hebbe, met de zes eerfte regelen, weeten
wy niet ; doch daarin ligt lets wonders, of liever is onnatuurlyks.
De Zon fiaat reeds hoog, de purperroode Maan goat onder, en men
ziet de Starren nog fielder flikkeren: dit verftaan wy niet. — Wat
beter voldoet ens het laatfte Stukje van deezen Bundel, behelzem.
de de volgende aanfpraak elan de Beminnaars der Deugd.
0 braaven! die de deugd bemind.
En haatlijke ondeugd overwind,
Zult wis met glorie zegepraalen:
De deugd beloont hoar voedflerling,
(Tot wien ik thans dit lierdicht zing',)
En last hem eeuwige eer behaalen.
De deugd is fi,eds zijn boodle goed ,
Naast God, de blijdfchap van 't gernoed.
f
Gij fmaakt het beste heilgenot,
In 't minnen van de deugd, door God,
Het gaeloos , eeuwig Opperweezen!
God zelf heeft deeze deugd gefield,
Tot fieraad van een Kristen held ;
Laat bier dan de ondeugd billijk vreezen;
De deugd verduurt de bleeke nijd,
En fiert het hoofd met heerlijkheid.
f
De deugd bezielt der burgren hart,
Doar 't aller ondeugd moedig tart,
Zij treen op v.ersch bedeuwde roozen ;
Longs 't pad van nook gefloorde vreugd,
Theft
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Heeft niet de waare en zuivre deugd
Het uitterfte geluk gekoozen?
0 ja, beminnaars van dat boil,
Uw keuze kent noch moat noch peil.
÷

Is 't zoo, en is de deugd uw' lust,
Van welvaart nimmer moo gekust,
Goa voort rechtaarte en edle braaven!
Het fombre graf , de bittre deed ,
Zijit u in flervensnood geen need.
Al word uw romp in 't fiof begraaven,
Uw deugd gewijde glorienaam
Leeft bier op acrd' nog door de Faam.

Ei! leest gij die de deugd bemind ,
En hatalijke ondeugd overwind,
Den inhoud der papiere wichtjens,
Die uit ens brein zijn voortgeteeld.
Hoe kunstloos onze Cijther fpeelt,
Ziet gij uit deeze kreuple dichtjens.
Dr deugd, de dichtkunst zette ons aan,
De deugd doet ons die toonen flaan.

De valfche Vriend , of de zegepraal der Huwelyksliefde. Tooneelel, in drie Bedryven. Naar het Franjche van den Heer MERfp
CIER. Te Amflerdam by A. v. d. Kroe , 1778. In octavo 84
bladz.
rder fchyn van Vriendfchap zig in een Huisgezin in te wikkcO
len , en aldaar oneenigheid tusIchen.cie Echtgenooten aan te
kweeken , met oogmerk om eerie eerlyke Vrouw to verleiden, is
buiten kyf eenc zcer haatelyke misdaad; en ecne misdaad, waar.
van men maar al to vcel voorheelden in de zamcnleeving ontinoet.
Eenc misdaad gevolglyk , die een eigenaartig onderwerp is van een
Zedelyk Tooncel, gerchikt ter verbeteringe van 't zedelyke charaEter der Menfchen , vooral in de gewoone zamenleeving. Niec
oneigen van ;en bier derhalven de verzamelaars van Tooneelfpellen het tweede Deel van bun Zedelyk Tooneel aan, met een Stukje, waar iu de hoer Mercier dit affchuwelyke waubedryf op eerie
we).-
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welvoegelyke wyze ontvouwt. Hy maalt bet intriguante alaraaor
van zulke Kn:mpen du bon ton, van een basterd Fransch zaad, met
de leevend;g-fte kolcuren af, in tegenoverftelling van ecn rechtfchaapen Minnaar,, die goede beginzels bezit, en van cent: knifche min jegens cone horn waardige Dame blaakt. Hy doct en Man ell
Vrouw beiden cenigerinnato als in den ftrik vallen; clan by ichillt
den zamenloop der omitandighcdcn, ongedwongen; op zodauig
eerie wyze , dat de lislige aantlag van den ondeugenden fuller verycleld work', zonder kwctzing der core van Mevrouwe Merval ,
die zig met haaren Gomaal ten vollen bevredigt; tcrwyl
zync oprechte Min vergolden vindt, door de hand van Meiniirouw
Corbelle. Altos that om de Jeugd of to fehrikken van 't fnoode
gedrag van , en aan to fpooren tot hot navolgen van don
braaven Narvilie; mitsgadcrs ter waarfehuwinge voor Echrg,mooten , om op hunne hook te zyn, tegen eon zogcnaamden Vriend,
die zig fterk bemoeit met hunne Huislyke oneenighoden. Deezc
les gelds ter wederzydc , maar komt bovenal der fchoone Sexe te
ftade. Als cone gctroLoyde Vrouw gohoor gocti, min de medelydende klagten en inboczemingen van con MansperCoon, die haateenigermaate tegen !alarm Echtgenoot inneemt; ale zy hem, in
haare Huislyke oneenigheden , om zo te fpreeken, tot haaren Vettrouwden maakt, loopt haare Eer vecItyds gcvaar.

De Eigenzinnige , Blyfpcl. Gcvolgd naar bet Franfche van den
Hoare DESTOUCHES. Te Anfterdam by J. W. Smit, 1778.
octavo 134. bladz.
liTet hoofileharafter van dit Blyfpe!. naar 't welke bet zelve ook
1- I- betvteld wordt, is dat van cen eigenzinnig Perfoon, die
verftandig, goedhartig, en deugdznain , maar met dat alles in zyne•
bedryven_zeer zonderling is, zo dat by, eigenzinnig, van de algemeene dunk- en leevenswyze afwyke. Zyn opzet is , zig alleen
door do Redo to laaten leiden , in alzigte van alles wat men gomeen/vk doer., en wat men ook van zyn gedrag inogc zeggen. Dit
maakt hem, terwyl 't con algenaeenen invlocd op alto zyne handclingen heeft, byzonder een geflaagen vyand van wile mode en
pragt ; dat hem zelf; beweegt, orn, terwyl by zig aan cone underwetfehe deftige Heeding houdt, zyne dienstboden op 't pragtiefte
naar de Mode to kleeden , orn dezelve to herpotten. Hierhenevens houdt by de Min voor cone zwakheid , en alle Vromven zyn,
in zyne oogen, zottiunen of pronkfters. Diezelfde i‘lan intusfchen words op eerie Dame verliefd, welke zo veel invlonds op
hem heeft, dat by zig aan haare lesion onderwerpe; en °vergehaald worde, om zync eigenzinnigheden op to oircren, in zo vet-
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re, dat hy, fchoon by zyne grondregels blyve goedkeuren , zig
egter naar den algemeenen finaak en de gewoonte der Natie fchikke, zo verre dezelve niet tot fpoorloosheden overflaa. Men ziet
bier des, het buitenfpoorige der eigenzinnigheid, en de kragt der
Min afgemaald; met eene nevensgaande aanpryzing van de gemaatigde involging der in zwang zynde leevenswyze; waardoor een
Man van verftand, terwyl by zyn goed hart betoont ,en de Deugd
betragt, zig hoedt , van zig buiten nood aan befpottingen bloot te
fiellen. Dit onderwerp ontvouwt ons dit Blyfpel, met nevensgaande Tooneelen, die verfchillende handelingen daar toe betrelckelyk behelzen, op eene gevallige wyze; zo dat het tevens leere
en vermaake.

ZAmA , Tooneelfpel, gevolgd naar 't Hoogduitsch van den Heere J.
F. KRAUSENECK. Te Amfterdam by I. Duim, 1777. In octavo
52 bladzyden.
voorkomende als een Turksch Meisje, is verliefd op een
Z ama,
Portugecfchen flaaf Elviro, die haar ook wederlicfde toedraagt ; ze is daarbenevens met inedelyden aangedaan over 't flaaf.
fche lot van Cell ongelukkigen Grysaart, Ferdinand geheeten. Ferdinand en Elviro ontmoeten elkander ; zy verhaalen ter wederzyde
hunne rampen, en ontdekken hunne betrekking als Vader en Zoon.
Beider lot is , eerlang met andere Portugeezen gewurgd te worden. In die tydsomftandigheden treft Zama een Engelfchen Kapitein, Berrim genoemd, aan, die losgeld voor zig en drie zyner
Landsgenooten ontvangen had; waar op by zyne eigen vrybeid
verkreeg, doch to hat voor de anderen, die reeds geftorven waren. Dccze Berrim words door Zanza bewoogen , oin 't zyne aan
te wenden ter flaakinge van Ferdinand en Elviro. Zama is tusfchen hoop en vrees ; zy ontmoet Ferdinand en Elviro , welken
de uitvoerin,7, van 't gedrcigde vonnis oogenbliklyk verwagten. In
die tedere ontmoeting verfchynt Alemhamed , de Bevelhebber over
de Slaaven , dien Zama voor haaren Vader hield. Hy wraakt het
gedrag van Zama met fcherpe woorden; dan intusfchen had by,
die geen wreed hart bezat, en flegts uit nooddwang zyne bediening verrigtte, reeds hunne loslaating met Berrim getrofFen , en
zyn hefluit ten opzigte van Zama genomen. Berrim, in vroeger
tyd door Ferdinand nit de handen der Inquifitie gered, openbaart
den ongelukkigen, hoe hy, op de kennisneeming van bun perfoon en toeftand, hunne loslaating bewerkt en verworven heeft.
Zanza is ten fterkfte aangeciaan , op 't bezef van Elviros vertrek
naar zyn Vaderland; dan Alemhamed finit ten laatfte haare vervoering , door Ferdinand to ontdekken, dat Zama deszelfs Dogter is,
dat by haar als de zyne had opgevoed, om haar voor ally euvel te
be-
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bewahren , en haar thans in zyne handen nett. Deeze uithomst
vervult aller hartcn met verwondering en blydfchap, in 't a•mgenaam vooruitzigt van naar hun Vaderland weder te keeren.
Het beloop van dit Spel behelst ecn aantal van treffende Tooneelen , die, in eene gcregcldc fchikking, mar den eisch der oinftandighcden , natuurlyk uitgevocrd zyn. Het medelyden, de licfde.
de dankbaarheid en de edehnoecligheid vertoonen zig bier ten luisterrykfte.

De gevallen van een Vrymetzelaar,, door hem zeiven befchreevon.
Uit het floogduitsch vertaald. Te Utrecht by D. 1778.
Behalven de Voorberigten 629 bladz. in octavo.

E

ene aancenfchakeling van minnaaryen, ernflige en bocrtige

ontmoctingen , doormengd met leerzaame aanmerkingen , ter
T egelinge van een goed gedrag ; zo ten affchrik van alle
ter aanfpooringe van eene braave leevenswyze. p c.' maflier van verliaalcn valt wat in 't langwylige; maar voor 't ovcrig is
dit Stukie ecn zedekundige Roman, welks leezing haare mittigheid
kan hebben. Wat de Vryrnetzelaary hetreft, daar de tytel ons byzonderlyk toe leidt, dezelve komt 'er niet dan van ter zyde in to
ftade; en wel , naar 't fchynt, 0111 de Leezers te doen opmcrken,
dat 'er valfche en waare Vrymetzelaars zyn; Welke laatft,n men
dan daaraan zou onderkennen, dat hunne Maatfchappy op de
Deugd gegrond is, en derzelver Leden een deugdzaam ge,irag
leHen; een onderfcheidend keninerk dat hun tot lof zou itrekken; mar dat men ook in de praktyk kan vertoonen, zonder
een Vrymetzelaar to zyn.

.De hoopelooze Kat, klaagende Patient, Rymer, enz. Onder de
Zinfpreuk , Alles naar verdienften.

Cirappen te hoop, welken, naar toezegging, nog door meer anderen gevolgd Wien worden, waarby men, als 't Werkje
compleet is , een algemeenen tytel (gratis) zal voegen. Indic]] ze
verder iets opmerkenswaardig mogten behelzen, zullen nry 'cr dela
Leezer nader berigt van geeven.

I1EDENDAACSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER-0 EFENINGEN.
Inleiding in de Godlyke Schriften van het Nieuwe Verbond ,
door j. n. EMS. Naar den derden en laatften druk
in 't Nederduitcch vertaald , onder 't opzicht van C. F. C.
nuTz, Iloogduitsch Luthersch Predikant in 's Rage. Eerffen Deeis , Eerfle Stuk. In 's Gravenhage by j. Munnikhuizen en C. Plaat in Comp. 1778. In groot octavo
758 blad:.

oor hun, die zich bcvlytigen in de bcoefcning van
Vhet
uitlegkundige der Schriften des Meuwen Ver-

bonds , is dit Werk van den Hoogleeraer Michaelis van
grootc wacrde ; als behelzende eene reeks van doorwrogtc aenmerkingen , over de voornaemfte onderwerpen,
die tot derzelver gefteldheid en uitlegging betrekking
hebben. 1)e daertoc behoorende kundigheden ontvouwr
zyn Ed. in eene welaeneengefchakelde orde, en men
omdekt 'er alomme, zelfs daer by zo verre van den ge_
wooncn wcg afwykt , dat velen hem niec ligtlyk zullen
volgen een Man van oordeel in: 't welk zyn Gefchrift
tot elle gelchikte handleiding maekt, en tevens het oordccl van den Lczer feherpt.
Met den acnvong doet by ons opmerken, hoe men de
bycenverzamelde Schriften der Euangclisten en Apostelen
van jefus Christus bctcr benocme met den naern van het
Nieuwe Verbond, d o lien van bet Nieuwe Testament;
mits gaders dat de Schryvers dice Schriften, welken toen
nog nieuw en niet algcmeen bekend waren , dezelven
buitengemcen zeidzaem acnhalen ; dat ten opzichte
der Boekcn van het Oude Verbond dikwerf plaets heeft.
Na deze voorafgaende actunerking , ontvouwt de Hoogleeraer, in dit ecrite Stuk van 'teerfte Decl, de volgende hoofdzaken. De echtheid der Schriften des Nieuwen
Verbonds ; derzelver Godlyke Ingeving; de Tael, waerin ze gefchreven zyn; het ontlenen of aenhalen van plaetfen uit Schriftcn des Ouden, in die des Nieuwen Ver.
bonds;
LI
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bonds; het gemis der Oorfpronglyke Schrifteu; de wyze van derzelver gemeenmaking door Affchriften; de
daeruit ontftane verfchillende „'et verder
aenleiding toe gegeven heeft, en voorts hierointrent in
acht genomen moet worden. Onze oplettende oordeelkundige voorgefteld hebbende, dat men desaengaende,
buiten de innerlyke kenmerken, welken ter bepalinge
van de echte lezing dienen, ook gebruilc maekt van uiterlyke bewyzen, of-zich beroept op getuigen, brengt
deze laetften tot drie foorten: te weten, oude Griekfche Handfchriften, nog ouder Overzettingen en Kerkvaders, die deze of gene lezing in hunne Schriften aenbalen. Zulks doet hem zich voorts bepalen, om van leder dezer foorten van 'getuigen afzonderlyk te handelen ;
en wel in de eerfte plaetfe van de ouder Overzettingen;
waervan by een duidelyk verflag geeft, met aenwyzing
van derzelver nuttig gebruik; waermcde dit eerfte Stuk,
't Welk zo dra magelvk van 't tweede gevolgd zal warden, afloopt. - leder dezer Artykelen behelst cen
groot aental van leerzame opmerkingen, zo ten acnzien
van het Oudheidkundige als Letterkundige; en alien loopen ze te famen, om ons aen de hand te geven , 't gcen
den bcoefenaren der Schriften des Nieuwen Verbonds,
min ,of meer van dienst kan zyn. Zie bier, tot een
voorbeeld uit velen, des Hooglceraers aenmcrkingen
overAe fchryfwyze van Apostel Paulus.
„ Act fchijnt, zegt hij, dat hij der Grickfche taale
kundig genoeg geweest zij, fchoon hij niet in dc fehikking en fierlijkheid van een Griek fchrijft. Hij heeft in
de Brieven aan de Corinthiêrs de uitdrukkingcn om fatij.
rick, en zonder daarop te letten, op de gecstigftc wijze
fatijrick te fchrijven, in zijne magt. Maar hij befleedt
niet tegenftaande dit alles, gcenc de mina zorgvuldigheid - op-de fchrijfwijze, oordeelende zulks bijna te laag
voor hem te zijn, en fchrijft, (als ik mij van decze uitdrukking bedienen mag,) het woord, dat licm in den
mond kwam.. Want hij diaeerde de Brieven, en zulks
moogelijk in 't midden veeler bezigheden , en zij konden
even daarom nog nicer vrijheid in de taal, waarvan wij
ons in redenvoeringen bedienen, behouden; hij denkt
ten minften , als geperst en wechgefleept, en dikwerf iets
tusfchenlasfendc, flechts op de zaak. Zijn manier van
disputeeren ZIVCCMt niet zelden naar de kortheid der y o o den s
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den, waarbij wij zeer veel, 't welk wij uit den Thalmud
kennen, moeten bijvoegen. Hij heeft ze misfchien in de
fchool van GAMALIEL geleerd. Hier uit ontftaat fomtijds
voor den leezer, daaraan niet gewend, een onduidelijkheid, bij voorb. Rom. IX. Hij fchaamt zich in 't geheel niet, een good en Glider te zijn ; en het eerfte zou
ook inderdaad een groote onbeleefdheid, omtrent de eene heeft der genen, aan wien hij fchreef, geweest zijn ;
want als een yood, aan yooden fchrijvende , mocite wilde
doen, derzelver taal te vermijden, zou zulks eene halve
verachting fchijnen. De yooden namen diergelyk eene
fierlijkheid niet wel op, en JOSEPHUS werd daardoor
geenzins bij hen aangenaam. De Hebrdsmen zijn intusfchen niet zoo menigvuldig bij hem, als in eenige andere
Iloelan van het N. T. of zelfs bij de LXX, maar 'er
ftrao.lt gcduurig, zonder zulks te zoeken , nicer zuiver
Grieksch door : de Perioden zijn ook reeds lawr , maar
in 't gehccl niet met eenige naaritigheid befehaafd, en
dikwerf afgebrooken door lange Parenthefen, aan PAULUS
eigen, zijnde zulks geenszins een gebrek der Hebreeuwfche taal. Dc haast veroorzaakt oole niet zelden eenige
duisterheid , voornaamelijk wanneer dat zelfde woord,
waarvan hij zich te vouren bediend had, hem nu by ccne geheel ,,andere zaak , waarvan hij fpreekcn wil, volgens
de gewoone wetten der verbinding (asfociatio) het eerst
te binnen fchiet, en dus kort op malkander in twee ten
eenemaal verfchillende betekenisfen fbaat.
In geval LUCAS de redenvoeringen van PAULUS te Athenen , en voor den Roomfchen Landvoo g d , Hand.
25-31. XXIV. Ic. XXV. fo, II. XXVI. 2-29.
gehouden, getrouw verhaalt, gelijk met grond beweerd
rneg worden, dan moot de Apostcl in float geweest zijn,
om zich veel fierIT.er in 't Grieksch uit te drukken,
zoo dra hij 'er eenlge mocite toe wilde doen, dan zulks
meerencleels in zijnc Brieven , en in de redevoeringen
voor yooden gehouden, gefoined is. Zijne voor deeze
Heidenen gnouden redenvoeringen zijn ook wel niet geheel en al zonder HebraIsmen, maar het onderfcheid van
de gewoone fchrijfwijze volt evenwel duidelijk in de cmgen. Dan, als PAULUS het Grieksch beter heeft kennen
fpreeken, zoo moot hij nog, behalve den haast, de
driftigheid van zijn temperament, en den drang van gedachten, andere redenen gehad hebben , om zich niet
meér der zuiverbeid der Griekfche taal te benaaritigen.
Ll 2
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De alreedsgenoemde, misfchien, dat zulks den yoodenr
naar welken hij zich in alle geoorlofde dingen ., ten einde
om ze te winnen , fchikte, zou aanftootelijk geweest
zijn: misfchien ook , om dat het hem onbetaamendlijk,
ten minften voor een Apostel al te gering toefcheen, om
bij zulke waarheden van den'Godsdienst, welke nooit
te vooren in eene zuivere Griekfche taal waren voorgedraagen, de fchepper van eene taal te worden, welke
nieuw,, en wel volgens de mode fierlijk was, maar alles.
Diet getrouw, krachtig of verftaanbaar en bepaald genoeg zou uitgedrukt hebben. Hij kan van oordeel zijn,
dat het veel gepaster ware, de oude uitdrukkingen van
den Bijbel, en ook de konstwoorden der Sijnagoge te behouden. En als zulks eens in de eigenlijke leerftukken
en Ieevenspligten gcfchied was, dan was het wel niet
noodig , het overige gedeeltc der redenvoering, uit hoofde van eene naauwkeurige zorgvuldigheid voor de fchoonheid der taal, daarboven te doen uitmunten; en dit ook
voornaamelijk daarom vermits evenwel de fchrijfwijze
van PAULUS altoos zonder moeite veel beter Grieksch,
was, dan ergens egn Boek van 't Oude Testament. Zou
hij misfchien jets dergelijks. Cor. II. 14. hebben
zeggen?
De tegenpartijders van PAULUS, te Corinthus , hadden
zeer veel omtrent zijnen voordrag aan te merken, en
hij itaat hun volkomen toe dat hij zich bij de verkondiging van 't Eyangelie , in 't geheel niet van de Redenaarskonst , (van G-. 4),,,,v of t;71-5 p oxi, A0 Vti van Wijsheid of nitneetnendheid van woorden,) bediend hebbe, I Cor. I. 17. IL
1, ig ; en dit wel daarom, gelijk hij 'er bijvoegt, om
dat hij niet overreeden maar overtuigen wilde, i Cor..
II. 4,5. Hij gaat nog verder en fact toe 2 Cor. XI. 6_
dat hij zij ;Ad145 A,;-/ep Been .redenaar. Men heeft zekerlijk uit deeze belijdenis meer afgeleid, dan PAULUS daaritiede heeft willen te kunnen geeven, en men verklaart
dit, als of hij gelijk het allergetneenfte yolk gefprooken
hadde. Men zou zich met recht kunnen verwonderen ,dat
PA-nos , die evenwel tot zoo veele Grooten , zelfs tot per_
foonen van den hoogiten rang, tot Roomfche Gouverneurs
en Koningen toegang gehad heeft, nochtans daarvan zoo
weinig voordeel zou gehad hebben, en laag in zijne uitdrukkingen gebleeven zijn: alhoewel ook zelfs zijne niet
ouaanzienlijke geboorte, (zijnde zijn vader cen Romeins,
b ur-
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burger,) hem niet tot het gemeene-volk beftemde. Het
zijn toch twee zeer Verfchillende zaaken: niet zuiver
Grieksch te fpreeken, om dat men een good is, en als
het gemeene-yolk te fpreeken. En zou TITUS dat alleen
hebben uitgeroepen, 't gene wij Hand. XXVI. 24. lee,
Zen, indien de redevoering van PAULUS zoo laag en gerneen in de uitdrukkingen ware geweest? Men vindt
juist het tegendeel van het laage en gemeene in de redevoeringen en Brieven van PAULUS; die beleefdheidnaawelke doorgaans voorkomt uit het fijnite gevoel van het -onbetaamendlijke, van het aanftootelijke en
groffchijnende, en nog daarenboven het gevolg is van
cene greote kennis der wecreld, en voornaamlijk der
Crooten; zijnde bet eerfte het uitwerkfel van zijn
, en het tweede van zijne reizen en menigvuldige
verkeeringcn met de voornaamfte perfoonen. Men leeze, den bij uitfteekendheid fijnen -draai. Hand. XXVI.
29. en men zegge , of een Hoveling beter had kunnen antwoorden :verdcr Rom. I. 12. waar hij zich te rug trekt,
vermits de uitdrukking, U mededeele eenige geestelijke gaayen , fehoon nog zoo waarachtig en gegrond, hem evenwel niet beleefd genoeg toefebijnt. Verg. XV. I4, 15. Hij
fchrijft in de Brieven aan de Corinthiers vol van affe6t,
fomtijds iets hard, (altoos den rechten naam verzwijgende, in welks plaats hij zich van zijnen en zijner vrienden
naam bedient,) ook wel zelfs op eene gevoelige wijze fatijrick , echter nooit prof, maar geduurig met eenige te
rugtrekking of ontfchuldiging. Wanneer hij inderdaad in
een eigeniijken zin genoodzaakt is, van zichzelven iets
goods te zeggen, dan gevoelt hij het onbetaamendlijke
dcezer zaak, thans noodzaaklijk zijnde, op zulk eene
wijze, waarvoor flechts weinigen vatbaar zijn, en verzoekt, dat men hem eens eene dwaasheid niet kwaalijk
aanduide. Vecle van de Uitleggers van PAULUS zijn wel
oboede eerlijke lieden, maar niet zoo fijn van gevoel geweest, en laaten hem dikwerf iets zeggen, dat hij wel
volgens de waarheid volkomen zeggen kon, maar waarlijk nooit gezegd heeft: en ik ben gewoon als dan aan
te inerken , dat het misvcrftand alleen daaruit ontftaat ,
om dat aan hen dat fijne gevoel ontbreekt, volgens
welke PAULUS 7odanig iets onrnogelijk zeggen konde.
Deeze , tot dus verre flechts aangeftipt, verdicade
cene breedvocrigero Nirerbandelinc.
1,%0:,
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'1 Pans beteekent doorgaans een privaat perfoon , in te,
genoverftelling van iemand ., die een openlijk ampt bekleedt, rnaar naderhand een iegelijk , in tegenoverftelling
van den openlijken redenaar, bij PAULUS. I Col.. XIV.
16, zelfs den toehoorder. Waiinc A674, is bijgevolg niets
anders , dan een perfoon , die in zijne voorderi geen redenaar is , op geen zeker fieraad en uiterlijkheden ziet ; nzaar
alleen zodanig fpreekt , als zulks misfchien in den dagelijkfchen 0771gang gebruikelijk mogte zyn; en daarom voegt 'cr
PAULUS terftond in tegenoverftelling Y bij 4AA'd •yveL-ei,
in opzicht op de kennis naamiijk is PAULUS geen ;P«74;,
maar daar in gedraagt hij zich als leeraar; hij wil echtcr
niet gelijk wij 't noemen, prediken , noch den redenaar yithangen. Dit woord kan ook in alien gevalle de afwijkingen van de zuiverheid der Grieldche taal in zich begrijpen, dewelke wij in de fchrijfwijze van PAULUS ont-,dekken ; want de redenaar, die beh:agen wilde, zoo deaciye vermijd hebben. Dan, fchoon oak deeze al niet b;j
hem gevonden wierden, hij kon evenweliho;,-,;;
Ti, yywPE^ genoemd worden, wanneer hij geheel en al, zon
der welfpreekend te willen zijn, alleen in de vertrouwde en ongepolijste taal' van het gemeene leeven wilde onderrechten. Een Profesfor op de hooge fchoolen, die nicLs
van den kanfel of redenaars toon ontleent, noch zijac
woorden zorgvuldig uitzoekt , is icu7n;
4AA.=:
r4crei. 't Kon ook wel zijn, dat dat geen ,-'t weila PAUAevyLi en t;ffrEparir Arry (redenaarskonst en hooge
LUS
woorden) nocmts en welke zijne vijanden aan hem niet
gewaar werden, niet ten eenemaal onberispelijk, nnmr
eigenlijk pedanterie van Griekenland , dat zijnen ondergang naderde, en welke pedanterie door den good werd
opgevolgd, zou geweest zijn. 't Was een ziekte dcr
Grieken, dat zij overal den rcdenaar wilden fpeelcn,
(daar van daan de onverfchoonlijk dwaasheid der hestc
Historiefchrijveren , dat zij hunne Belden laaten fprceken, 't gene zij niet gefproken hebben, noch fpreeken
konden; en al hidden zij 't ook gefproken, niemand kon
nagefchreeven hebben: de belachelijkfte misflag van de
weereld, dien ooit cenig Historicfchrijver pleegen kan:)
dan deeze ziekte nu nog erger na 't verlies der
burgerlijke vrijheid, of werd ten minften veel waigelijker. Dc waare welfpreekenacid is een dochter der
vrijheid en dcr beiTchaafacid des 'yolks; magi- die was
woor-
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voorlang in Griekenland verdvveenen , en in derzelver
plaats de redenaarskonst der enkele fehooloeffenino.en f
welke nooit onberispelijk , nooit vrij van pedanterie is,
opgekomen. Mogelijk hield nu de trotfche tegenoartij
van PAULUS diergelijke declamationes, predikatien, of hoe
't ding genaamd mag worden , en werd van de onkundigen met verbaasdheid aangezien. Dit zou zelfs als dan
cen misilag zijn, wanneer wij aan anderen lesfen in de
welfpreekendheid geeven, en dan deeze redevoeringen
op den leest van verfcheidene willekeurig gegeevene konfielijke wetten , wilden fchocijen."
.1•■•■■■■•1111011■

Proeve van Aanmerkingen, over het regt en onregt gebruik
der IL Schrift , voornaamlyk in het behandelen van de
praetyk der Godzaligheid. Door c. swAvING, Pr edikant
te JVestbroek. Tiveede Stick. Te Utrecht by de Wed. J.
v. Poolfum en A. v. Paddenburg I77U. Behalven de
Voorreden 196 bladz. In gr. Oetavo.
cne dergelyke wyze als 'cr in 't cerfte Stukjc gehandeld is , over het recht en onrecht gebruik der
verzettingen en grondtalen , mitsgaders over dat der woor.
den en fpreekwyzen (*) , zo is het tegenwoordige ingericht , om zulks na te gaen, met betrekking tot den
Oosterfrhen Styl ; zo ten aerizien van het groote . en verhevene, als ten opzichtc van het fchoonc cn cierlykc.
Vcrmits de Styl der Oosterlingen zeer veci van onzen
Earopifchen verfchilt , byzondcr dikwerf overhelt tot
grootfprakcn, en ftoucc lcerifpreuken, die daerenboven
rnccrendeels ontleend zyn van de gcwoonten , zeden
ca gebruiken der Oosterlingen, zo is 't Viet zeldzaem
te ontdekken , dat men, by mangel van zulk-s behoorlyk in acht te nemen, zeer grove feilen begaet, in 't
verklaren en gebruiken veler Oosterfche fpreekwyan
der Heilige Schriften. Dit den Lear under 't oog te
brengen, en hem daerdoor, met bctrekking tot dit on_
derwerp, oplettender to rnaken, door hem het recht
en onrecht gebruik van zodanige voorftcllingcn re (leen
zien,
Zie Redend.
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zien, is het hoofdbedoelde van den Eerwaerden Swaying
waer toe hy, even als ten opzichte van het voorgemelde, een oordeelkundig gebruik van verfcheiden misvattingen maekt, met aentooninge, dat zeer veele fpreekwyzen der Heilige Schryveren ene gantsch andere betekenis hebben, dan die, waerin ze veelal gebezigd worden. - Uitdrukkingen, waerin een Israeliet niet
kon mistasten, om dat hem het taeleigen of de gewoonten der Natie overbekend waren, kunnen by een Europeer , als hy zulks niet gadeflaet , ene gantsch verkeerde betekenis verkrygen ; en de gewoonte hangt 'er zom.
tyds dermate het zegel aen, dat men de rechte betekenis geheel verlieze. Een treffend voorbeeld hier van,
uit vele anderen, verleent ons de Aurheur in de volgen.
de aenmerking.
„ leder Israeliet, zegt hy, wist zeer wel, wat de
ware zin en mening dezer belofce was , welke God
door Ezechiel doet, H. XX. 37. lk zal u onder de roede
doen doorgaan. Deze belofte nu wordt ten eenemaal verkeerd gebruikt , als men ze toepast op de Godlyke tugt•
rocde. Want, hoewel deze, door Godlyke genade gebeiligd zynde , het nut der kerke bevordere , eater
wordt hierop in 't geheel niet gedoeld. De Heer dreigt
bier geen tugtroede. Niets minder dan dat. Maar belooft, dat Hy de zynen gunflig zal gadeflaan, voor de
zynen aanneemen en erkennen, hen heiligen en onder.
Ccheiden als zyn hoogst bemind eigendom. Met zinfpeling op een gebruik, 't welk onder Israel genoeg bekend
was , behoorende tot den veehandel, en wel tot het
klein Nee. Men plagt de Schapen dikwils te tellen , om gerust te zyn, dat 'er geen vermist wierden,
en, gelyk de Jooden berigten, in het heffen der tienden , elk tiende Schaap, met eene rocde, welker fpits
met verw (menie) beftreken was, te tekenen (*). En
dat de Godfpraak hierop, althans niet op de tugt-maar
tel-roede het oog had, blykt ten vollen uit het geen
'er aanftonds by den Propheet op volgt : ik zal u brengen
onder den band des verbonds. Waaruit middag klaar blykt,
dat het evenvoorgaande geen bedreiging van tugtroeden ,
maar eene belofte zy. Eene belofte van Gods gunst in
bet verkiezen van de zynen tot het gezegend bontge.
1100t-

(*) Zie Carpzov. Apparatus. p.
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mootrchap met Hem, en van zyne herderlyke zorg en
getrouw opzigt over hen, ten erode niemand hunner
verloren ginge".
De Eerwaerde Swaying heeft niet ongepast, by manier
van eene Voorreden, voor dit Stukje geplaetst, ene navolging der Verhandelinge van den beroemdcn Rivet ,
over de welfprekendheid der H. S. te vinden in zyne Op.
T. II. p. 1026 Ifagoge in S. S. Cap. 28. Men zal dezely e met vrucht kunnen doorbladeren, om een middenweg te Ieeren houden, tusfchen hen, die de fchryfwyze
des Godlyken Woords oneer aendoen, en clezulken die
in dit point te verre gaen.
Prom over de I/Vaarheid , de Vryheid, den Souverein , het
Vaderland, den Godsdien4 en het Geluk : behelzende eat
klaar en kortbondig vertoog van de billykfle en voo ydeeligle Staatkunde , voor Overheden en Onderdaanen, on een
Ivry
Volk waarlyk gelukkig te maaken. Door A. a REMBUY. Uit het Fransch vertaald. In 's Gravenhage by J.
du Mee 1778. In groot cEtavo 104 bladz.
de hieropgemelde gewigtige onderwerpen geefe
Nopens
de Heer Trembley, in deze zyne Proeve, bedenkin-

gen acn de hand, die de ernftige overweging van Overheden en Onderdanen verdienen. Zy zyn, 't is waer wel
inzonderheid gefchreven, met betrekking tot de onenigbeden en onlusten , die voor enige jaren het Geneeffche
Gernenebest ongelukkig maekten ; doch ze zyn in dier
coege opgefteld , dat ze, in alle omftandigheden, vooral
onder een vry Volk, van ene wezenlyke nuttigheid zyn.
Fly boezeint den Lezer ene zuivere zucht in voor
de beminnelyke Waerheid ; 'doet hem de heuchelyke
Vryheid ten hoogfte waerderen; leid hem op tot een
rechtmatig bezef van de onderlinge plichten der Overheden en Onderdanen ; noopt hem tot het behartigen
van de ware Liefde voor 't Vaderland; fpoort hem aen
tot het betrachten van den Godsdienst ; brengt hem
overtuigelyk vow: den geest, waerin het Geluk van den
Staet gelegen zy, en hoe ieder Ingezeten, terwyl Ivy
'er zyn eigen Geluk door bewerkt, het zelve ter harte
hcbbe te nemen. De Heer Trembley trekt dit alles eincielyk Lc famen; waerfchouwt zyne Landsgenooten teL1 s

A. Tit EmnLEY
s py
gen de jammerlyke gevolgen van een ongegrond mistrouwen op de Regering, en vermaent hen ten ernfligfle tot ecndrachtighcid. - Men hoore zyne zamentrekkende vooritelling, die waerdig is aller gemoederen
ingeprent te worden.
De Deugd, die eene vrucht van den Godsdienst
is, de Deugd, die door de Waarheid verlicht wordt,
is het beginfel van het Geluk der Maatfchappyen; zy
veroorzaakt de aangenaamheden van het Vaderland. Zy
is het groote beginfel, dat de Vryheid aan het welzyn
van de Staaten kan dienstbaar maaken, en dat alleen den
Souverain en den Onderdaan kan doen medewerken tot
Geluk van het Vaderland. Als men zich van dit beginfel verwydert, 't welk zoo gelukkigen invloed heeft
op den geest en op het hart, dan is men ras verdwaald;
dan wordt men overgegeven aan valfche befpiegelingcn
en aan gevaarlykc driften, die het ongeluk van het Vaderland uitmaaken. Daar van daan die vergrootende
denkbeelden over de Burgerlyke Vryheid , over de
Voorregtcn van den Souverain, en over deregten van den
Onderdaan, welken zo veele kwaadc inftellingen help
-benvortgach,wlkzvegodastfl/ingen hebben doen verlooren gaan, en de bron geweest
zyn van zoo veel ellenden in het menfehelyk geflacht.
„ De groote grondregel van ieder Burger meet dan
wezen , dat hy den Godsdienst , de Waarheid en de
Deugd tot leidslieden neeme, in welke omftandigheden
by zich bevinden mogt : deeze zullen hem op den weg der
waare eere en van wezentlyk Geluk gcleiden: hy zal verzekerd wezen, dat hy ten minften door zyn voorbeeld
nuttig zy: en was is 'er in de Maatfchappy nuttiger ,
dan het Voorbeeld, en dat weer invloed heeft op het
Geluk van de Ingezetenen en van den Staat ?
„ De zachtzinnigheid , de bedaarheid , de wysheid,
die gebooren worden uit de invloeden van den Godsdienst en de Deugd, kunnen alleen in een Staat die vereeniging, die vrede voortbrengen , die men door het
woord Eendracht uitdrukt, die bet fchoonfte denkbeeld
opwekt, daar de ziel van een Burger meede vervukl
kan zyn. De Burger met dit denkbeeld ingenomen, en
met de fchocnc gevoelens, welke daaruit gebooren worden, heeft niet nodig, ten eindc een Staatkundigc te
zyn, bckwaam om krachtdaadigen invloed op bet Geluk
van
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van den Staat te hebben, dat hy eene diepe kennis verkryge van de kunst oin te regeeren en van de wetten.
De kahnte en de zachtzinnigheid van zyne ziele zullen
altyd aan de Waarheid een vryen toegang verleenen:
hy zal ongenaakbaar zyn voor de driften, die men 'er
maar al te veel zoekt in te voeren, orn 'er de Waarheid
uit te dryven : zyn hart, door een regten geest befluurd, zal zich niet overgeeven dan aan de toegenegenheid, de vereeniging , de bedaardheid, welke zoo betaamendlyk zyn voor den mensch, als hy de fchoone
geneigdheden volgt , waarmede zyn ziel begaafd is. Hy
zal het vertrouwen en het mistrouwen behoorlyk weeten re plaatfen, en hy zal daardoor tot dien trap van
wysheici komen, welke den Burger in flaat kan ftellen,
o:n de pligten jegens het Vaderland, zelfs in de ongemai;lelyhfte omitandigheden, wel te vervullen".
Reedenvoering ,uitgefprooken voor de Univerfiteit van Dublin,
op den 13 December 1776 , den dag , door Iloog-Gezag,
rifge:;;ondert , tot een Algemeenen Dank-Vast- en Badendag door TH. LELAND D. D. Oud lid van 't Collegie
der .1-1. Drieeenheid , en Prediker der Parocliie van St. Anna. Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht by A. v. Paddenburg 1778. In groot offavo 32 bladz.
1 ne zecr welgepaste Recienvocring in die omilandigheiLi den, in welken Engeland zich diestyds be y ond ,op
7,o:tanig ene wyze ingeriebt , dat ze wel aengen-leria
worden, als can gefehikt model van Leerredenen,
wenneer een Land aan Burgerkrygen onderhevig is. Lonzich in te mengcn in bet Staetkundigc zohdcr
zich
d-iftige verwytingen en onbezonnen beitraffingen voort
brengen, vestigt by de aendacht zyner Toehoordercn op de ongelukkigc getteldheid van het Ryk ,
f,.:hetst hun op cal manlyken trant de verkecrdhcden,
tic. wilier hen, zo in hoogen als lagen ftact , heerfchen , en vermacnt hen ten ernfligfle tot boetvaerdigheid, en betrachting: van hunnen plicht.
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De noodzaaklykheid tot het gezet en aanhoudend gebruik maaken van de Godlyke Openbaaringe , aangedrongen ter waarfchouwinge tegen het Mans bedrieglyk ten troone voeren van
onze zedelyke Deugd, air de Niel van het Euangelie ,
ter opfpooringe tot het verkrygen van deszelfs waare eindougsnerk. Door H. LUSSiNG Mi. Te Antfterdanz by j.
\Vesting, Wz. en M. de Bruin 1778. In groat octavo
47 bladz.

dit Gefchrift geeft de Hecr Lusfing ene ontvou1 wing van de verplichting der Cnristenen, ow een
behoorlyk gebruik te maken van de Godlyke Openbaring. Wat hy hier door bepaeldlyk verftae geeft hy
te kennen, als hy zegt, dat het geenc hy daeromtrent
breeder voorgefteld had hierop uitkornt. „ Daft zij,
„ die behoorlijk gebruik'van de Openbaaring zullen
33 maaken, dezulken zijn, die zichzelven wilien Iecren
„ kenncn, en met eenen nederigen gcest y our Gods
woord beven;• welk beven daarin bettaat, dat men,
35
vervuld met diepen ootmoed , God daarin hoore
„ fpreken, wat Hij verklaart, wat zijde heilige wille,
„ en welke de van Hem verordende Heilweg zij; dat
„ men dit vernenm, met een hart aan de eene zijde
33 getroffen uit de erkentenis dat God, die at onze liefdo waardig is, zo jammcrlijk van ons verfmaad werd,
3/
3> en aan den anderen leant, heilbegeerig, niet Hecht,
33 naar genacie, maar naar de verccniging met God, am
„ Hem tot eere te zijn, en te voldoen aan het oog, meek onzer fcheppinge". - Onze Authcur recht
bezcffcade, dat velen hierin te kort fchieten, leid zyne L,ezers op tot een zelfsonderzoek, en ter nalpoorinr_re van 't geen 'er vereischt word, tot het verkrygen van h't waere eindoogwerk , terwyl by de verpliclitinii; tot dat gebruik van de Openbaring gemaedlyk act,iringt.
Volgens den Tytel van dit
dact by zulks oak wel byzonder met dat oogmerk, em cen ieder te waarichouwen tegen- het thans bedriegelijk ten troone voeren van ooze zedeltyke Dem.!, als
de Ziel van 't Ettangelle. Dan vraegt men ons , wet by

bier merle bepaeldlvk op het oag hebbc, zo mactcn we
betuigen zulks Met wel to verftacn; na cne berhae4'e
lezing van dit Gefchrift hcbbcn we 'cr niet uit .kunnen
c to

DT

NOODZAAKLYKIL VAN DE CODLYKE OPENIIAARINCE. 500

opmaken; tegen welke foort van denkwyze, in 't
den van de verfchillendc gevoelens der Christenen, by
't in dezen opzetlyk heeft. 't Is zeker dac by geen
loochenaers dcr Godlyke Openbaringe hedoelt , by
fpreekt van en tot menfchen, die de Godlyke Openbaring erkennen , en zich verplicht achten tot een Godzaligen wandel; die betuigcn, dat zy niet altoos uit
een rein beginfel werken, dat ze zondaers zyn, en
door het geloof, op Gods genade in Jezus Christus,
als hunne Heiland ter erlanginge der eeuwige gelukzaligheid, hoopen. 't Zyn derhalven Christenen, die
hunne hoop op de eeuwige gelukzaligheid niet vestigen, op hunne zedelyke deugd, maer op Gods genade
in Jezus Christus : en hoe dezulken gezegd kunnen
worden, de zedelijke Deugd bedrieglijk ten troone te voeyen, als de Ziel van 't Euangelie , vatten wy niet. 't
Komt ons voor , dat de Beer Lusfing zich klaerder op
den Tyrol had behooren uit te drukken, of ten minften
het gevoelcn, wacrtegen by ons wil waerfchouwen ,
onderfcheidenlyker in zyn Gefchrifc voorgedragen of
ontvouwd mocst hebben. Ms men iemand waerfchouwt
kan men zich niet wel te duidelyk uitdrukken; en men
behoort vooral niet in 't wilde te fchermen , als, men
zich aenkant tegen ene leer, welke bedrieglijk ten troon
gevoerd word.

Heelkundige Mengelfloffen , door DAVID VAN GEssCHER
Heehneester vnn het St. Pieters Gasthuis , te Anzfterdam ,
Lid van de Hollandfche Maatf. enz. enz. Te Ainflerdant
by F. de. Kruiff, 5778. In groot 8vo. 390 bladz.
D eze Mengelfloffen, door den zeer kundigen Heel-

meestcr,, den Beer VAN CESSCHER, wiens yver en
fchrander doorzicht veel, ter bevordering van de Heelkunde in ons Vaderland, toebrengt, uitgegeeven, beNan uit onderfcheide afzonderlyke Verhandelingen. —
De eerfte bevat oordeelkundige aanmerkingen over den
tegenwoordigen Staat der Steenfnvding. De geleerde
Schryver geeft daarin acne befchryving van de verfcheide wyzen van Steenfnyden, die hcdendaags door
de beroemdfte Heelmeesters geoefend of voorgefteld
zyn..
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D. VAN crsscnr,

Hy vergebykt do erne met do andore
toont aan, waarin haar voor- of nadeel bet*_, c.
ly
pryst voornaamclyk aan, de wyzc van Steenthyd:ng van
den beroemden Hoer ons door den IToog,eieertiLn
Neer CAMPER, in 't Zcsde Deel van dit Wcrk, in eon
Brief, medegedeeld Men vindt reeds, zo ais wy onderricht zvn, de goede gevolgen van deeze wyzc van
Bewerking, door con voorboeld, in een van de voor.
naamfie Steden in ons Vaderland bcvestigd. Voor 't
ovcrige vindt men in dceze Verhandeling, met- v,oci
keuze , byecn verzameld , de verfcheide wyzen v: a
Steenfnyding, 't goon men niet, zonder vccl motile,,
uit verfcheide Werken , zoude opzocken. De oordeelkundige aanmerkingon van den Auteur bier over zvn
ook van belang. - De twee volgende Verbandelingen zyn over de ziekten der Oogen: de ceiflo over
die der Oogioden, en do tweede over die van don bin..
nenhoek dor Oogloden: men ziet daaruit do Lundigheid der Ouden, in 't kennen en goneezen deczcr cbroken. - Vervolgons deelt de Auteur =lige Brieyen mede, waarin by tragt to boweeren, de nurtelocs"'cid der kunstbowerking in de Enoest-cn Kreefv,.27.vicllen: dit gevoelen loopt teren de gemeenc fle, L2e1 in
de kunst aan, en zal daarom to mecr de aanda:
Beelkundigen tot zich trckken. Do Hear vAN tn.sscHErt geeft zich niet op als de uitvindcr van dit p:voelen ; maar erkcnt edelmoedig den fehranderen
kundigen Heclmeester , den Hoer llussa g , dint vot,i-.
Hy ftclt dat de gemelde gezwelien altoty-; van
zaaivendige (en van scene mdige) oorzaakcnoorfpron %lyk zyn, 't weik by door verfcheide voorbeelden en Li.
wyzen zoekt to Pcaavon. Hierop ftcunt voornampi:.
zyne verwerping, van de wecnieeming we door 't
gefchied; dewyl de inwendigo oorznaken, die 't
mak voortgcbragt hebben , na do wegneeming, 1-:1?“'n
voortduuren , zo hernier.vd zich altoo3, na do
king, 't Krecftgezwel , of 'er ontflaan adore dooduivbc
ziekten in plaats. Hy berocpt: zich op de ondervindy,
zo van hem zelfs, als van vorfclaeiden zyner
en brengt, tot itaaving van dit govoclen, bewyzen
die eon ernilige overweeging verdiencn. Men racer orkennen, dat 'or verfcheide wegnoemingen van krceftgozwellon, door voornaatne meesters, gcfchied zyn, alwan

zyn.
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waar fchielyk daarna de droevige kwaal zich met nicuwe
woede verhefte; wy oordcelen cvenwel 't veiligst, ons
oordeel hicrover op te tchorten, en ccrst nog cenigc
verderc ondervinding af to 1,vagten.-Incen volgende
Verhandeling geeft hy op zyne heelwyzc van de ontwrigtingcn van 't dycbeen, en van de brcukcn van den
hals en draaijer van 't gemelde been. Men moet bekenncn dat de Ileclkundc tot nog toe gebrekkelyk in dit
ftuk geweest is, clowyl deeze ontwrigting en breuken,
zonder verminktheid, niet konden geneezen worden. De
Herren DUPOUI en FAME hcbben bcweerd, dat de ontwrigtingen van 't dycbeen, door van de gewoone wyze
af te wyken, kondan herfteld worden. De Hcer VAN
CESSCHER beplOefde deeze wyzc van hcrftelling, en
vondt dczeive by uitneomenhcid to voldoen, in de herflelling der ontwrir;ce gelceding te bewerken. Hetvoornaarnfte was, vervolgens, 't hcrttelde in zyn plaats
to vestigen, geduurende den ganfehen tyd der gencezing.
De Schryver h2oft tot dit elude een verb:J .. 1cl uitgevonden , waarvan by een nauwkeurige befchryving mededealt: hicrmede heeft by zyn oogmerk bercikt, cn de
geneezing, zonder vcrminking, te weeg gebragt. Dit
is een verbetering van groot belang in do Heelkunde.
Ten laatften geeft by eerie befchryving der veerkragtigc bars van Cayenne, en van derzclver gebruik in
de Heclkundo: pier toont de fchrandere Auteur ook
zyn vin(lryken gecst, in cane verbetering van de Cathoters, van deezen vccrkragtigen Hars geinaakt.
Namur en Wiskundige Verhandeling over het aanleggen
verflerken der Dyken, door M. P. v. PLEISWYK thansRaculpenlionaris van Holland en Westfriesland. Uit het
Latyn vertolkt , en met , acannerkingen vernzeerderd en opgehelderd , door J. ESDRe , A. L. M. Ph. Dr. Te Leyden
by J. le Mair,, 1778. Behalven het Voorwerk 294 bladz.
In groot octavo.

Hoog-Edele Heer
die, gelyk her
D gewoonlyk
met uitmuntencie Verftanden gaat , al
e

van fileinv-vk ,

in zync vrocgere jaaren toondc, dat by gerchikt was,
ow. cell Man van meer clan gemeone kunde en bekwaainbeid
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held te warden, gaf deeze Verhandeling reeds in den
jaare 1745, in dc LatynIche talk, aan den dag; en had
het genoegcn van desk undigen daarmede te behaagen. In
her eerfte gedeelte handelt by over de Dyken in 't algemcen, en derzelver fpy"lej gcevende eene weloverdag.
te natuurkundige ontvouwing van de verfchillende foorten van ttoiren , die aan de Dyken gebezigd worden ,
met oordcelkundige bedenkingen over derzelver rechte
gebruik. Voorts verleent by ons eene gezette ovcrwecging van 't geen men in agt heeft te neemen, omtrent:
bet aanleggen en verIterken van Dyken, die opgcWorpen worden (i) , tegen ttilltaande Wateren, welken hies
allcen in aanmerizing , voor zo verre zy met bun
gewigt naar alle zyden perfen, zonder dat ze door ccnige kragt van windcn bewoogen, of tot golven aangc2:et zyn (2): tegen loopende Rivieren,aan welker voortftroomende Wateren de Dyken wederftand mocten bic(len : en (3) tegen eene Zee,die,door eb en vloed, en
do:;r de kragt der windcn, in beweeg,ing gcbragt words.
Ondcr deeze drie hoofdcn betrekt zyn Hoog-Edele zeer
gefchiktlyk alles , watointrent de vcrfchillende foorten van
Dyken, in de onderfcheiden omftandigheden opmerking vordcrt. Icder dcrzelvcn afzonderlyk nagaande,
verledigt by zig, tot eene wiskundige voordragt van de
grondregcicn, naar welken men zig omtrent elk deezer
foorten te gedraagcn hceft ; mitsgaders tot eene natuurkundige ontvouwing van 't geen tot dit ondcrwcrp
trekking !weft. Agtervolgens die fchikking behelst deeze Verhandeling cene doorloopende Theoric, of cenc
Samenftelkundige ontvouwing van 't geen tot bet aanleggen en verfterken van Dyken behoort , met aaninerkingen over het practicaale gebruik van alles ; dat zeer
gefchikt is ten algemcenen nutte, om daarin op waste
gronden werkdaadig to zyn. Zulks bewoog den
oefengraagen Esdrê dezcive, op gunftig veriof van den.
geagten Schryver, in 't Nederduitsch te vcrtolken , en
met cenige aanmcrkingen te vermeerderen, die hem ter
core ftrekken. Zyn Hoog-Edele naamlyk had dit alles
voorgeciraagen in eene Acadeinifche Verhancicling, die
hem te eng beperkte om brecdvocrig uit te weiden; 't
welk hem deeze en geenc kundigheden deed vooronderftellen , of flegts beknoptlyk melden, die anders wet
cene uitgcbreider ontvouwing vereischt zouden hebben.
Hier-
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niertoe nu heeft dc Heer Esdre , by deeze NederduitIche vertolking, de hand aan 't work geflagen; waardoor
hy dit Stuk, ten dienfte zyner Landgcnooten, van eenc
algemeene_ nuttiglicid r gcmaakt heeft. Behalven
ecnige opbeiderende inlaslingen in den Tekst zelven,
heeft by 'er ,aanmerkingen bygevocgd, die ter nadere
verklaaringe of ten betcren verftande van des Autheurs
bewys, en de vooronderftelde natutu% en wiskundige
gronden , {trek-ken. Daarbenevens gaan etlyken dier Aantekeningen bepaaldlyk over de Prattyk ; waaronder 'er voorkomen, die tot nog niet gemeen gemaakt zyn; welken
de Heer Esdre , gelyk hy meldt, magtig geworden
door raad te pleegcn met zulken, die in dccze Kunst
bedrecven waren. Aan zodanig cenc hand is by inzonclerheid verfchuldigd eat zeer. wel uitgcvoerd Stukje,
welk hy, aan 't einde van dit Gefehrift , in zyn geheel geplaatst {weft; beheizende ecn nauwkeurig berigt, nopens bet aanleggen en opbouwen van Dyken in
't algemeen, met eerie berekende begrooting der gewoone kosten; waar van zig de Befteeders en Aanneemers van Beftekken van Dykwerk met vrugt kunnen
bedienen.
Merkwaardige berichten ter opheldering der geheime gefchiedenis van het Menschlyk Vejtand en Hart, getrokken uit
de Archiven der Natztur. Uit het Hoogduitsch van dent
Beer wIELAND. Te Amfterdam by M. Schalekamp, 1778.
Behalven het Voorwerk 375 bladz. in octavo.

Naar uitwyzen van de Archiven der Natuur,, door den

Heel- Wieland befchouwd , is de onbefchaafde mensch een
gezellig fchepzel, dat zig door zyne zinnelyke aandoeningen en inflintt iaat leiden; hy kan in die onbefchaafdheid voor. zig zelven gelukkig leeven; doch naarmaate
zyne gezelligheid zig wyder uitbrcide; en dus maatfchappyen vorme, .loopt hy gevaar van door zyne onbefchaafdheid ongelukkigcr te worden; en welken trap van geluk
hy ook daarin zou mogen hezitten, by kan dat geluk
niet bcreiken; 't welk de befchaafde mensch in eene welgeregelde maarfchappy , fchoon niet vry van alle gebreken, erlangt; des de ftaat van den befchaafden mensch ver
1.)oven dien van den onbefchaafden te fchAtten, zy. De
VII. DEEL. LETT. iso. 12,
MIA
be-
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bewyzen en befeheiden hiercan deelt ons de Hcer Wielattf
mede , in eene reeks van wysgeerige bedenkingen, waartoe hem het verhaal der lotgevallen van Koxkox , uit eene
groote Mexicaanfche overftrooming, naar 't eerst toefcheen, alleen overgebleeven, aanleiding geeft. 's Mans
hoofdbedoelde, gelyk hy zelve getuigt, is, „ zig de
zaak der menschlykheid aan te trekken, tegen alien,
33
welken haare waare trekken wanftallig maaken , en
53
kwalyk affehetfen , 't zy door den mensch te veel te
51 vcrnederen; of te veel te verheffen". Onze vernuftige
Schryver heeft dit onderwerp , van de eene en andere zyde ,
op eerie overtuigende wyze behandeld ; terwyl hy de
ftroefheid van den Wysgeer,, door de leevendigheid van
den Romanfchryver , gelenigd heeft. - Zie hier , wat
hy den Heer Rousfeau, die zig in dit gefchil boven
beroemd gemaakt heeft, toeftaat , en hoe hy de voordeelen der befchaafde Maatfchappy tegen dien Schryver
verdeedigt.
„ De ftaat der Wilden is de waare jeugd der Waereld, zegt Rousfeau, en alle de verdere vorderingen zyn
wel, naar den uiterlykeh fchyn, zo veele ftappen geweest tot de volmaaking van den byzonderen mensch,
maar inderdaad tot verval , tot mismaaking en tot uitputsing van het geheele geflacht !"
„ Juist het tegendeel , Mynheer Rousfeau! De ver-

eeniging der menfchen tot groote Maatfchappyen is in
veele dingen nadeelig voor den byzonderen mensch ;
maar zy bevordert daarentegen de volmaaktheid van het
geflacht."
35 De befchaafde mensch is niet zo fterk, niet zo gezond, net zo behendig, niet zo vry,, niet zo te vreden
met zynen toeftand als de Wilde Mensch. Dit is
waar ten opzichte van het grootfte gedeelte der byzondere perfoonen in den eenen en in den anderen ftaat. Rousfeau zelfs heeft dit zo klaar aangetoond , als men het
maar zou kunnen begeeren."
33 Doch de befchaafde mensch weet van zyne vermo.
gens een oneindig beter gebruik te maaken; hy is oneindig bekwaamer om zyne welvaart van duur te doen worden; hy weet zich oneindig meer vermaaken te verfchaffen; hy opent voor zich duizend nieuwe bronnen van
gelukzaligheid, welke den wilden menfche gantfchelyk onbekcaci zyu i by is oneindig gicAr licex ya.ti de Natuur,
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- Alle deeze dingen zyn meer of min onvhar
ten opzichte van de meeste bvzondere menfchen, cn
waar ten opzichte van het gantfche geflacht."
3, De Heer R. heeft dus eene valtche aanmerking gemaakt ; en indien men zich over iets by deeze zaak kan
verwonderen, zo is het daarover, dat by dezelve kon
neerftellen, zonder te bemerken, hoe weinig zy de
proef kan uitftaan."
Nooit zal onder de Wilden, of eenig ander klein
yok, het well; nog niet verre van den oorfprongkelykere
Pat afgeweken is, cen Palladio, een Raphael, een Eras
mus , een , cen Corneille, een Metastafio , een Locke, een Shaftesbury , een Montesquieu gevormd worden.
En wie kan zo onweetend of zo onredelyk zyn,
om de groote voordeelen niet te belyden, welke ilechts
van tien dergelyke mannen zich ongevoelig over geheele
Natien verfprciden , en met ter tyd over het geheele geilacht zich zullen uitbreiden."
, Behoeften en talenten groeijen aan, en worden be.
fchaafd in groote of ten minfte naar om hooglIreevende maat•
fchappyen (*), door eene wederzydfche werking op elkander , tot in het oneindige. De liefde tot het gemak
en tot het vermaak, de begeerte om zich in achting te
brengen, en om invloed te hebben, om de voordeelen te genieten, welke daarmede gepaard gaan, —
(want wie van ons geeft om de achting der yapanneezenP)
noopt honderduizenden tot eene infpanning van hunne
vermogcns, welke het geheel voordeel aanbrengt; en
dus word door het fraaifte mechanisms der Natuur het
principium der traagheid zeif, wiens zwaarte den wilder
tot de dieren om laag trekt, in de burgerlyke maatfehappy eene bron van werkzaamheid."
„ Zander vereeniging van kleine maatfchappyen tot
groote, zonder onderlinge gezelligheid der Staaten en
Natien , zonder de ontallyke faamenfchokkingen der verfehillende belangen van alle deeze groote en kleinere
fystemas van menfchen (t), fluimerden de edelfte bekwaamhe.

l,

„ (*) De oude Griekfche republieken waren van delaatfle foort."
„ (t) De Schryver,, de ftaaten fystemas van menfchen noemende, gehruikt het woord fystema hier in dien zin, volgens wag,
inn zegt het waereld-fystma (Systolic; mundi.) Vertaalerw
M in 2
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heden van onze natuur eeuwig onontzwanteld in den
embryo."
„ Zonder haat kwarn het verftand des menfchen nooit

tot rypheid; zyn finaak bleef altoos ruw, zyn gcvoel
altoos dierlyk. Met verbaasdc oogen zou hy den met
ftarren bezaaiden hemcl aanfchouwen, zonder tens den
inval te krygen , dat hy in ftaat is, om de innerlyke beweeging van deeze onmeetelyke ronddraaijende machine
te berekenen. Zyne item zou nooit een middel geworden zyn, om zynen geestigften gedachten ten lichaam
te geeven, en om de zachtfle aandoeningen van zyn hart
aan anderen verftaanbaar te maaken. Duizend verwonderlyke kunften zouden, bedolven leggende in zyn brein,
door zyn log vcrnuft niet ontdekt geworden, en voor
zyne ongcoeffende hand ondocnlyk gebleven zyn. De
Malen hadden zynen geest nict verfierd, de GratiEn hidden zyne vermaaken nict veredeld, en de Weetenfchappen
hadden hem niet den weg geweezen, om de geheelc
tuur aan zich te onderwerpen. War voordeelen voor
het geflacht! Hoe is het mogelyk dezelve te ontkennen? "
,) En hoc weinig komen daartegen in aanmerking de
toevallige ongemakken, welke met den gezelligen ftaat
gepaard gaan, wanneer wy bedenken, dat in de gernelde weldaadige oorzaaken der ongemakken ook teffens de
beste middelen, om deeze te voorkomen , gelegen zyn;
dat, volgens de natuur der dingen, gclyk de cerfie klimmen , in dezelfde evenredigheiddo laatften verminderen;
en dat ieder ftap, welken wy tot de volmaaking van her
geflacht doen , erne bron doet opdroogcn van phylifche
of zedelyke ongemakken, welke der algemeene gelukzalighcid in den wcg flonden."
„ Het is de waarheid, allcs wat van den Egypti fchen
Hermes af,, door de verflandigfle en werkzaarnfte gees' ten, door de Heiden, door de Wetgeevers , door de Uitvinders , door alle foorten van Genien , door alle foorten
van dryfveeren der zedelyke wacreld, tot het al gemcene
geluk van het geflac h t, tot heden is uitgewcrkt geworden, beftaat flechts in afgebroken flukken , iu bouwfloffen , welkc ten deele nog row, ten deele min of meer
bewerkt , in voorraad liggcn. Maar het is teffcns de
waarheid, dat deeze bouwitoffen flcchts wachten op de
verceniging van gunflige toevallen, met de overeenftemmpn.
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nende werkzaamheid van groote zielen , om tot het eenigfte werk , dat waardig is, om ieder gevoeligen en
denkenden geest te bekooren , tot den bouw van eenen
algemeenen tempel der gelukzatigheid van het menfchelyk geflacht , gebruikt te worden."
Wysgeerige en Staatkundige Gefchiedenis van de Bezittingen
en den Koophandel der Earopectanen in de beide Indien. Uit
bet Fransch vertaald. Zesde Deel. Te Anifterdanz by M.

Schalekamp, 1777. Behalven den Bladwyzer 386 bladz.
in gr. octavo.

Va in het vierde en vyfdc Deel in den Amerikaanfchen.
Arcliipel, op en rondsom eene menigte van Eilanden, gezworven te hebben, zet de Heer Raynall thans
den voet op de vaste Kust van Noord-Amerika; om
ons , in dit zesde Dee!, een verflag te geeven van de
Bezittingen der Franfchen en Engelfchen in dat uitgefirekt Gewest ; het welk in 't zevende Deel, ter voltrekkinge van 't geheele Werk, vervolgd zal worden.
Dit Decl behelst des eene befchryving van Canada, het
Rovaale Eiland, Louifiana, Hudfons Baay , Terre Neuf,
Nieuw Schotland , Nieuw Engeland, Nieuw Jork en
Nieuw Juicy; blyvende die tier overige Engelfche Be,.
zittingen tot het volgende Deel uitgefteld. Onze
Autheur gaat hier na, wat den Franfchen en Engelfchen
aanleiding gaf, om de ontdckking der nieuwe Waereld
noordwaards voort te zetten; hoe ze van tyd tot tyd
aldaar Volkplantingen gcvestigd, en fangs dien weg hunnen Koophanciel en Zeevaard uitgebreid hebben ; by
welke gelegenheid hy dan ook een naauwkeurig verflag
gceft van den toeftand der gemelde Volkplantingen, zo
als ze zig bevonden, toen hy dit Werk bearbeidde ;
wel byzonder de Engelfchen, voor de laatst ontftaane
onlusten tusfehen het Moederland en de Volkplantingen (*). Zie hicr het merkwaardigfte, dat hy omtrent
de
(*) Zulks behoort bier wel in aanmerking genomen te worden,
OM dat de veranderde omilandigheden in dien tusfchentyd zekerlyk

invloed gehad hebben op deeze en geene byzonderheden; en
ze vermoedelyk, fchoon min openbaar, diestyds reeds plaats

hadden.
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de gefteldheid en den handel van Nieuw-Engeland meldt,
waarop wy, daar dit Gewest in de tegenwoordige onlusten bovcnal in opmcrking komt, wat bepaalder ftaan
blyven.
33 Deeze Volkplanting grenzende ten Noorden aan
Canada, ten Westen aan Nieuw-York, ten Oostcn en
Zuiden aan Nieuw-Sehotland en den Oceaan , heeft
fangs den oever der Zee, eene uitgebreidheid van nict
minder dan driehonderd mylen, en ftrekt zich ruim vyftig mylen, landwaarts. Ze geniet , fchoon in het
midden der Gemaatigde Luchtftreeke gelegen, gem zo
zagt klimaat , als dat dcr provincien van Europa, die
op dezelfde breedte liggen. Zy heeft langer en kouder
Winters, korter en warmer Zomers. Dc Hemel is 'er
doorgaans helder, de regen is 'er meer fterk dan aanhoudende. De lucht is 'er zuiverdcr geworden , naarmaate men derzelver vryen omloop heeft bevorderd ,
door het uitrooien der Bosfchen. Niemand klaagt meer
aver die kwaadaartige dampen, welke , in de eerfte tyden , eenige Inwooners wegfleepten. - Volgens de
naauwkeurig(te Voikstelling, beftaat thans het geral der
Inwooneren van Nieuw-Engeland uit vierhonderd duizend zicien ; zy zyn talryker in het Zuidlyke dan in
het Noordlyke gedeelte der Volkplantinge , alwaar de
grond minder vrugtbaar is. Onder zo veele Burgers,
warden zeer weinige Eigenaars gevonden, die ryk genoeg zyn, om de zorge voor hunne plantaadjen aan Opzienders of Pagtcrs over tc laaten ; de meesten zyn welgeftelde Landlieden , die op hun vaderlyke Erfgoed
woonen, zich met den Akkerbouw bezig houdende. Dc
gelykheid van vermogcn , gepaard by de Godsdienflige
beginzels en de natuur van den Regeeringsvorm , verwekt in dit Volk een meer Gemeenebestgezinden Gecst
dan in de andere Volkplantingen wordt opgemerkt.
33 Geene der vrugten , die den wellust onzer Tafe,
len uitmaaken, is in Nieuw-Engeland veraart. Zelf wit
men, dat de Appel aldaar beter wordt. Ten minften is
by 'er fterk vermenigvuldigd; en de Cider is 'er een algemeener drank gewordeu , dan op eenige plants des
aardbodems. Alle de Europifche kruiden en planten
tieren 'er wonderlyk wel. Ons Koorn heeft 'er nict al..
toos denzelfden uitflag gchad. In de Tarwe komt ligtelyk de brand; de Garst verdroogt mcnigmaal ; cn
Ella-
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Haver geeft meer ftroo dan Koorn. Maar in vergoeding
hier van is de Mays, waarvan meestal Bier gebrouwert
wordt, een hulptniddel van 't gemeen. Uitgebreide en
vrugtbaare Weilanden geeven voedzel aan talryke kudden.
„ De Nyverheid , fchoon in deeze Volkplantingen
veel verder gevorderd dan in de anderen, heeft 'er op
verre na niet denzelfden opgang gemaakt, als de Landbouw. Men ontmoet 'er flegts vier of vyf Fabrieken
van eenige aangelegenheid.
53 De eerfte, welke aldaar wierdt opgericht, was de
Scheepsbouw. Langen tyd was dezelve vermaard. De
Schepen, die op deeze Werf wierden getimmerd, wier•
den zeer gezogt. Men bevondt dat de Bouwftoffen vaster en dieter, en minder aan fcheuren onderhevig waren, dan die de Zuidlyker provincien opleverden. Zedert her jaar 173o, nam hun getal zigtbaar of : dewy!
het Timmerhout niet genoeg gefpaard, en tot andere
gebruiken verwerkt wierdt. Men heeft den voorflag
gedaan om het hakken van Timmerhout te verbieden,
van den oever der Zee tot op tien mylen landwaards
in. Deeze Wet , wier noodzaaklykheid zo in 't oog loopende was, is niet aangenomen. De reden hiervan is
onbekend.
„ Langer dan de Scheepsbouw heeft het ftooken van
gezuiverden Brandewyn nand gehouden. Dit was zynen
oorfprong verfchuldigd aan de gereede gelegenheid ,
welke de nicuwe Engelfchen ontmoetten, om eene groote menigte Mclasfen van de Antilles te haalen. In 't
eerst wierden zy raauw tot verfcheiden oogmerken gebruikt. Welhaast leerde men dezelve aftrekken en
ftooken. Tot Rhum gemaakt, dienden zy ten gebruike
der nabuurige Wilden, der Visfchers'van Terra Nova,
der Noordlyke provincien , zelf der Zeelieden , die de kusten van Afrika bezogten. De onvolmaaktheid, in welke deeze kunst in de Volkplanting is gebleeven , heefe
derzelver voortbrengzel niet in verval doen km-len: dewyl zy deezen gezuiverden Brandewyn altoos voor een
zeer maatigen prys heeft kunnen vcrkoopen.
„ Dezelfde rede heeft de Hoedernakery doen find
houden en uitgebreid. In den beginne, door de fchikkingen van het Moederland, bepaald aan het binnenlandfehe vcrtier der Volkplantinge , is her haar gelukt deeMm4
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ze grenzen te overfchreeden. Ter fluik words een vry
grout getal hoeden na de nabuurige Volkplantingen verzonden.
„ De Volkplanting verkoopt geen Laken, maar
koopt ook weinig. De Vagt haarer Schaapen , zo tang,
(loch niet zo fyn, als die der Engelfchen, levert ftoffen uit , wier grof en vast wecfzel zonderling voegt
voor zedige lieden, die het land bewoonen.
„ Eenige Presbyteriaanen , door de onderdrukking
der Regeeringe of der Geestlykheid , eertyds uit het
Noorden van Ierland verdreeven, gingen den nieuwen
Engelfchen het planten van Vlas en Hennip leeren , als
inede om dezelve te verwerken. Door den tyd zyn
deeze Lywaaten een der voornaamfte hulpmiddelen der
Volkplantinge geworden.
„ Het Moederland, wiens Staatkundige berekeningert
niet altoos hebben beantwoord aan het verheven clenkbeeld , dat men wegens deszelfs kundigheden hadt opge.
vat , heeft niets verzuimd , om deeze handwerken te
dwarsboomen. Het zag niet, dat, door deeze onderdrukkende handelwyze der Regeeringe, dezulken zyner
onderdaanen, welke dit uitgeftrckt gaicelte der nicuwe
wacreld bewerkten , in de noodzaaklykheid gebragt waxen, om zulk een vrugtbaar land te verlaaten , of zich.
zelven te voorzien van dingen, die in algerneen gebruik
en volftrekt ononthecrlyk waren. Het zou den Volk.
planteren niet gclukt zyn , zich door deeze middelen alleen te handhaaven , indien zy niet het beleid en geluk
hadden gehad, om zich een grout getal van Kanaalen
van onderhoud te delven , van welke wy den loop moeten nagaan, en de bronnen aanwyzen.
„ Her eerfte hulpmiddel , dat zy buitenslands vonden,
was de Visfchery. Deeze heeft men zo flerk aangemoe.
digd , dat men eene Wet getnaak t heeft , in houdende , dat
icder huisgezin , welk onder eede verklaarde, geduurcnde
het gantfche jaar, twee dagen in de week van gezouten
visch geleefd te hebben, van een gedeelte zyner belastingen zou ontheven won-len. Dus nodigt de Koophandel
de Proteftanten zich van vleesch to onthouden, gelyk de
Godsdienst hetzelve den Roomsch-Katholvken verbicdtDe Makrecl words alteenlyk in de Lente gevangen , aan
den mond van de Pentegoet, eene aanmerkelvke rivier,,
die zich in de Franfche Baal, aan het einde der Volk,
plan,-
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plantinge , ontlast. In het middelpunt der lust, en
naby Boston, wordt de Bakkeljaauw altoos in zulk een
overvloed gevangen , dat Kaap Cod, in wecrwil van de
onvrugtbaarheid van haarcn grond , eenc der volkrykfte
i1reeken des lands is. Nict to vrede met de Visfchery
op zync eigen kusten , zondt Nieuw Engeland na de
Groote Bank, na Terra Nova en Kaap Breton, ongeveer twee honderd Vaartuigen , van vyf- en dertig tot
veertig Tonnen, die gemeenlyk, in het faifoen, drie
reizen doen , en ten minifen honderd duizend kwintaa,
len Bakkeljaauw aanbrengen. Andere en grooter fchepen , in dezelfde havens uitgerust , ruilen Koopmanfchappen tegen den Visch der Engelfchen , die zich in
deeze dome en bevrozenc gewesten hebben neergezet.
Alle deeze Bakkeljaauw wordt vervolgens na de Zuidlyke landen van Europa en Amerika verzonden.
„ Dit is niet het eenige voortbrengzel, welk de BritCelle Eilanden der nicuwe waercld uit Nieuw-Engcland
ontvangen. Het Levert hun, daarenboven , Paerden,
Osten, Varkens, gezouten Vleesch, Boter, Smeer, Kaas,
Meel, Biskuit; Indifche Tarwe, Erwten , Fruit, Cider, Vlas , Hennip, allerlei foort van Flout. Het meerendeel deezer Koopmanfchappen wordt verzonden na
de Eilanden van andere Natien, nu tens openlyk en dan
ter fluik ; maar altoos in minder hoeveelheid in tyd van
Vrede, dan van Oorlog. Honduras, Suriname, en andere oorden der Amcrikaanfche vaste kusc , openen diergelyke wegen ter verzendinge voor Nieuw-Engeland.
„ Van Madera en de Vlaamfche Eilanden haalt het
Wyn en Brandewyn, die het met Koorn en Bakkeljaauw betaalt.
„ De havens van Italie, Spanje en Portugal ontvangen jaarlyks zestig of zeventig van zyne Schepen. Zy
brengen derwaards Bakkeljaauw, Timmerhout, Scheepsbehoeften, Koorn en Traan ; veelen vertrekken van daar
met Oly,, Zout , Wyn en Geld, na Nieuw-Engeland,
daar zy zich heimelyk van hunne laadingen ontdoen.
Aldus ontwyken zy de Regten, welke zy in GrootBrittanje zoud'n moeten hetaalcn , indien zy met hunne laadingen deszelfs havens aandeeden , waartoe zv,,
1 . olgens eenc uitdrukkelyke Wet , verpligt zyn. Dc
Schepen, die niet wederkeeren na de havens, uit wel,
Le zy eerst zyn vertrokken , worden gekogt , in de haMm
yens
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y ens daar zy hunne laadingen verkoopen. Dikmaals wore
den zy, zonder onderfcheid, door alle Kooplieden en
pia alle plaatzen bevragt.
51 Het Moederland ontvangt uit zyne Volkplanting
Mast- en Rondhout voor de Koninklyke Schcepsmagt ,
Planken, Pik, Terbentyn, eenige Pelteryen, en, in
fchraale jaaren, zelf Koorn. Deeze goederen worden
overgevoerd met Schepen, welke de Engelfche Kooplieden hebben laaten timmeren, of die ze gekogt hebben
van Reeders, die op de koop bouwen.
„ Behalven den handel, welken Nieuw-Engeland in
zyne eigen voortbrengzels dryft, heeft het zich een gedeelte der Koopmanfchappen, zo van Zuid- als NoordAmerika toegeeigend, door den ruilhandel, tusfchen
deeze twee gewesten, door zyne handen te doen gaan.
Van hier dat de nieuwe Engelfchen aangemerkt worden
als de Makelaars of Hollanders van Amerika.
3) In weerwil van deezen zo bloeienden en aanhoudenden handel, is de Volkplanting nimmer zonder fchulden
•geweest. Nimmer heeft zy volkomen kunnen betaalen,
't geen Groot-Brittannie haar leverde, deels van zyne
eigen, deels van de uitlandfche Nyverheid, deels van
die der Oostindien : voorwerpen van Koophandel , welke jaarlyks ruim negen Millioenen Livres bedraagen.
35 Nogchans is haar fcheepvaart in een genoegzaam
bloeienden ilaat, om by aanhoudenheid aan zes duizend
Niatroozen werk te verfchaffen. Behalven de kleine
Vaartuigen, die ter visfchery vaaren, of den kusthandel dryven, en die zonder onderfcheid uitloopen van alle
Reeen, in grooten getale aan de kust open, beftaat haare
Scheepsmagt in vyf honderd Schepen, die te zamen
veertig duizend Tonnen laaden. De meeste neemen
hunne laadingen in te Boston; de meeste onclaaden daar
insgelyks.
„ Deeze Stad , de Hoofdflad van Nieuw-Engeland,
legt op een Schiereiland, dat vier mylen in de lengte
heeft, aan den agterkant de fraaie Masfachufet Baai,
die ongeveer acht mylen binnenslands ftrekt. De opening deezer Baaie wordt verdeedigd, tegen het geweld
der golven, door Gene menigte Rotzen, die boven her
water uititeeken, en door een twaalftal kleine, meescal
vrugtbaare en bewoonde , Eilanden. Deeze Dyken , deeze natuurlyke Bolwerken, laaten flegts voor curie Sche..
pen
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pen tevens een vryen doortogt open. Aan dit eng Kanaal wierdt , omtrent het einde der laatstvoorgaande Eeuwe, een regelmaatig Kasteel aangelegd, Fort William
genaamd. Het is voorzien van honderd ftukken Gefchut, twee- en veertig ponders , derwyze geplaatst , dat
ze een fchip van vooren en van agteren kunnen befchie.
ten, voor dat het zich in ftaat kan ftellen, om de laag
te geeven. Een myl verder ftaat een zeer hooge Vuurworn, welks vuur uit het Fort kan gezien warden, dat
insgelyks een vuur brandt, ten behoeve der kust ; terwyl Boston zyne eigen vuuren heeft, die, op denzelf.
den tyd, in het binnenfte gedeelte der nabuurige landen,
den fchrik verfpreiden. Behalven de oogenblikken van,
een zeer zwaaren nevel, van welken eenige Schepen
zich kunnen bedienen,, om tusfchen de Eilanden heimelyk binnen te fluipen, heeft de Stad altoos vyf of zes
uuren tyds om zich gereed te maaken tot het ontvangen
van den vyand; verwagtende midlerwyl tiers duizend man
Landmagt, welke zy in vier- en twintig uuren op de
been kan brengen,
Genomen zelf dat een Vloot het Gefchut van het
Kasteel veilig voorby zeilde, zou zy, ten Noorden en
Zuiden der plaatze, twee Batteryen ontmoeten, die, de
geheele Baai overfchictende , Naar , ongetwyfeld, den
verderen voortgang zouden beletten, en aan alle de vaar.
tuigen, aan alle de Koopmans Pakhuizen den tyd zouden verleenen, zich in de Rivier Charles tcgen het Ge.
fchut in veiligheid to ftellen.
„ De Ree van Boston is groat genoeg voor zes honderd Schepen, om 'er veilig en gemaklyk ten Anker te
kunnen leggen. Men heeft 'er eene pragtige Kaai ge.
bouwd, die verre genoeg uitfleekt, dat de Schepen,
zonder dat zy behoeven geligt te warden, kunnen ontlaaden warden in de Pakhuizen , welke men aan den
Noordkant heeft getimmerd. Aan het einde der Kaai
vertoont zich de Stad, in de gedaante van eene halve
Maan , random de Haven gebouwd, De Geboorte- en
Sterflyst , die, met reden, de eenige repel is geworden
der Staatkundige berekeningen, bewyst, dat de Stad
moet bevatten ongeveer dertig duizend Inwoonders,
Doopsgezinden , Quakers , Franfche Vlugtelingen ,
Episkopaalen en Presbyteriaanen. De huisvcsting, de
buisgeraaden, de kleeding , de fpyze, de verkeering , de
ge-
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gebruiken en zeden, alles gelykt zo zeer naar bet lee.
y en, welk to Londen wordt gelcid, dat men 'er naauwlyks een ander onderfcheid kan ontdekk-en , dan 't geen
de overgroote volkrykhcid van groote Hoofdfleden altoos medebrengt."
De Kosmopoliet of 1Faereldb urger. Twee Deelen. Te Amfterdam by de Wed. D. Klippink. In grout Oetavo
V41-; bladz.

nnder den naam van Kosmopoliet of Waereldbarger ver.

toont zig , in deeze Spectatoriaale bladen , een
Schryver, die de algerneene. liefde voor het menschdom
waardeert 9 als de verhevenfte deugd, welke een rechtgcaart en edelmoeclig fterveling bereiken kan. Hy befchouwt de Waereld als zyn Vaderland ; is dus een
Waereldburger, en zegt: „ op deeze wyze ben ik ge„, negen, om myne geliefde landgenootcn, in zedekun„ dige vertoogen , weeklyks gerneenzaam te onderhouden: ten einde hen, door ernflige of vrolyke befpie„ gelingen , tot verbetering hunner zeden en uitbreiding
„ hunner gezellige pligten aan te fpooren; en hen, ne„ yens my, ware het mooglyk, tot menschlievende en
„ vernuftige Ko4nopolieten te vormen”. Op die wyze
heeft hy, van prime, January 1776 tot 29 December
1777 , een aantal van 105 Vertoogen afgcgeeven , in
we ken hy aan de op zig genomen taak indiervoege gearbeid heeft, dat zyne Schriften wel geagt mogen worden , eene plants nevens de Spectatoriaale Schriften van
zylle Tydgenooten te verdienen.
Ze behelzen
over 't geheel wel uitgevoerde ontvouwingen van verfciieiden Zedepligten , byzonderlyk van zulken, die betrekkelyk zyn tot de menschlykc zamenleeving ; met
aanfpooring tot derzelver betragting, en berisping van
't gedrag der zodanigen, die hunne pligten moedwillig
overtreeden, en agtloos verzuimen, of bet welvoegelyke uit het oog verliezen. Tusfchen beiden kornen ook
eenige Vertoogen raakende de fraaie Kunften, welken
ter befchaavinge van 't Menschdom fttekken ; om dezelvcn aan te pryzen; en lien, die, in hunne onkunde,
dezelven verfaiaadcn, in het verdiende daglicht te ilelJen. Dc Schryver behandelt zyne onderwerpen nu Bens
ern-
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ernitig, dan vrolyk ; doch altoos op zulk eene wyze ,
dat hy in 't ernftige niet droog, en in 't vrolyke niet
laf worde ; daarbenevens houdt by zig in het Zedekundige zeer wel op den middelweg, tusfchen losbandigheid en naauwgezetheid ; des men zyne Vertoogen , in een
ledig uur, zonder verveeling of kwetzing, met veel nut
kunne doorbladeren. - Tot, een voorbeeid hier van
ftrekken zyne volgende bedenkingen over de maacigheid
in het ftreeven naar Rykdom , welken aldus luiden.
De menseh heeft eene ingefchapen neiging tot geluk en genoegen. Alles wat zyn levensftand aangenaamer kan maaken is het voorwerp zyner begeerte; en dewyl de -rykdommen , in de tegenwoordige gefteldheid
der waereld, flier toe behooren , is het zeer natuurlyk,
dat by naar 't bezit van dezelven tracht. Het goud en
het Zilver , uit hoofde van eene algerneene overeenkomst der maatfchappye , een middel zyncle om alle
noodwendigheden en aangenaamheden te erlangen , is
het even zo min misdaadig dat te begeeren, als om die
dingen te wenfehen , welken wy daardoor verkrygen
kunnen. Eer,, vermaak en vrolykheid verzellen doorgaans den ryken. Hy koopt den goedwilligen dienst
van anderen, tot zyne veiligheid , zyn genoegen en gcoak. Zyn disch is bedekt met de keurigfte fpyzen ;
zyn kelder gevuid met de edelfte en fynfte wynen. Alles wat zyne zinnen ftreelt kan hy verkrygen; ja, by
geniet , in een woord, het vette der aarde".
„ Maar het verhevcnfte voorrecht van den ryken beflan hierin , dat by zyncn zedelyken fmaak in eene ruime maate kan voldoen. Hy is in that gefteld de welvaart zyns Vaderlands te bevorderen, eerlyken handel te
onderfchraagen nuttige kunflen en weetenfchappen aan
te moedigen; en, 't geen nog dit alles overtreft , by
kan, als het leveed beeld van de weldoende Godheid,
zyne gunften uitbreiden ; de noodlydende armoede onderfteunen ; verlegen vrienden byftaan, en een flreclend
vermaak genieten, in her befehouwen der dankbaare vervoeringen van hen, wier rampen zyne weldaadigheid geweerd heeft".
„ Dc rykdommen zyn derhalve Beene ongefchikte
voorwerpen onzer begeerte ; doch die begcerte moet
gemaatigd en beftuurd worden, op dat zy niet ontaarte
in ecne onrustige drift
;en hoogite verderfly k, is
soor
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voor onzen zedelyken welftand ; en ten dien opzigte
zou men deeze regelen mogen vooritellen: „ Wy moeten de rykdommen op hunne rechte en wezenlvke
3>
waarde fchatten, en altoos het beste gebruik van de.
zelven
in 't oog houden".
31
„ Een rechtfchapen mensch, die verflandig denkt en
redelyk handelt, zal, zo by fchatten begeert altoos
overweegen, dat zy verganglyk, en alleen nuttig kunnen zyn voor zyn tegenwoordig beftaan. Hy bemint
dezelven niet, met zulk eene overylende drift, dat hy
daaraan alles opoffert ; maar by oordeelt, dat het betcr
en aangenaamer voor hem is die te bezitten, dan te ontbeeren. Hy vestigt zyn hart niet zodanig op dezelven,
dat hy zyne hoogere verpligtingcn , van welker betrachting zyne eeuwige bettemming afhangt , uit het
oog verliest. De verhevcne voorrechten, welke alleen
door de beoefenig van godvrucht en deugd kunnek ver.
kreegen worden, blyven altoos de voorwerpcn van zy.
ne hoogfte begeerte; en dus verwacht hy, zonder angst.
vallige bekommering, den zegen der algoede Voorzie.
nigheid, over zyn' levensitand op deeze waereld".
„ Naardien ook de rykdom van geene waardy is, zo
dezelve niet gebruikt word, zal de overweeging hiervan
hem bewaaren voor de affchuwelyke gierigheid, die eigenaartige vrucht der onmaatige begeerte tot fchatten.
Van alle de gebreken en ondeugden der mcnfchen is my
de gierigheid altoos het onbegrypelykst voorgekomen ,
om dat, daar alle de anderen het verkrygen van zekere
geneugten bedoelen, deeze alleen niets bedoelt, dan het
opeenhoopen van fchatten, die zy nimmer hoopt te gebruiken , en waarvan zy dus nooit eenigc geneugte
fmaakt, of men moest die vinden in de geduurige zorg
en verlegenheid , waarmede de vrek zyne vergaderde
fchatten overziet , ek. in dien weerzin , met welken hy
de dringenfte nooddruftigheden voldoet, dewyl 't hem
aan 't hart raakt iets te misfen van cen fchat, dicn
nutteloos laat rusten. Waarlyk, die dit voor wezenly.
ke geneugten houden kan , moet het hart zeer vrecmd
geplaatst hebben; want wat vermaak, wat voordeel is
'er toch te vinden, in de bezitting van die goederen,
welken, na het vervullen van onze eigene behoeften,
na het verkrygen van een redelyken voorraad voor
on
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onze huisgezinnen, als een nuttelooze en onvoordeelige
overvloed worden opgelegd".
5) 't Gebruik alleen kan klerhalve ons de voorrechten
des rykdoms doen genieten ; en het beste gebruik daarvan altoos in 't oog te houden , zal een' weldenkenci
mensch opmerkzaam maaken, om zyne begeerte tot denzelven nooit door onwettige middelen te voldoen".
35 Wy mogen onze goederen befteden tot alien noodzaaklyk gebruik en alien redelyk gemak, ja zelfs ook tot
het onfchuldig vermaak des , levens ; maar wy mogen dezelven niet verteeren in wellustigheid en dwaasheid ; ert
naardien wy , niet alleen voor ons zelven , maar ook voor
anderen , leeven , en de alwyze Schepper ons in zulke betrekkingen geplaatst heeft dat wy elkanders dienst en hulp
geduurig noodig hebben, zo voldoen wy aan zynewyze
fchikkingen, wanneer wy bereidwillig zyn, om de nooddruftigheden van onze evenmenfchen te hulp te komen, en hun geluk en welftand te bevorderen : en dit
is inderdaad het aangenaamfte, het verhevenfle en beste
gebruik dat wy van den rykdom kunnen maaken: maar
zal hy , die dit oogmerk beftendig bedoelt en overweegt , zyne begeerte tot fchatten immer trachten te
voldoen , met benadeeling van anderen , of door eenigert
oneerlyken of onwettigen handel? Zal hy, die befeft,
dat hy den behoeftigen een gedeelte van zyn rykdom:
verfchuldigd is, als eene erkentenis zyner afhankelykheid aan God, ooit een penning, onwettig verkregen,
in zyn fchatkist opfluiten ? Neen ; hy begeert geene
fchatten tot dien prys. Zo hy ryk kan worden, zal hy
'c wel willen zyn. Hy zal de rykdommen niet afwyzen,
wanneer ze gunstbewyzen der Voorzienigheid of belooningen zyner Deugd zyn; doch hy zal dezelven aanmerken als goederen, wier bezitting onzeker is, en waarvan by zich ieder oogenblik kan zien berooven. Hy
zal niet dulden, dat zy hem tot kwelling of anderen tot
last ftrekken, en hy zal in het uitbreiden zyner weldaadigheid altoos, zo veel hy kan, zorgen, dat dezelve waardiglyk befteed worden ; zich geftadig herinnerende, dat wy rekenfchap verfchuldigd zyn , !Met alleert
van de goederen die de Hemel ons gefchonken heeft,
maar ook van 'c gebruik dat wy 'er van maaken".
3) 't Staat ons dan vry den rykdom te begeeren, dewyl de4elve ons ican dienen, om de noodweudigheden en
LC%
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tevens de aangenaamheden des 'evens te genieten, en
im.onderheid om onze medemenfchen wel te doen ; dart
deeze begeerte moet zodablig gcmaatigd worden, dat zy
ons niet verhindert in bet betrachten onzer hoogere
trerpligtingen; dat zy nict ontaarte in verfoeilyke gierigheld; en dat de middelen, die wy aanwenden om haar
tc voldoen , zo zuiver zyn , als het gebruik edel is, dat
wy van den rykdom behooren te maaken".
„ Om die vertoog te verievendi gen, zal ik , ten be.
fluke, een tafereel fehetfen van een ryken vrek; 't geen
niet ongevoeglyk tot een kontrast kan flrekken , tegen
over de fchets van een deugdzaam beminnaar des rykdoms".
„ De gryze Harpagon is ecn levend afbeeldfel der affehuwelyke gierigheid. Men wind hem gewoonlyk geztten in een ouderwetfehen armftoel , en geklced in
eene gelapte japon van grove ftoffe en donkere koleur.
Het vertrek, waarin hy is , ftemt in allcs overeen met
den vervallen toeftand van zyn perfoon: zyne bedkede,
zyne ftoelen, zyne behangfels zyn om hunne oudhcid
der befchouwinge waardig , als gedenktekens van de
meestverouderde moden. Nu zet hy zich aan den maaltyd, indien zyn fober fpysgebruik dus heeten mag. Eene oude dienstmaagd , die naauwlyks haare nooddruft
by den vrek gcniet , en flechts op hoop van ecn legaac
by hem blyft woonen, brengt de fpyze aan, en plaatst
op eene wrakke en wankele tafel, eene fchotel aardappelen , een kiein ftukje brood, en ecn kommetje foep,
gekookt van eenig dor vleesch, ten zuinigfte opgekocik,
welks uitgekookte beenen , aan de oude maagd, Beanix, tot een fehraal voedfcl zullen verftrekken. Zic
claar zyn rnaaltyd".
„ Hy heeft geen vrinden: hicrover zal zich niemand
verwonderen; echter word by nu en dm bezocht van
eene nicht , die by als voogd, fchoon voor haar eigen
geld , bekrompen heeft opgevoed. Tot fchraapzucht
opgeleid, van haare vrocgfte jeugd of , verleedigt zy
zich tot deeze bezoeken, alleen op de hoop van zyne
aanitaande erfenis ; en de vriendelyke oom haat zyne
nicht hartclyk , ahem om dat zy , naar den loop der
natuur , eens zyn goed zal moeten bezitten. Naauwlyks
is zy, na een kort bezoek by hem afgelegd te hebben , w edcr vertrokken , of de wantrouwende Harpagon ziet het
en
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vertrek overal rond, nit vreczc, of zy mogelyk, reels
by voorraad, hem cen gedccIte van zyn good mogt ontroofd hebben".
„ Wanneer by zich ter rust zal begeeven, fluit cn
grendelt by eerst alle deurcn , listen en kasfen, met de
grootfle omzigtigheid. Nu flaps by in 't bed. Zacht!
hy mompelt jets. Zdu hy God bidden ? Men luister
toe: „ Twee honderd zeven- en negentig duizend gut,
„ dens , twaalf fluivers en acht penningen! Och! waar„ om bezit ik nog geene drie tonnen gouds! Wat heefc
„ men veel moeite om een gering fommetje by een to
„ vergaderen!”
Fly, die II:batten bezit, is door dezelven niet altoos gelukkig; ma:tr hy , die zyn rykdom menschlievend en vcraandig weet te befteeden, kan eerie groote
maate van geluk gcnicten".
Begeert men by dit ernaige voorael nog eerie grap;
men leeze dan de volgende Bekentenis , die de Schryver
by dit Vertoog gevoegd heeft.
55

Een lichte knaap , die veel by 't juffcrfchap verkeerdd,
Dat van haar fchoonheid zich geneerde;
Die eindelyk zich den naam verwierf,
Dat hy als Pherecydes (*) ftierf,
Bekende, toen de kwaal, die heimlyk hem verteerde,
Niet nicer geneeslyk was, aan eenen Carmeliet,
Aan Priester Francion, wat eigentlyk hem deerde.
Ach, wader, ricp hy uit, gy kent den wellust niet.
Ware ik geweest als gy! Myn leven loopt ten ende.
fi Straf voor geile drift! ... Dat ik, tot myne elende §
De fnoode Julia ooit kende! ...
Wic nocmt gy daar? Hon op. Hoe, Inlia boticht!
(Dus word den kranken van den monnik toegebeten)
Wat fnoode lastering! 1k haat die; 't is myn pligt.
Als fchoone Julia befmettelyk mogt heeten,
De Pater Guardiaan en ik, vcry zonden 't weeten.
(*) Men leeze aangaande de ziekte, waaraan deeze leermeestet

van Pythagoras gellorven is, onder anderen de Memoires fecrets do
la RepuNique des Leans, on le Theatre de la Veda. Lettr. V.
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Proeven van Geestlyke Oden en Liederen. Te Utrecht by J. v.
Schoonhoven en Comp. I7:a Behalven het Voorwerk 12o
bladz. In octavo.
n de laetst befchouwde Kerkdyke Ristorie van het Pfalmgezang (4)
I kon de Eerwaerde van Iperen fiat voorby, nu en clan gewag
te maken van andere Lofzangen en Geestlyke Liederen , die van
ouds her in de Christen-Kerk pints gehad hebben; en ook nog
heden, zelfs by velen onder onze Proteftantfche Medechristenen,,
in 't openbaer Kerkgezang gebruikelyk zyn. Meermaels geeft zyn
Eerwaerde, by gelegenheid der meldinge hier van , te verflaen ,
hoe hy behoore, onder het getal van velen in Nederland , die
gaerne gezien zouden hebben, dat ons Kerklyk Gezangboek , by
de invoering der nieuwe Beryminge , met enige Liederen vermeerderd geweest ware. Zelis verklaert by zich hieromtrent uitdruklyk in zyne Voorreden voor het Tweeds Deel, met aenduidingc, dat hy nog al hoope heeft , dat de Nakomelingfchap ook
deze verbetering van het Kerkgezang verkrygen zal. Hier van
fpreekende,maekt zyn Eerwaerde gewag, niet alleen van de Gezangen door den Heer Lusfing , als daar toe zeer wel gefchikt (f);
maer ook tevens van de hier opgemelde Geestlyke Oden en Liederen; „ waer mede een onzer Pfalm verkiezers , volgens zyn
zeggen, bet Gemeen hefchonken heeft", en die, gclyk by vervolgt , „veelligt ook eens" in aenmerking geraken zullen, voor bet
„ openbaar Kerkgezang onzer Nakomelingen". - Wat biervan ook zy,, men kan althans , terwyl men zich met de hoope
vleit, dat sulks wat vroeger of later Rand zal grypen, met leerzame en opweklyke flichting, gebruik maken van deze verzameling, in zynen Huislyken Godsdienst. Ze beftaet grootlyks uit
y ertaelde Hoogduitfche Liederen van beroemde Dichteren, vooral
in deze foort van Pazy; als Uz , Lavarer, Cramer, Schmidt,
blunter, von Creme, Klopflock en anderen. In de meesten heeft
de Nederlandfche Dichter zich zo na mogelyk aen 't ooripronglyke gehouden; doch in zommigen , heeft by zich meerder vryheid
aengematigd, en 't oorfpronglyke min of meer van verre nagevolgd.
Men ziet in 't een en 't ander geval een Dichter , die wezenlyk
bekwaem is , tot het overbrengen van Dichtflukken van die natuur ,
en, daer by 'er te gelyk enigen van zyn eigen maekzel bygevoegd
heeft, verleent hy ons grond van verzekering, dat hy genoegzame bekwaemheid heeft , om in eigen opftellen gelukkig te
Men oordeele hier van enigermate ,uit het volgende Lied, dat ten
opfchrift heeft, Kinderlyk Toeverzicht : 't welk wy vertrouwen
ene vrucht van zyn eigen akker te zyn, om dat 'er, gelyk antlers
be(" Zie boven, bl. 45T.
CD "Ze van ucze C c 9.4, en
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beflendig gefehied , geen Autheur van genoemd word. Dit bevallig en troostryk Zangftuk /aid Aldus :
Ben ander zij vervuld met fchrik,
Wanneer hij God hoort noemen
Ik mag me in henr beroemen;
Ik vrees voor hem geen oogenblik.
Wat reden zou ik vreezen?
Hij wil mijn Vader wezen I
Mijn trouwe Vader die zijn kind,
Hoe zeer 't ook of mag zwerven,
En tegen hem 't bederven,
ills 't zwarte van zijn oog bemint ;
Die 't geen ik heb misdreven
Mij altijd wil vergeven.
Mijn goede Fader is een Heer
Van eindeloos ontfermen,
Hij luistert naar mijn kermen;
Kom ik maar biddend tot hem wear,
Met tranen en met zuchten,
Zoo heb ik niets to duchten.
Bekommeringen ken ik niet ,
Voor heden of voor morgen.
Ik hat mijn Fader zorgen,
Mijn Vader, die mijn nooden ziet ,
Zal mij voor al mijn leven
Het geen mij nut is geven.
0 zalig mij , wanneer mijn hart,
Gefpeend aan zijne
In zijnem wil kan rusten;
Mijn wensch kan misfen zonder fmart ,
En zich kan vergenoegen,
Hoe of hij 't oak wil voegen.
Schenkt hij mij bier een fober dee',
Dus fchikt hij 't uit genade.
Wat meerder deed mij fchade.
'k Heb weinig, want mij nut ?tilt vett.
Nn2
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Hij toch hoort best te weten,
Hoe hij 't ruff moet ?newt.
Schiet ik aan mood of kracht te kort ,
Om tegen 't kwaad te firijden:
Mijn Vader ziet mijn ljden,
a zelfs de tranen die ik fort
Wil hif met zorg vergaren
En in zijn fibs bewaren.
Zijrz roamer zonden mij tot finart,
Die ik, hoe zij me ook plagen ,
Nooit aan cen mensch durf klagen ,
'k Ontlast bij hem mijn zwoegend hart,
Want hij geneest mijn finarte,
En reinigt mij het Izarte.
Al biz:fit in alles 't geen zij zegt ,
Mijn firamme tong fchier fleken:
Tot Vader durf ik fpreken.
Hij kent mijn taal, al fpreek i Hecht,
En wil z ijn ooren nijgen,
Tot ftaanzlen, ja tot zwijgen.
Dreigt mij bier inimer ramp of nood,
Of fa ik diep verlegen,
In moeielzjke wegen;
Ik kom gevlucht in 's Vaclers fchoot ;
Die fchuilplaats is mij heilig,
Daar ben ik vrij en veilig.
Daar durft geen vijand , hoe verwoed
Hij mar mijn val nzocht haken,
Mij immermeer genaken.
Door ben ik altoos wel te mood,
.Hij dekt mij voor gevaren ,
ya zelfs telt hi] mijn hairen.
Moet ik door nave wegen been,
Die naauw zijn door to komen,
Mij float geen kwaad te fchroomen.
Mijn Yader kat nay neat alleen,
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Hij evil, ivat mij moo,g kwellew,
Mij overal verzellen.
Meet hij mij zonotyds met verdriet
En ramped zwaar kastyden:
'k Draag met geduld dat lyden.
Een basterd Zoen kastijdt hij niet,
En zou 'k die liefdeflagen
Dan als zijn Zoon niet dragen?
lk mag , hoe zeer een ander fchrik,
Wanneer hij God hoort noemen:
1k mag me in hem beroemen.
1k vrees voor hem gees oogenblik.
reden ooze ik vreezen?
Ilij wil mijn Vader wezen!

Taal- en DichtZievende Oefeningen van het Genootfchap Kunst wordt
door arbeid verkreegen. Tweede Deal. Te Leyden by C. v.
Hoogeveen, Junior. 1778. Behalven het Voorwerk 33o bladz.
in gr. octavo.
"'t hoofd van dit tweede Deei ontmoetcn wy etlyke PrysverA
zen , die 't keurige oor van Kunstkenneren ftreelen, daar eon
•derzelven ons den invloed der Dichtkunst op het Staatsbeftuur ten
lcevendi g flc tnaalt ; terwyl een vyftal van Dichtftukken, op onderfcheiden tram en wyze, dock ieder van eene weezeniyke waarde , ons de liefde voor 't Vaderland ontvouwt, en die edeledeugd
in zulk een treifend licht ftelt, dat eon ieder , die deeze Tafereelen met ecnige oplettendheid befpiegelt, zynen boezem voele glooTen, van cone brandende zugt voor het welweezen van zyn Vaderland; vooral, indien het hem gebeuren mag ons gezegend Gemeenebest met dien lieven naam to benoemen. Op deeze
Pronkftukken volgt eene reeks van Mengeldichten, mitsgaders eenige Vcrzen, betreffende het Pan Paticon, Batavum, dat het
hunstgenootIchap by een verzamelt; onder welken, fchoon ze
niet alien van gelyke waarde zyn, 'er egter geene gevonden worden , wier leezing het Dichtkundige gchoor kan flooten, en in tegcndcel ook zulken plants hebben , welken ons tot cone herhaaide
leezing uitlokken. Van dien cart is onder anderen eel) Dichtftuk,
getyteiti : Lof der Liefde , waarin de Natuur gevolgd, het betaaxnelyke in 't oog gehouden, en de kragt der taale in agt genomen
is. De llecr F. lialavy7i laat zig dcswcgens, na eene vooraffpraak
i) 3

!Si

TAAL- EN DICHTLIEVENDE

oftrztliNnme.

en fmeekbede ann zyrn lief Mei*, zyn beminde Hageroos , indcezervoege hooren:
De Vrindfchap , die onichatbre Deugd ,
Die de Eendragt kweekt ten fleun der burgermaatfchappijen,
Zwicht , hoe vol kittelend zielgeneugt ,
Poor 't wezenlijk vermaak der tedre minnarijen.
Twee harten, door eenflemmigheen
Getrokken naar elkaer, gevleid door zoete lonken,
Doortinteld door verliefde teen,
Gevoelen binnen zich het krachtigst vuur ontvonken.
De eerbiedige achting , t diep ontzag ,
Groeit tot een fierker drift, die hevig woedt door de adren.
Elk kusje , dat men fmaken mag,
Doer op een hooger trap van zuivre Liefde nadren.
Elk. moedverwekkend firaalt je , dat
Het lodderlijk gezicht op 't minzaamst neer doe: dalen,
Is 't vuur, waar 't kruid zijn viam door vat,
En 't geen de vlugheid tart der fnelfie blixemfiraalen.
Het blinkend hair, zo zwart als git ,
't
net
in een gekruld of golvend neer mag hangen,
bt Zy
Dat luister ge eft aan 't leliewit ,
Matzke Venuszoon ten fink om zielen in to vangen.
Het week albast, waar 't blood door fpeelt ,
Die blanke heuveltjes met purperroode toppen,
Wier lekkre maischheid do tegen fireelt ,
Doom van verlangon 't hart met grooter fnelheid kloppen.
De poezele arm, Wiens teder vel
De verschgevallen fneeuw in witheid kan trotferen,
Wekt zachtjes naar het minnefpel
En doet de omhelzing fiuks op 't zachte dons begeren.
Het denkbeeld van 't verborgen fchoon,
De welgemaakte kest , de netgevormde leden,
En de aangenaame hoop op loon
Terfchairen can den geest onfchetsbre aandoenlijkheden,
Doch niers werkt meerder op 't gemoed ,
Dat door nitwendigheen zich niet wil laaten blinden,
En ?neer don dierfche driften voedt ,)
Dan 't minnenswaardig fchoon in 't zielgeflel to vinden,
Ploeit met een onbedwmgen z wiff
Eon wifze redePliroora van bloedkoraale lippen;
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Een Oorlogsheld legit zijn panfier
En wapens of, en voelt de vrij4zeid hem ontflippen.
Bet zielvermogen , wel befteed ,
Door 't liefiijk fpraaklid van bevalli,ge Aardsgodinnen
Is de allerkrachtigfte magneet,
Die ooit kan werken op de aandoenelijke zinnen.
't Veroorzaakt dat de ncuzuwfte band
Voor Hijmen's outer maakt , van vreemden , Bloedverwanten,
Die, op 't hoogfiaatlijkst , hart en hand
Elkander geven , om het menschdonz voort te planten.
8 Drift der Min! wat fijn vermaak ,
Wat Elizeefche vreugd fchenkt gij den flervelingen!
Dat u een menfchenhater wraak':
Uw glorie blijft de ftof, die alle braaven zingen.
Uw glorie
ach ! wie kan hoar recht
Vermelden, daar 't gevoel elks loffpraak gaat te boven?
't Meest zegt hij , die het minfle zegt,
En echter wil 't Ileelai met bly gezang u loven.
Ik zelv beftond dit in mij 2, lied;
Doch 'k zag, uw tederheid is niet volmaakt te treffen:
Doe gij die fleeds miju hart gebiedt,
Op een volkomen wijz' mijn ziel hoar zoet befeffen.

of de Liefde uit Darikbaarheid.
Tooneelfpel vyf Bedryven. Gevolgd naar het Iloogduitsch. re
..eireeridam by A. v. d. Kroe 1778. In octavo 128 bladz.

LIENRIETTE VAN BLUMENAU ,

Frenriette door van Ankerfels gered, uit de handen van een onverlaat, die haar geweld wilde aandoen, wordt door dankbaarheid tot liefde gedreeven; en belluit, met afzigt van haar
vooroordeel your haaren thud Adelyken fond , een Huwelyk aan
te gaan , met haaren redder ; die haar vuurig beminde, maar, , door
't verfchil van Adelitand , als wederhouden was van zig openlyk.
te verklaaren. 1ntusfchen komt , eer de zaak zo verre gebragt
was, ter plaatze van haar verblyf, de Baron van Schildheim, met
zynen Zoon , en den Graaf van Koningftein. De laatfle beminde
Sophia, de Zuster van Ankerfels, en was van haar bemind; des
men, net tegenftaande het onderfcheid van Adel, een Huwelyk
verwagttc. Midlerwyl was egter de Graaf Diet ongevoelig voor
lienriette; en deeze zag ook den Graaf met geen onverfchillige
toogcla aan; waarop van tinkerfels den Graaf edelmoedig eene vrye
n4
keu-
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keuze liet; die nogtans, bezeffende wat 'er in 't hart van zynert
Vricnd omging, zig Met minder edelmoedig gedroeg. Dus ver
gaat alles ongefloord; maar wat gebeurt 'er? des Barons Zoon
Lodewyk fineedt een heilloozen aana ■ g op Henriëtte ; brengt haare eerbaarheid in verdenking; heeft invloed op Mevrouw van
Ankerfels; die haar ten huize uit wit zetten; de Graaf wordt
insgelyks teen hair ingenomen.; men befchuldigt van Aakerfels
van onvoorzigtigheid en vooringenomenheid; en deeze beweert
heftendig haare onfchuld. In die ouniandigheden meant van Anleerfels de beste muatregels ter beveiliginge van Henriette; en
2ulks geeft tevens amleidiug tot nadere ontdelckinge wegens
Thar lot, en het door Lodewyk geplecgde bedrog. Met een
woord, de onfchuld van Henriette ]court ten luisterryklle voor
den dag; zy is de Zaster van den Graaf, en deeze brengt Lodewyk ter bekentenisfe, dat hy do perfoon is, die op haare eer
toelei, toen van ylnkerfels haar redde; en dat hy nu deezen weg
had ingeflaagen, ow hear op nicuw in zyne magt to krygen.
deeze ontwikkeling loopt hot Tooneelfluk ten eincie, met de bevreediging aller geinoederen; de verleende vergilienis aan den beroues betuigenden Lodewyk; en do vasitIelling der wecierzydfche
liuwelykon; waarby nog hoax de egtveibintenis der Kamenier yan
Henriette met den hockhouder van ,lake.rfels , 't wolk den ouden
Baron van Schildh2 .dn tot Mevrouw van ,lakerfels doet zeggen.
„ Het huwelykiluiten, Mevrouw, gaat van daag vry voorfpocdig;
zie daar reeds het derde vergenoegde paar; waren wy beide]] ,
„ elk, twee kruisjes jongcr,, ligt maakton wy het viertal nit, nice
waar Mama? doch nu zullen wy liefst blyven , die wy zyn".
Het geheclebeloop, fchoon wat langwylig, door de menigte van tusfchengovoegde omftandighcden, is natuurlyk goregeld; over 't algeween zyn de Tooneelen gevallig, en het ineeren:
deed der characters leerzaam; en 't gedrag van den fnooden LodeIvyk , met de ciaarnevensgaande ontdekking, waakt den knoop en
de ontknooping trelfende.

Cell Zadefpel , en andere Zedelyke Gefprekken voor Kinderen. Uit het Hoogdnitscii vertaald. Te Utrecht
by A. Stubbe 1778. Lehalven de roorreden 107 14. In oaavo.

D° gclukkige Aineder,,

en wag dit Stukje met yaw regt zecr wet betrekken , onder

N41 dat- foort van Schriften, d:c men dor Jcugd met nut in de

hand kan geeven. Behalven hot Zedefpel, do gelukkige ;!/loader
getyteld, dot 00110 reeks van leering en beLdsr , flrekkendc ow hot
hart wet to vormen, en do klcine locum der Kinderen, op cone
vriencielyko en overhimicndo wyzc, togcn to gaan, vervat het een
7.evental van Zedelyke Gefprenen, welkcn insgelvks dienen, °in
der Jeugd, op zodanig eerie manner, de betragting der Deugd in
algemoen, en die van eenize pligten in t byzonder, in te booze-
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De OpfTeller deezer Papieren heeft zig alleszins by uitftek weeten te fchikken, naar de vathaarheid der Kinderen, en
alles indiervoege voorgedraegen , dat de vroege Jeagd zyne zedelyke leeringen met vcrinaak kunne leezen. Warmeer de Ouders
hunne Kinders, zonder eenipen dwang , daar toe weeten te
en hen. tevens in 't vriendelyke, door een vrolyk of gemeenzaam gefprek, opmerkzaam maaken op 't gecn zy leezen, kan men
met grond verwagten , dot zulks van vrugt zal zyn. Zelfs zeal het ,
tinder zulk eene Kindcrlyke leezing, wel cons kunnen gebeuren,
dat ook de Ouders tot een ernfliger nadenken gebragt wierden ;
gemerkt de onderwerpen, hoewel hier voor de Kinderen behandeld , veelal van die natuur zyn, dat ze insgelyks de overweeging
van bejaarder Perfoonen verdienen. Wy kunnen nict wel
ttelaaten een ,voorbeeld daar van te berde to brengen , nit het ecrite.
gefprek, dat ten opfchrift heeft, As men zijne goede daad roemt,
dan is zij Been demi meer.
Lodewyk beroemt zig, by zynen Leermeester Weife , over eend
goede daad, Welke hy bedreeven heeft. De Leermeester brengt
hem order 't oog, hoe vergeetelyk hy is, untrent de lesfene. die
by hem tegen dat roeinen dikwils had laaten hooren. Lodewyk
belooft beterfchap, en geeft de flerkfle betuigingen , dat hy 't
nook weder zal:doen, en beftendig aan die les gedenken. Weife
brengt den Jongeling voorts op een ander gefprek; breekt dat weder af; en 't onderhoud vervolgt, otn Lodewyk, ter zyner leeringe, te beproeven, op deeze maiden.
De Heer w Ers E.
Waar is uw brOer Karel? Waarom komt hij ook Met om
les op to zeggen?
2E1E011.

LODEWIJK.

Myn brOer Karel? 6 die. . . De Heer
Nu, waarom komt hij niet.

WEISE.

LODEWIJK.

Hij is niet vlijtig geweest, en daarom durft hij niet komen.
De Heer WEISE.
Ligt zoo naerftig niet als gij?
LODEWIJK.

In lange niet, die domoor ! en hij is reeds meer dan een
Jaar ouder dan 1k.
De Heer WEIS E.
Is hij ecn domoor?
LODEWIJK.

Ja een rechte dornoor. De arme hals, dat ik in eeu halfuur
begryp, daar heeft hij twee uuren toe nodig.
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De Heer WEISE.
Ik feet, dat bet de lieve Karel meer moeice kost, om tijn
1es in 't geheugen te brengen dan u, en daarom woudt gij hem
onder de domooren rekenen. Wie is bij u de bekwaamfte, die,
welke alles ligt vat, en ook zoo ras weder vergeet, of die welke meer tijd tot het leeren gebruikt, en het niet weder vergeet
LODEWIJK.

Die was wel de bekwaamfte , die alles ligt vat en niet vergeet.
De Heer WEISE.
Goed! maar 't getal van zulke leerlingen is maar klein. Gij
gelooft toch wel, dat gij onder dat getal niet behoort ?
LODEWI JK.

ilijn Heer heeft mij toch dikwijls wcgens mijn vlijt gepreezen.
De Heer WEISE
Ook wegens uwe vergetelheicl
LODEWIJK.

Licve Heer Weife I
De Heer WEIc E.
Is 't niet waar? geeft gij mij niet telkens gelegenheid , om
te beftraffen? Nog voor eenige oogenblikken badt gij mij wegens uwe nalaatigheid om vergiffenis, en bcloofde mij
fchap ; wear blijft de vervulling van die helofte. Nook zoudt
gij uwe goede eigenfchappen weder roemen , en gij doct het op
't oogenblik weder, en veracht nog daarenboven uwen bri,eder.
Lodewijk! Lodewijk ! fat moet ik van u verwachten ?
LODEWIJK.

Mijn Heer, tbedroeft] 1k.....
De Iteer w r. I s
Geen woord tot uwe ontfchuldiging ; geen bc:ioftcn ; vertrek... Nu! gaat gij nog niet!
LODE WIF.

Ik

.

De lieu WEISE.
Weg, wag! Lodewijk befchaanid binnen.
De Hoer w E l :; E.
Waren 'er niet veel zulke eigenroemers ! Hoe bcklaaglijk is
't, dat de goede lesfen zoo vrugtloos zijn bij de Jeugd. Beloften
genoeg , als men hen tot de volbren ,ging derzelven annmaant ;
maar waar blijft de vervulling ? Dat toch de Jeugd minder nalaatig waar; dat zij toch door vecie goede daaden zich bemind en
gelukkig maakte ! Zij moeten zich echter wachten dezelven te
roemen , anders zijn ze geen deugden ulcer".
't Ware te wenfchen , dat 'er geen bejaarder gevonden wierden.
Con deeze les van den Heer Weife niet dikwils behoorde voorgetiraagen te worden,

JOHNSTON iN NADIA,

C3,

ply NSTON en NADER , of

het verdronken Kalf. Toneelfpel. In vyf
Bedryven. Door T. D. B. Te Utrecht by J. de Waal, 1777.
In groot octavo 109 bladz.
ls iemand eens anders fchryfwyze, die eene vry algemeene toejuiching verkreegen heeft, in eene vry mindere of
meerdere maate navolgt, loopt by altoos gevaar,, van niet zo zeer
op zig zelven, als wel in vergelyking met den voorigen Schryver, beoordeeld to worden ; en 't valt gemeenlyk zo uit, dat men
het Origineel boven de Copy waardeere. In hoe verre dit ons
oordeel ook in deezen al of niet zou mogen belemmeren , vcrmeeten wy ons niet te bepaalen; maar 't komt ons voor dat dit Tooneelfpel, ten opzigte van geestigheid, zeer verre beneden de Tooneelftukjes van den Hoer Schasz zy, die den Autheur,, gelyk
in zyne Voorreden betuigt, uitgelokt hebben, om zyne kragt in
die fchryfwyze to beproeven. Dan dit daar laatende , al was het
dat wy 'er wat ongunftiger over oardeelden, door vooringenomenheid , zo komt het ons, buiten dat, voor, dat de Opfteller het
ftuk in te haatlyk een licht plaatst. Het denkbeeld dat het Kalf.
't welk de Arbeider Nader voor den Engelfchen Landjonker JohnPon vet moest mesten, verdronken was, door de onvoorzigtigheiol,
of door een begaanen misflag van John Clarke, den Hofineester
van Johnflon , zou zig laaten hooren. — Maar als men ons wit
aanduiden, dat de Hofmeester Clarke den Arbeider Nader by yoltn,
flon haatlyk heeft willen maaken; daar door gelegenheid gezogt eta
verkreegen heeft , Nader op allerleie wyze te plaagen, en fchada
toe to brengen ; en dat by, om Nader tot het uiterfte to voeren ,
zelf heimlyk den put gegraavcn en 't Kalf verdronken heeft.
Als men ons wil aanduiden, dat Clarke dit alles opzetlyk gedaan
heeft , met oogmerk om den Franfchen Landedelman de Lone in
de hand te werken, om Nader aan de Lone te verbinden, ja zyne
poogingen aan te wenden, om Nader zelfs in den dienst van de
Lone te doen overgaan. — Als men ons wil aanduiden, dat
Clarke bier toe overgehaald is , door de milddaadigheid van de Lone, en de verwagting op de ruime vergclding van zyne hem gedaane dienften. Als men ons, zeggen we, zodanig iets wit,
aanduiden , ftelt men denkbeelden voor, die, oozes oordeels, te
hard klinken.

A

Traite Elementaire fur Ia Grammaire Francoife a Pufage des Habitants des VII Provinces unies. Contenant principalement ce
qui regarde la Lecture. Par FR. RAINVILLE , Membre de la
Societe Batave a Rotterdam. A Rotterdam chez
Bronkhorst
1778. Sans Ia Preface 245 pp. in octavo gr. p.
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it dit eerfte gedeelte van een Work , waarin de Autheur bedoelt, de grondbeginzelen der Franfche Taste, byzonder ten
u
dienfte der Inwoonderen van ons Vadcrland , op eene oordeelhurl,
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kundige wyze, Haar en geleidelyk te ontvottwen, kan men geneep,t
-zamfnec,dt/l!JrRaivhezwlgfcktis,ou
de taak, die by op' zig genotnen beelt , ter uitvoeringe te brcngen.
Het behelst 't gees men omtrent de uitfpraak der Lettcren , de
benoeming en zamenvoeging derzelven in Lettergreepen , in ag':.
beeft te neemen, en, brengt den Leerling tot eene op de grond en derTaale gcvcstigde leezing; terwyl bet tevcns zo den Leermeester als den Leerling de daartoe verder vereischte cr)derrigtingen aan de hand geeft. Voorts zyn 'cr zeer wel :;amenfpraaken bygevocgd, waarvan de Onderwyzcrs oil good gebruik maaken kunnen ; of die bun liever , mar 't oogrnerk van
den Autlieur, tot modeller] kunnen dienen, am hunne onderlinge
gefprekken met hunne Leerlingen, naar cisch der verichillende
ointlandiglieden, in eon goeden fmaak tc Ichikken.— De weg,
door den Heer Rainville ingellxIgen , komt ons zo wel your, dat
men , nail- ns inzien , alle reden hebbe om te wenichen , dat by
aangemocciigd moge worden, om op denzelven voort te guan.
tivre de la Conjugaifon Francoife, of Fransch Con jugatie-Boek ,
opgelield , door j. r. KLAUTZ. Taal- en Schoolmeester to AmlicrSchalekamp 1778. In odavo 99 bl.
dam. Te lira, erdani by
it Stukje behelst nitgewerkte Franfche Conjugatien, door aile
tyden en wyzen , in de verfchillene manieren op welken dezelven kunnen voorkomen, het zy fiellende , vraagende of ontkennende, mitsgaders ontkennend vraagende. Op zodanig cene
tvyze ftelt de Taalmecster Klautz hier voor de twee I-Iulpwoorden
_dvoir en Etre of Ilebben en ZNn; benevens een voorbeeld nit icdcr der vier Franfche regelmaatige Conjugatien, , in er, ir, oir en
Hy bepaalt zig in deezen tot de Daadlykc Werkwoordcn, en
leeft ten oogrnerk de Lyciende, de Wederkecrige, de Onperfooniyke en de Onregeimaatige Werkwoorden, in een volgend stoicje
op cone dergelyke manier voor to draagen. — De uitvoevoering is van dicn aart, dat men 'er zig by de jeugd, om bun
de Conjugation recht in te drukken, dat cen noodwendig vereischte is, met vrugt van bedienen kan; des bet den Anti-le:1r,
zo zyn oogmerl; begunItigd worde , to raadcn zy, om het zelye verder to voltrekken.

D

Kart Begrip der Nederduitiche Spraakkunst , behelzende de voornaamfie *ronribeginfelen der Nederduitfthe Male ; zeer gefehikt root
eer.Aeginnende Leerlingen in de openbaare Schoolen. Te 21a2fludam by de Ervc J. v. ' Egmont. Lt octavo 74 bladz.
r en nuttig Schoolbook voor Nederlancis jeugd, om clezelve,(c1;lar
't niet noodig is , dat ze in de verfchillende denkwyzen der
Nederlandfchc Sprnakkunilenaaren onderweezcn wordcn ,) ten
minfte een regelmaatig denkbceld van onze Taal in tc boezemen.
tangs de bier voorgeilekle onderrigting zouden ze , zo ze maar
eenigc oplettendheid gebruikten, gercgelder locrenleczen en Ichryyen , dan 't on gemeenly1; gait; en dc Schoolineester3 zelven , beftendi- cenpaarig op lien voct oncicrwyzclicic zouden gefchiliter
Taalmeesters tvcrdeiL
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Nieuwe Oyerzetting des 0. T. met aanmerkingen your Ongeleerden , in het Nederduitsch overgebragt. Tendimus ad Cwlestem Patriam. D. 1. Stuk.
Te Utrecht by J. v. Schoonhoven en Comp. 1778. BeLiven de Voorreden 138 bladz. in gr. oFt, ayo.
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vereenkomftig met het geen wy , nopens het oogmerk
O
klvan den Hoogleeraer Michaelis , en den }leer de Perpuncher, zo in 't ichryven als vertalen , mitsgaders wegens de verdere uitvocring van dit Werk, voorheen gezegd hebben (*), is ook dit eerfte Stuk van het tweede
Deel , behelzende een gedeelte van het eerfte Boek van
Mozes, ingericht ; des het niet noodig zy, daer op ftaen
te blyven. Alleenlyk hebben wy den Lezer desaengaende nog te melden , dat de Heer Vertaler , met alle oplettendlicid vertolkende , hier meerder ruimte genomen
heeft, in 't maken van oordeelkundige aenmerkingen',
die gefchikt zyn om deze en gene voorkomende gebeurtenisfen en zaken in een helder daglicht te ftellen , en
ons de wyze fchikkingen der Godlyke Voorzienigheid,
in vele byzondere gevallen en inrichtingen, onder het
oog te brengen. Zyn Ed. heeft daerdoor deze Nederduitfche uitgave van dit hooggeachte Werk, by uitit& , leerzaem en nuttig gemaekt. Die zelfde bekwame hand heeft ook voor dit Stuk geplaetst ene lezenswaerdigc Voorreden, van dien inhoud , dat dezelve ene
byzondere melding verdiene; waerom wy ons daertoe
zullen bepalen : een volgend Stuk zal ons wel gelegenheid geven, om een ftael van 't Werk zelve mede te
deelen.
Met den aenvang ontvouwt ons deze Voorreden het
doelwit en den inhoud van het Bock Genefis. Mozes
„ zegt onze Schryver,, fchreef het byzonder voor zv3, ne
(*) Zie Hedend. Pad. Letter-Oef. P. D. bl. 469.
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ne Israaten. Hy wilde hun, voor cerst , een rcpt
55
33 denkbeeld van 's menfchen en 's waerelds oorfprong
geeven, byzondcr daer toe gefchikt , om hen, tegens
31
dc verkeerct en tot afgodery leidende leerftellingen
51
van andere volken, te wapenen. En verder ftelde hy
zig voor, hun zodanig een verilag van hunnen byzon51
deren oorfprong te geeven, als best in ftaet was,, om
5/
hun een vollcedig denkbeeld te doen vormen van hunne hooge beftemming . en daeraen beantwoordende
&lure verpligtingcn". Getoond hebbende dat Mozes
aen dit dubbelde oogmerk in het bock Genefis voidoet,
merkt hy wyders aen, dat wy dit Gefchrift ook onder een algemener oogpunt mogen befchouwen; to
weten, als behelzendc „ een onwaerdeerbaeren fchat van
„ gedenkflukk-en, de oudfte tyden der waereldbetreffen„ de; en tevens de eenigfte bronwel, waeruit men een
„ voldoenend, en met de grondbeginfelen eener gezon„ de wysgeerte, welftrookend berigt , van derzelver
„ oorfprong, mitsgaders van de opkomst en ecrften
„ voortgang der menfchelyke maetfchappy haelen kan”.
En dit leid den Heer de Perponcher,, om deze Voorreden
ten grootften dole te fchikken, ter nafpooringe van de
opkomst en eerfte vorderingen der nzens chlyke maetfchappy,

naer uitwyzen van het verflag, door Mozes, van 't vroegcre voorgevallen gegeven (*).
Na enige voorafgaende aenmerkingen, zo over het
verhael van Mozes nopens de vroegtle gebeurtenisfen, als
over het vcrfchil der menschlyke maetfchappyen in onderfcheiden gewesten, en 'de vorderingen in befchaefdheid in 't algemeen, komt by bepaeldlyk ter zake. In
de eerfte plactfc gaet by na, welken trap van volmaektheid Adam bereikte, hoe by tot denzelven opklom, en
hoe God, voor en kort na den Val, alles indicrvoege
inrichtte, dat het dienen kon , om de menfchen, by
hunne vermenigvuldiging, tot ccn 'het van befehaefdheld te brengen, en dc volmaking van hunnen ftaet to
begunftigen. Onder bet voordragen hier van, met byho(*) Het overige van deze Voorreden gaet inzonderheid over de
manier op welke de Hoogleeraer zyne Overzetting van dit Bock
Genefis ingericht heeft , en 't geen door den Heer Vertaler,, zo in
vertolken , als in 't fchryven van aentekeningen, in acht genotwo is; waennede wy den Lezer niet sullen ophouden.
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komende aenmerkingen over vele byzonderheden daer toe

behoorende , brengt hy ons tevens onder het oog, welke fchielyke en groote vorderingen het Menschdom bieromtrent reeds voor den Zondvloed gematke heeft. En
op dat men zich niet te fterk verwondere aver de groote vorderingen, die hy aen dat Geflacht toefehryft , zo
verledigt hy zich tot het optellen der voordeelen, welken het Menschdom ter fpocdiger vorderinge in dat tydperk genoot. Dan dit doer hem te gelyk opmerken, dat
'er ook verfcheiden omftandigheden onder waren, die
het eens ingekroopen bederf der zeden, met even fchielyke en groote fchreden, deden voortgaen. Zulks
brengt hem vervolgens tot de dagen van den Zondvloed,
tot de kundigheden van Noach en deszelfs Zoonen, met
de vorderingen van dat Nageflacht, tot op de dagen van
Peleg, zo lang zy een y olk waren, 'en eenerleie fpraek
hadden. Tot dat tydilip gekomen zynde, overweegt hy
de verftrooijing der Volkeren in de verfchillende Gewesten van den Aerdbodem, en derzelver gevolgen; met na
te gaen , wat medegcwerkt heeft, om een groot gedeelte van 't Menschdom tot ene verregaende woestheid te
brengen; hoe een ander gedeelte in tegendeel befchaefd
gebleven , in befchaefdheid gevorderd is, en het zyne
toegebragt heeft ter befchavinge van anderen: mitsga.
ders langs welke wegen vele Volkeren uit ene wilde onbefchaefdheid gered, en weder tot het genoc der befcha.
vende gezelligheid geraekt zyn. Onze Autheur
behandelt dit Stuk zeer onderfcheidenlyk , ftaeft zyne
bedenkingen en gevolgtrekkingen over 't geheel met bondige redeneringen , en verfierkt dezelven, in verfcheiden
opzichten, 'met de daedlyke ondervinding, nopens het
lot veler Volkeren, in latere dagen; waeromtrent hy
zich byzonderlyk beroept, op GOGUET, de l'Origine des
loix , des arts et des ftiences ; ROBERTSON Gefchiedenis van
America; en ULLOA Reize naar
- De

ganfche Voorreden is, gelyk we gezegd hebben, lezenswaerdig ; dan dit gedeelte zal elk oplettende, bovenal,
wel ever herhaelde lezinge waerdig oordeelen.
Verder hecht de Heer de Perponcher hieraen nog enige
wel overdachte aenmerkingen over het groote oogmerk
van den Allerhoogften met Abraham; het uitnernend charafter van dien Vriend van God, en zyne herderlyke leVenswyze ; welke, gelyk ook die der overige Aertsva0
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deren, in dozen te meerder opmerking vordert, orn dat
zulks ten beteren verftande van etlyke gefchiedenisfen in
het Boek Genefis kan Itrekken. En ten laetfte befluit hy
deze zyne behandeling van dit onderwerp met ene korte
famentrekking van het gezegde, en ene daer uit voortvlociende bedenking over de Godlyke fchikking, omtrent
het onderwyzen der menfchen, van den eerften tyd of
tot op de verkondiging van het Ettangelie.
„ Dus hebben wy, zegt hy, in korte fchetzen, gezien, hoe 't menschdom en de maetfchappy, van een
gering beginzel, tot eon uitgebreid lichaem aengroeide,
en, ten minften voor een gedeelte , tot eenen vry gevorderden ftaet van befchaefdheid opklom. Wy hebben
gezien door welke middelen, langs welke wegen, de
voorzienigheid deeze ontwikkeling voortbragt, en in hoe
verre zy daertoe zelf, door onmiddelyke tusfchenkomften , wilde medewerken. Dit laetit e , de onmiddelyke
tusfchenkomst der Godheid , de verfchyningen en byzondere openbaeringen, waermede zy de menfchen, van tyd
tot tyd, begunffigde, en wonderen cn teekenen , waermede deeze openbaeringen verzeld gingen , maeken 't
groote onderfchcid tusfchen de voormaelige en de tegenwoordige huishouding uit, en brengen , meet- dan jets
anders, te weeg, dat wy nu in ecne geheel andere waereld, dan die der eerfte eeuwen, fchyncn te leeven. Het
zal derhalven wel der moeite waerd zyn , den aert en
de redenen van dit onderfcheid eenigzins aen den dag tc
leggen, door de oogmerken der voorzienigheid, in deeze, tnitsgaders den weg , dicn zy ter bereiking derzelve
infloeg, in eene algemeenc korte fchets voor te draegen".
„ By de allereerfle geflagten der menfchen, 'waren de
Godlyke verfchyningen, onderrigtingen en openbaeringen 't gemeenzaemst en mecnigvuldigst. De mensch
was toen nog van alle ervarenis en kennis, zelfs in 't natuurlyke, ontbloot, en moest daerom , in alien opzigte,
door zynen fchepper, als by de hand worden geleid.
Ook hebben wy reeds gezien, dat het Godlyk onderwys
zig toen, over alles, zelfs het natuurlyke en huishoudelyke uitbreidde. Spys en kleeding werdcn den eerften
menfchen aengeweezen ; voor de beveiliging van hun
leeven werd, door onmiddelyke inzettingen van God,
gezorgd. Maer na dat zy, ten aenzicn van 't natuurlyke, ver genoeg gevorderd waren, om zelfs in hunne behoef..
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hoeften te kunnen voorzien, wend het Godlyk enderwys tot andere en verhevener voorwerpen bepaeld.
Langzaemerhand van de kennis zynes fcheppers afgeweeken , moest de mensch tot dezelve worden wedergebragt.
Tot eene verdorvenheid vervallen, waeruit al wat by
van natuure wist en doen kon, niet magtig was hem te
redden, moest by ter ontworfteling diens elendigen ftaets
worden bekwaem gemaekt, door de openbaering van
waerheden, en de verleening van eene hulpe, die den
kring zyner oorfpronglyke natuur te buiten ging. Tot
het ene en andere was een nieuw onmiddelvk onderwvs
van God, eene nieuwe omgang tusfchen God en de
menfchen nodig; en met beiden ook werden fommigen
uit hen begunitigd. De eerfte wien het der Voorzienigheid goed dagt daer toe uit te kiezen , was Abraham ;
lien wy eerst, door eene byzondere roeping, tot een
aenbidder van den eenigen waeren God zullen gemaekt
zien; vervolgens , na veele beproevingen, in zyn zaed,
tot erfgenaem verklaerd van de belofte des grooten zeetens, dewelke, in laeter tyden, over 't menschdotn zou
worden uitgeftort, om het tot de voile maet der gelukzaligheid weder te brengen. Zyne nakomelingen, op
cene wonderdaedige wyze, tot een yolk en burgerftaet
gevormd, werden niet alleen, tot bewaerslieden van de
kennis des waeren Gods gefteld, tot leeraers verordend,
by wien de overige volken der aerde hunne denkbeclden van de Godheid konden komen ter toetze brengen,
zuiveren en volinaeken (*); maer zy zaegen zig ook
be(*) „ Ik kan my niet beletten te denken, dat de Godgeleerdheid
der Jooden meer invloed, op de fameuftelfels van de beste Wysgeeren der oudheid gehad bebbe, dan men gemeenlyks denkt. Na
Davids tyden, en nog meet , na de wegvoering naer Babel, waren
'er Jooden in, verfcheiden gewesten der waereld, vooral Egypten
en 't geheele Oosten, verfpreid. Daer nu de oude Wysgeeren , met
voordagt, reisden, om alle de ilellingen en leeringen hunner
tenlandfehe tydgenooten te onderzoeken en na tc gaen, en alle de
bronwellen op te fpeuren, waeruit zy cenige nieuwe kennis fcheppen konden, is 't kwalyk te denken , dat zy, op alle deeze
zen, geene Jooden zouden ontmoet, met geene Jooden , of ten
minften met 2ulken, wien dcrzelver gevoelens bekend warm, omgang gehouden, en naer hunne flellingen nacvraeg gedaen hebben.
— Meer dan eons ook geheurde het my, dat ik , order 't leezen van Plato's gemeenebest,(naer de laetfte Franfche vertaeling ,)
daer
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beaunfligd , met verfchyningen , openbaeringen, en voorze g gingen, die alien zo veele afbeeldingen, zo veele teekenen, en vooraf gegeeven kenmerken waeren, van de
toenmaels aenftaende vervulling der groote verlosfingsbefofte , waeraen men, giet voile zeekerheid, den hemelfchen aenbrenger deezes onwaerdeerbaeren zegens,
zou kunnen kenncn en onderfcheiden. Eindelyk toen
deeze kwam, toen de aenbiddelyke EMMANUEL, in liefde
en weldaedigheid, op aerde rond wandelde, en met de
menfchen , als met zyne broedercn , verkeerde, toen
werd de voile fchat van kennis en Godlyke wysheid geopend , zo ver zy voor den fterveling ontflooten kon
worden. By dit groote tydftip, werden de wondertee•
kenen , de openbaeringen, de blyken van de onmiddelyke
tusfchenkomst der Godheid, meer dan ooit vermenigvuldigd. Zy zelve woonde nu op aerde, in deezen Heiland der waereld; en, na deszelfs verfcheiden, daelde
haer geest op zyne Ieerlingen neder, om alle hunne
woorden, alle hunne verrigtingen , tot het groote doelwit hunner zending, te beftieren, ten tyde toe, dat zy
aen 't zeive voldaen, en de verkondiging des Euangeliurns volbragt hadden. Maer ook terftond na deezen,
hidden het onmiddelyk onderwys , de Openbaeringen ,
de Wonderteekenen, en alle blyken eener onmiddelyke
tusfchenkomst, geheel en voor altoos , op. 's Menfchen
Kindsheid was nu voorby, by kon nu, met de hulpmiddelen , die hem gefchonken waeren , in alle opzigten zig
zelven beftieren. Hy bezat nu alle de kennis, die by in
't natuurlyke en in 't Godsdienftige nodig had , om in
deeze waereld, voor zyn beftaen en welzyn, in de toekomende, voor zyne behoudenis en zaligheid, te kunnen zorgen. Een nader onmiddelyk onderwys was derhalven nu niet meer nodig. Het zeive hicId nu ook t'eenemael op: alle onmiddelyke gemeenfehap tusfchen den
hemel en de aerde werd afgefneeden , nu 't licht des Hemels, in 't Euangelie, zeive op aerde ontftooken was".
„ Maer, zal men mooglyk zeggen , hoe veele volken
zyn 'er, die, zig nog heden, in den zelfden ftaet van
ondaer by van de eigenfchappen van het Opperweezen handelt, MoZeS zelven, of een oplettend leezer zyner Schriften, ineende te
hooren. Men weet dat deeze 1AT ysgeer lang na de wederkeering
der Jooden aft Babel leeftle."
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onkunde en oncrvarenis , bevindende , ook het zelfde
onderwys, als de cerfic menfchen, wel zouden nodig
hebben ? Gclyk wy zien, dat 'er, in alle Gods
werken , de grootfte verfcheidenheid heerscht, en even
daer uit de volmaektheid van 't geheel geboren word ;
zo toonen ons niet minder alle zyne weegen en bedeelingen over de rnenfchen aen, dat 'er ook onder hen eene groote verfcheidenheid, in den trap van volmaekthcid, dien zy beklimmen, hcerfchen moest (*). Niet
al(*) „ De ondervinding van alle eeuwen, gelyk onze Schryver
vroeger opgemerkt heeft, toont ons, dat, na den val, 't menschlyke geflagt beftemd was , om alle de verfchillende trappen van
volmaektheid , waervoor de menschlyke natuur , in hacren jegenswoordigen ftaet, kon vatbaer zya, van den allerlaegften of tot den
hoogften toe to doorloopen. Men vergelyke den Hottentot, den
Jagga, alle de volken, die de zuidlyke woestenyen van Africa bewoonen , met den befchaefden Europeaen. Welk een afftand! En
hoe veele tusichenfchakels , die deezen afttand vervullen Voorzeeker alle deeze zo verfchillencle, en langzaemerhand tot fteeds
hooger trappen opklimmende trekken van volmaektheid, in een
enkel geheel famengevocgd, en door ontnerkbaere overgangen,
een gelmolten , maeken een gedeelte der fchoonheid van 't groot
tacfreel der aerdfche fchepping nit; en bieden den wysgeerigen befchouwer de nuttigfle, fchoon dikwils vernederende , lesfen aen.
Daer lcert hy den regten acrt , de vathaerheid en eigenfchappen zyner
natuur, beiden in haere engite paelen en grootfte uitgeftrektheid
kennel]. Daer ziet hy wat haer verlaegt, en tot op de onderfte
trappen haerer volmaektheid vernedert; wat 'er daerentegen vereischt word , om haer tot het hoogtle toppunt derzelve op to laden.
Aen haer zelve overgelaeten, van able onderwyzende en befchaevende hulp ontbloot, ziet by ze, in de ruwfte Amerikaenen, byna
tot de gelykheid met bet gedierte des velds vervallen. Onder de
mildere lugtftreeken hunnes halfronds aen eene logge agteloosheid
overgegeeven, brengt een gedeelte deezer volken geheele daegen
door, op den grond nederzittende, zondcr eens hunne houding to
veranderen, hunne oogen op to flaen, of een enkel woord te uiten: voldaen met het enkel dierlyk gevoel en genoegen der aenweezigheid te genieten zo ras bun hooger geftild is. poOnder rawer lugtftrecken , op dorre en rotsagtige Zeekusten verbannen,
neemen anderen eene wreede , zelfs hun eigen kroost niet ontziende woestheid aen , die hen cer beneeden 't wild gedierte, dan met
hot zelve gelyk ftelt. Maer die zelfde mensch , dat zelfde
fchepfel, in welgeregelde maetfchappyen vereenigd, door onderwys
en befchaeving ontwikkeld, vooral door cen hooger Licht bet -Herd ,klitur tot zulk een trap van volniaelitheid op , dat men khier in
twyf
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alien zyn zy tot dezelfde kennis , tot dezelfdz volmaektheid, geroepen. Het is flegcs een gedeelte des geflagts ,
dat de hoogfte trappen derzelve beklimt ; en deeze moeten de gidzen en onderwyzers hunner medemenfchen
worden. Dit heeft, van alle tyden af, beide in 't natuurlyke en in 't Godsdienftige plaets gehad. En wanneer zig de ontwerpen der voorzienigheid over ons, in
de uitvoering der toekomende huishouding, in dc alles
vervullende en volmaekende eeuwigheid , naer hunnevolle uitgeftrektheid, voor ons oog, in 't helderite daglicht , zullen ontvouwen , dan zullen wy met bcwondering zien , hoe deeze verfcheidenheid eene der vrugtbaerfte bronwellen van de fchoonheid en volmaektheid des
geheels moest uitmaeken. Onze tegenwoordige gezigteinder is te eng beperkt , cn met te veel nevelen bedekt ,
om in Gods groote ontwerpen jets te kunnen beoordeelen. Wanneer eens die gezigteinder; in de toekomende
waereld, zal worden uitgebreid en opg;eklaerd , dan
zullen wy befchaemd ftaen, over 't oordeel , dat wy
zo vermeetel en blindlyk dorften veilen".
fraet , of wel de wilde volken, waervanwy zo even fprae;ce.), met deeze laetflen, eenerleifoort van vreezens, eenerlei&:flagt kunnen uitinsexen."

Onderzoek van het veranderen der Wateren door de Egyptifche Toveraars in Blood. Door RUTGER oUwENS., rustend
_ReFtor der Latynfche School in 's Grarenhage , mitsgaders'
LeEtor in de Literatuur aldaar. In 's Gravenhage by ].
E. Munnikhuizen en C. Plaat in Comp. 1778. Behalven het Vooriverk 134. bladz. In gr. octavo.

, de wonderdaden van den Allerhoogften in
3fizes
Egypten vcrbaiende, meld ons , met opzicht tot
bet veranderen. vac 't Water in 131oecl, dat God hem
gelastt i. tot Aaron te 7.c:ggen: Necmt wren flat' , en
fi ceckt nye hint uvi over ci wateren der Egyptenaren, ore/.

belie groomen, ever hare rivieren ende over hare poelen ,
ende over alL verglderinge barer wateren, dat fy bloet werden : ende dp..er zy bloet in den gantlehen Egyptenlande ,
Veer dit bevel ,
beyde in houten ende in iteenen
fioeg Aaron bet water dat in de rivie-
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viere was, ende daer was Noel in den gantfchen Egyptenlande. Doch, voegt by 'er by, de Egyptifche tooveraers deden [cock] alfoo met hare befweeringen: foo dat Pharoos 12erte
verftockte. Men zie het gcheele gefchiedverhael, Exod.

VII. 14-25. — Hoe, zegt veelligt iemand , op de
eerfte leezing, is dit beftaenbaer ? „ Indien Mofes op
» Gods bevel , door Aaron , alle de Wateren der Egyp„ tenaren in Blood verandcrd heeft, van waer hebben
„ dan derzelver Wyzen of Tovcnaers Water kunncn.
„ bekomen, om 'er het zelfde wonderwerk ook in te
„ verroonen ; hetzelve door hunnc bezweeringen en
„ guichelaryen, het zy in waerheid, het zy in valfchen
„ fchyn , veranderende in Bloed , op dezelfde wys ,
„ als Mofes inderdacd gedaen had" Het Ongeloof fpot
p ier merle , en de gemoedelyke hoogachter van den Bybel ft:let 'er mode verlegen: de laetfte neemt des zyne
toevlucht tot fchrandere Uitleggers der gewyde Gefchieclenisfen , ten einde met hun te racdplegen, hoe 't
Ongeloof den mond te fnoeren, en die zwarigheid uit
den weg te nemen. Velen zullen hem desaengaende behulpzaem zyn, en ligtlyk , zo ze de hedenklykheid al
Diet geheel ontknoopen, hem ten minfle zo veel onderrichting aen de hand geven , dat het hem gerust flelle:
en ondcr dat flag van Schriften verdient ook deze Verhandeling van den Heer Ouwens met het hoogfte recht
aengeprezen te worden.
Ene aendachtigc overweging van de wyze, op welke
Mozes dit wonderwerk geboekt heeft, brengt hem tot
die gedachten, dat men door water, 't welk Mozes,
door Aaron, in blood veranderd heeft, bcpaeldlyk moct
verftacn het drinkbaer water, het water der Rivier, te
weten dat van den Nyl, die zich door gantsch Egyptenland verfpreidde, in vele wateren , ftroomen, rivieren , poeien en vergaderingen van wateren; welk water, als het
enige drinkbare van Egyptc, door de Egyptenaers alleenlyk gefchept werd, om het te bewaren in houten eta
fi enen eaten. Het wonderwerk dus bepaeld zynde tot de
Wateren van den Nyl, of het drinkbaer water, 't welk
deze Rivier door gantsch Egypte aenvoerde, vervalt de
gemaekte zwarigheid van zelve. 'Er blyven dan vele
kolken, mocrasfen en meiren, die in Egypte ten overvloede gevonden werden , welken geen gemeenfchap met
den Nyl hadden, em wier water ondrinkbaer was, voor
p
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de Toveracrs onveranderd over, om 'cr hunne kunfienaryen op to oefcnen. Wanneer men gadeflact,
dat bet woord Rivier , als 'ex van Egypte gefproken
word, beftendig den Nyl of dcszelfs wateren aenduid;
als zynde de Nyl de enige rivier van Egypte, uit welke alle de andere mindere rivicren haer water ontvan-Wanneer men, dit in acht nemende, voor
gen.
't woord Rivier telkens het woord Nyl plactst , in 't
verhael van Mozcs, zai men dit denkbecld van den Heer
Ouwens terflond vry aenneemelyk vinden; en de zwarigheld als zien verdwynen.
Onze opmerkzame Schryver, die Iangen tyd ter goeder trouwe gemcend had, dat dit gevoelen door hem allereerst en door hem alleen tritgedagc was, heeft naderhand , op aenwyzen van den Eerwaerden Buschman,
ontdekt , dat Nicolaus de Lyra het zelve reeds, in zyne
Biblia Glosfata , als denkbecld der Hebrceuwen, vermeld heeft; als mode dat ook 32ofephu s , (zie yoodfche
Oudlz. B. II. H. 14.) naer uitwyzen van zyn berigt van
dit wonderwerk, de verandering van 't water in bloed
alleenlyk tot de wateren van den Nyl bcpaelde. Hy
heeft deze uitlegging , na ene herhacIde overweging ,
voorts van alle zyden zo wel gegrond en aen idles beantwoordcnde gevonden, dat by niet kunne nalaten te
betuigen: „ Ik kan my niet genoeg verwonderen, en
33 fla ten enemaal verbaasd, dat niemand , voor zo ver3) re ik weet , onder zo vele regt geleerde ja fommige
ook grote Mannen, die de Schriften van Mofes met
hunne verkiaringen hebben opgehclderd, in zo vele
)3 ecuwen tyds, cen zaak met zo een helder ligc van
3) rondomme beflraald , nict gezien heeft, voornuamlyk
3) daar ons de Hebreen by de Lyra, en ten dole ook
), 7ofeplius , als gczegd is, voorligtcn". In die overtuiging hceft de Heer Ouwens dit zyn Onderzock gefchreven , zo ter wederlegginge van het angeloof, als
ter gegronde gerustfleIlinge van de zodanigen , dien de
opgetnelde zwarigheid belemmcrt. Zyn Gcfchrift beheist een oordeelkundige toets van de verfehillende wegen , die men ingeflagen heeft, om de aengevoerde zwarigheid van hare kracht te berooven; met aentooninge
dat ze, zyns oordeels , vcr van voldoende zyn: en voorts
enc uitvocrigc ontvouwing van alles wat dienen kan,
om zyn gevoelen in 'c helderfic licht te plactlim, en
ten
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ten bondigfle te bcwyzen; 't welk hem tefFens verfcheiden nevensgaende byzonderheden, in dit verhael
voorkomende, doct ophelderen. 's Mans voorftellingen vertoonen zich van 911e zyden zo guntiig,
dat ze wel waerdig zyn, van onbeveoroordcelde kundigen ten naeuwkeurigfle gctoetst tc -ororden.
001.1.21.1M101■■■■•••••110111.0,

Korte verklaring van den XXV en XLIX Pfahn. Door
A. 'Emu , Predikant te Anfterdam. Ultgegeyen door
c. v. LYNDEN. Te Amflerdanz by
deszelfs Huisvrouw,
J. ten Houten en J. Wes[ingh Wz. 1778. Behalven
de Voorreclen so8 bladz. In gr. octavo.

men van beide deze Pfalmen, met geen geQ ehoon
noegzame zekerheid , kunne bepalen , by welke ge.
legenheid dezelven gedicht zyn, valt het echter nict
moeilvk derzelver voornarnen inhoud en hedoelde na te
gacn. De , XXV ['Palm, gelyk dc Eerwarde Buurt denzelven zeer wel befchouwt, „ flclt ons voor ene Godlievende ziel, verlegen, wegens den quaden toelek
barer vyanden, waarmedc zy van binnen en van bui35
,) ten was omringd; en die allerflerkst gezet was orn
voor den H E E R E to wandelcn ; daarenboven ge53
!, drukt door 't gezigt harer zonden , ook die van ha„ re jonkheid ; en overtuigd van de magteloosheld al„ ler dingen buitcn God; ook declnemende in het wel„ zyn van Zion. In dic gefccldheid wendt zy zich tot
den FIFER, van wicns Gocdheid cn Vermogen
„ leen zy hare hulp vcrwagtte: en zy worth door enen
„ getrouwen Vriend in de gronden van Naar vertrouDus
51 wen geflerkt, en teffens nador onderregt.
is het oogmerk van dit Lied, 's HEREN yolk te
onderwyzen , hoe het zig in treurige onzflandigheden gedragen
moet , out enen gelukkigen uitflag to kunnen yer3)
wagten. Ook kan men 'er uit leeren , wat men aan
35
)3 iemand , die in der gelyke omjlandigheden is, tot zyne on,' derregting en vertroosting , voor moot hoiden”. —

/3

wat den XLIX Kahn aengaet , dezelve behelst volgcns onzen Lceraer, „ ecn vertoog van bet onvergelykelyke onderfcheid tusfchen bet vertrouwen op God,,
53
„ zelf in de grootfle tegeqpoeden , en dat der zodanige,
„ die, mar bet uitwendige, in grootcn voorfpoed zynde,
,, de
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ilardlche goederen , en die alleen, tot den grond van
„ hun vertrouwcn ftellen, en daarvoor uitkomen. IVaar
„ uit men kan afneemen, dat de Dichtcr aan Israel in
„ 't byzonder, en vervolgens aan alien, in wier handers
„ dit Lict zoude komen, leren wil , in alle gevallen,
„ ook in tegenfpoeden, de beste keus te doen ; en zig daar„ ran niet door den voorfpoed der wereldlingen te laten af„ trekken.” — Naer dit bewerp van den inhoud en 't
oogmerk deter Pfalmen heeft de Eerwaerde Buurt over de-

!zelven gepredikt ; en zyne Echtgenoote, reeds beroemd
van wcgcns hare zugt voor de Studio in 't algemeen,
en die der Godgelcerdhcid in 't byzonder, heeft, onder
het toevcrzicht van Kaaren Man, ene achtervolgende
vcrklaring van due twee Zangftukken opgeftelci. Mevrouw van Lynden betoont in de uitvocring van dit Stuk
ene gezetheid van denken, die haer eer aendoet; en hare geregeide oordeelkundige manier van verkiaren, in een
welvoegendenItyl uitgedrukt, plaetst dit haer Gefchrift
in den rang der nutte Uitlegkundige Schriftcn.

Do aart en de voortreffelykheid van den Christelyken Godsdienst , enz. Oorfpronkelyk in het Engelsclz gefchreeven.
Te Utrecht by J. v. Driei, 1778. Behalven het T roorwerk 192 bladz. in gr. Oar).

nil de uitvoerigheid van den tytel hebben wy denzelN–' ven niet geheel geplaetst , daer wy toch de byzondere ftukken, onder denzelven aengeboden, dienden op
te noemen. Men vind bier ene verzameling van Godsdienftige overdenkingen, welker oplettende lezing alleszins gefchikt is, om het gemoed met hoogachting voor
den Christelyken Godsdienst te vervullen , en ene gelovige gchoorzaemhcid te bevorderen.
Een drietal
van aeneengeknochte Verhandelingen , briefswyze gefchreven, ontvouwt ons den aert van den Christelyken
Godsdienst, mitsgadcrs deszelfs voortreffelykheid, en brengt
ons onder het oog etlyke betrachtingen, am het Geluk,
dat de Christelykc Godsdienst vooiftelt, te verkrygen. Van
deze Verhande]ingen, met ene Voorreden van den Ecrwaetdcri G. _Thirliet, hcbllen wv reeds in den lire 1762
verflag gegey en, tuen ze het richt zIgen , onder don
tcl :
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tel: Het Leeven Gods in des Menfthen Ziele (*). Dit
Tra&aet, van welks inhoud wy toen met lof gewag
maekten, heeft men op nieuw uit het Engelsch vertolkt;
en wy pryzen het zelve dus den Lezer weder aen.
Diestyds was 'er bygevoegd ene Verhandeling over den
aenvang en voortgang van het Geestelyke Leeven ; dan deze
word 'er thans nict by gevonden; maer men heeft 'er
achter geplaetst een Brief van den Aartsbisfthop Tillotfon ,
aan een zyner Vrienden , die met een ongeneeslyke ziekte bezocht
was. Een Brief, waerin de Aertsbisfchop het 'er ernitig

op toelegt , om zynen Vriend in deszelfs ongeval te
troosten , en hem gemoediyk op te wekken , tot ene
gelatenheid onder de hand des Heren ; in het aenmoedigend vooruitzicht op de toekomende zaligheid, door
Gods Genade in jezus Christus. By dien Brief, welke
in drukkende omftandigheden van ene algemene nuttigheid is , komen in dezen bundel , ten laetfte, nog,
Christelyke Gedachten voor alle dagen van de Maand, door

R. Lucas , Dr. Theol. waar agter een Gebed van denzelven
Autheur welke den toe ftand , in welken eene geloovige ziele,
(haar op den oever des doods bevindende ,) zyn moet , behelst.

In dit bygevoegde Stukje geeft de Eerwaerde Schryver
den Lezer ene reeks van gemoedlyke overdenkingen, nopens cnige voorname Godsdienflige waerheden, en derzelver invlocd op de betrachting; waervan men zich,
gelyk ook van het opgegeven indrukbaer Gebed, ter
opwekkinge in een Godzaligen wandel, met ftichting kan
bedienen.
(*) Zie Vaderl. Letter-Oef. II. D. bl. 71. De tegenwoordige
Vertaeler heeft zich derhalve vergist, toen hy, naer uitwyzen zyner Voorrede, vastftelde, dat deze Verhandelingen den Nederduitfchen Lezer nog niet in handen gegeven waren. En 't ver;
dere onderfcheid , met opzicht tot de bygevoegde Stukken, ontftaet
daeruit, dat men in dit Iaetfte geval ene Franfche verzameling ge•
volgd heeft, waerin dezelve dus by elkander gedrukt zyn.
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Brief ter beantwoording van eene Vraag , seat een bekommerde does moet om zalig te worden , gefchreven aan Mel .; 0211Y
* *. Door J. c. APPELIUS , Pred. te Zuidbroek en
Muntendam. Uitgegeven door N. SI UlvINCA Pred. te
Bellingewolda. Te Groningen by T. en A. Spandaw,
1778. Behalven het T/oorbericht 41 bladz. in gr. offavo.

aer de verfchillende denkwyzen in den Godsdienst
N
zvn ook de middelen der ftichtinge natuurlyk onderfcnciden ; en ieder verkiest uit dien hoofde boven al
zodanige Schriften ter zyner ftichtinge te lezen , welken
meest overeenkomen met die leiding, welke hy boven
anderen goedkeurt , of waeraen by meest gcwoon is. Op
deze gedachten vielen wy terflond, zo als wy, na het
overwegen van den opgemclden bundel , dezen Brief van
den Eerwaerden Appelius ontvingen; ons verzekerd hoedende , dat Lezers van verfchillendc leiding hierin ene
onderfcheiden keuze zouden doen , de een den bundel ,
en de ander den Brief ter zyner flichtinge by uitilek verkiezen. Met dit alles is 't echter zo gelegen, dat en
de ene en de andere leiding ten docl heeft de zaek van
Geloof en Gehoorzaemheid vorderlyk te zyn ; het hoofd.
bedoelde van ieder Christen , hoe verfchillend hy ook
over deze en gene byzonderheden denke. De Eerwaerde Appelius behandelt , in dit opzicht , zyn onderwerp
in dezen Brief zeer regelmatig, door, ter beantwoordinge van het voorftel, naer zyn inzien, een klacr ver.
flag te geven, „ van de voornaamfte waarheden, waarmede eene ziel, die hare eeuwige behoudenis zockt,
33
„ moet wer,kzaain zyn ; van de werkzaamhcdcn, welke
„ zy daaromtrent diem te oeffenen; van de ]tiding des
„ Geestes, waardoor zy tot deze werkzaamheden ge„ bragt worth ; en van de gerchiktfle middelen, waar„ van zy behoort gebruik te maaken.”

Da
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De vastigheid en ordelyke heerlykheid van de Euangelie-Kerk.
Uit Eph. II. 20, 21. Uitgefprooken te Schoonhoven ,
ter inwyinge van de Christelyke Zuidhollandfche Synode den
7den van Hooinuland , 1778. Door p1-IAN CLAESSEN,
Kerkleeraar te Leerdam. Te Utrecht by J. C. ten Bosch,
1778. Behalven de Voorreden so bladz. in quarto.

uit het Voorbericht , voor deze RedenvoeMenringkan
geplaetst , afnemcn, dat de Eerwaerde yohan
eenigermate gemelyk is over de Schryvers der
Claesfen

Letter-Oefeningen, wegens hun gezegde, rakende zyne
Synodale Affcheidsrede te Woerden (*)* Zulks doet
ons niet vreemd. Macr , wat zullen wy zeggen ? Hy
had het waerlyk door zulk een wildemans opftel verdiend;
daerom hebben wy 'er ons op die wyze over uitgelaten:
by is 'er wat gevoelig over , en zegt, by die gelegenheid, het zyne, dat natuurlyk is: dus is alles in de juiste orde. 't Is ons voorts aengenaem, by de uitgave deter Synodale lnwydingsreden te Schoonhoven , te
mogen melden, dat deze Leerreden op een gefchikter
trant uitgevoerd zy ; zo dat dezelve beter voege by 's
Mans andae Schriften, dan de voorgemelde Leerreden,
die al te onbefchaefd was. Men kan dezelfde gevoelens
op een verfchillenden trant voorftellen; en dit brengt , in
't beoordeelen van Gefchriften, waer in men niet zo
zeer op de gevoelens, als wel op de wyze van uitvoering zict , natuurlyk ene verfchillende oordeelvelling te
wege; dat de Eerwaerde 7ohan Claesfen, gelyk anderen,
reeds voorlang in onze Letter-Oefeningen heeft kunnen
opmerken. - De Schryvers der Letter-Oefeningen
toch ftellen zich , als meermaels aengeduid is, niet zo
zeer voor om te oordeelen over gevoelens , vooral niet
over heerfchende, of vry algemeen bekende gevoelens,
waeromtrent de Natie verfchillende gedachten voed;
maer zien inzonderheid op de wyze van uitvoering; die
in deze twee Leerredenen, fchoon in 't hoofdzaeklyke
gevoelens behelzende , grootlyks verfchilt. De Woerdfche Leerreden is onbefchaefd, en de Schoonhovenfche
is regelmatig, opgefteld.
Zie kledend. Pa. Lit4r-Oef, I, D. blade. 549,
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Brief en ilanmerkingen over de uitzinnige begeerte tot het

Spel; beneffens eenige andere Zedekundige Stukjes door
den Heer DUSAULX , Lid van de Koninglyke Akadenzie
'
der fraaye Weetenfchappen , van die van Nancy enz. Uit
het Fransch vertaald. Te Anzfterdain by G. Warnars ,
en te Harlingen by V. v. d. Plaats 1778. Behalven het
Voorberigt 128 bladz. in gr. octavo.

,

die zich min of weer verflaeft aen 't Spel, zo
Hydat het van ene uitfpanning ene bezigheid worde ,
die leze doze aenmerkingen van den Heer Dafaulx , over
de uitzinnige begeerte tot hot Spel, om 'er zich by tyds
tegen to wapencn. Hy , die 'er zich aen overgeeft , on/
zyn gewaend geluk na te jagen, neme de onderrichtingen
van dozen Schryver ter harte, om nu nog, cer 't to laet
is, ten duidelykfte te zien, aen welke gevaren hy zich
blootftelt. In 't ene en 't andere geval is dit Gefchrift,
ten dezen aenzien, van ene uitftekende nuttigheid. De
Heer Dufaulx ftelt hier in een Brief, gefchreven aen iemand , die zich door 't Spel op one gevoelige wyze to
leur gefteld vond, en enige nevensgaende aenmerkingen,
mitsgaders in een gedeelte van een Tooneclituk tot dit
onderwerp behoorende , op ene zeer nadruklyke wyze
voor,, hoe laeg, hoe haetlyk, hoe vol gevaren, ja hoe
fterk van alle zyden beftraffenswaerdig het zy, zig aen
de drift tot het Spel over te geven. - By deze Papieren, welken recht gefchikt zyn, om deze ondcugd,
die byna alleen de ondeugd der wanhebbeivke en Wer35
„ kelooze armoede, of van den onverzadelvken en on„ geregelden rykdom is”, ten flerkfte tegen te gacn, komen nog enige andere Zedenkundige Stukjes van ciezelfde hand; welken hy, zo als by in do Voorreden meld,
3er bygevoegd heeft, „ om, door die verfcheidenheid ,
vergoeding te bezorgen aen Lezers van erne zachte en
31
vreedzame
geliertheid, wien de onrustverwckkende
33
razerny,
welke
hy getracht heeft te fchilderen, vol3)
ftrektelyk vreemd is". - Hy fchetst ons in ccnen
53
Brief het character van eon braef Man, wiens ovcrlyden
hy aen zynen Vriend meld; en doet dezen Brief vergezeld gaen van etlyke byvoegzelen, die in de fchets zelye Viet wel ingevlochten konden worden, en dicnen om
's Mans
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's Mans denkwyze over deze en gene byzondere plich.
ten en gedragsregelen breder te ontvouwen. Langs
dien weg heeft by een aental van zedelyke bedenkingen
byeenverzameld , dis lcerzaem zyn, en waeron men
met vrucht gebruik kan maken.
G. c. SCHILLINGII, de Lepra Commentationes. Recenfuit J. D. HAHN. Timgdun. Batay . apud S. et 7. Luchtsmans , Traje&i ad Rhenum, apud A. van Paddenbterg.
1778.
G. G. SCHILLINGIVS rerhandelingen over de Melaatsheid.
In gr. 8vo.

203

bladz.

eeze Verhandelingen , over de Melaatsheid, beflaan
uit drie afzondcrlyke ftukken. De byzondere omD
bewoogen hebitandigheden , die den Heer
SCIIILLINCIUS

ben , tot 't uitgeeven van dit Werk , lecren wy uit de
doorwrogtc Voorreden van den Hooggeleerden Heer
HAHN, die daarin tevens zyne Waarneemingen, en oordeelkundige aanmerkingen , over deeze ziekte mededeelt.
De Schryver heeft zyne Waarneemingen, over
de Melaatsheid, genoomen te Surinamen: van daar te
rug gekornen zyndc in ons gemeenebest , om zyne Letteroefeningen , byzondcr in de Geneeskunde, uit een pry.
zenswaardig beginzel , verder voort te zetten , heeft by ,
in 't jaar 1 7 69 , ecne Verhandeling over de Melaatsheid
uitgegceven , waarop by tot Doctor in de Geneeskunde,
op de Hooge Schoole te Utrecht, bevorderd is : deze/ve is de eerfie in deeze Verzameling. — De Schryver is hierin byzonder,, dat by vyf ziekten , te weeten,
de Melaatsheid der Hebreuwen, de Elephantiafis van de
Gricken en Romeinen, dc Melaatsheid der Arabieren, 't
kwaad, onder de naam van St. Lazarus, bekend, en 't
B een de Amerikaanen Bog , noemen , tot een ziekte, de
Melaatsheid, brengt. Hy bewyst, met veer waarfchyn.
lvkheid, dat ze alien uit Africa oorfpronglyk zyn. —
De tweede byzonderheid is, dat by twee kentekens
van de Melaatsheid opgeeft : te weeten, de verandering
van de kleur van de huid, op die plaats van 't lighaam,
waar 't kwaad begint; en dc gevoelloosheid, (Anaisthefia.)
't Zelve is een zonderlinge eigcnfchap van deeze ziekte.
De
Pp
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Dc huid kan de aangedaane plaatfen geprikkeld en geftooken wordc-1, zonder den lyder eenig gevoel van pyn
to verwekken : wanncer de ziekte eenigen tyd geduurd
heeft, verliezen zelfs alle de ondergelegene deelen, tot
't been toe, hun gevoel, ja de vingers en ledemaaten vallen eindelyk van zelf af, zonder pyn te veroorzaaken.
Ten derden , ftelt de fchryver de Melaatsheid be{incite' yk , 't geen hy door verfcheide voorbeelden flaaft ,
waarom by het noodig oordeelt , de Bewooners der Volkplantingen op die kusten, ja zelfs de Europeaanen, te
waarfchuwen , van zich by tyds tc wagten voor de befmetting deezer ziekte; inzonderheid, dewyl de beginzelen der Melaatsheid zo gering , en ongemakkelyk te kennen zyn. Dat deeze waarfchuwing niet te onrecht is,
hebben de droevige gevolgen der Kruistogten den Europeaanen genoeg getoond ; gelukkig is nu de voortgang
dier ziekte geftuit: fchoon de Autheur getuigt , in de
warme landen van Europa, byzonder in Italie, nog veelen , met deeze ziekte behcbt, aangetroffen te hebben.
De Hooggeleerde Heer RULL, voorheen Hoogleeraar in de Ontleed-en Heelkunde te Amfterdam, naderhand te Utrecht zyn verblyf houdende, maakte eenige zwaarigheden tegen den Autheur, wegens de be.
fmettelykheid deezer zicktc; neemende zyne bewyzcn
nit eene Verhandeling over de Melaatsheid der Hebreuwen, door PHIL. OUSELICTS in den jaar 1709 , te Francker,, ter verkryging van zync Bevordering in de Geneeskunde, in 't openbaar verdedigd : waaaruit dan volgen zoude, of dat de Amerikaanfehe Melaatsheid verfchillende was van de Joodfche, of dat ze nict befinettelyk was. De Heer SCHILLINGIUS beloofde de voorgeftelde
zwaarigheden, wanneer by meer tyds zoude hebben, op
tc losfen , en hccft hicraan beantwoord. Urn gemelde
reden, vindt men de Verhandeling over de Melaatsheid
der Hebreuwen, door oustmus , hicr de tweede plaats
bekleeden. Waarop in de derde plaats volgen eenige
Aanmerkingen van SCHILLINCIUS , op de gemelde Verhandeling, en eenige byvoegzelen, behoorcnde tot zyne
Hy geeft,
eigene Verhandeling, die de cerfte is.
onder anderen, de bests geneeswyze op, tegen de Melaatsheid , als ook de behandeling van eene Africaanfche
Vrygelaatene, die in 't geneezen van deeze ziekte, in de
Surinaamfche Volkplanting, beroerod was. De Auteur
geeft,
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eeft, eindelyk, eene befchryving en afLciding van drie
Planten, in de geneezing van de Melaatkeid gebruikt.
De naamen deezer Planten zyn daar ter plaatze, Tondin
Cuscuta Surinanzenfis , en Viscum Surinamenfe. Van de
twee eerstgetnelde maakte de Afrikaanfche Vrygelaaterie,
in 't gencezen deezer ziekte, gebruik. De Kruidkundige
en geneezende eigenfchappen van deeze planten zyn nog
niet genoeg bekcnd; de Hear HAHN geeft ook , dien aangaande, zyne twyfelingen te kennen. Wy zullen
tog kortelyk melden , 't gcen de zo even genoemde Hoogleeraar,, uit de laatfte Brieven van den Heer setirziNeius , uit Surinamen gefehreven, openhartig de geleerde
Wereld mededeelt. - De cerfte is eene Geneeskundige aanmerking, namely]:, dat de plant, die te Surinamen Tondin genaamd wordt, en welke de Hoer
xAAN mcent dat de Paullinia pentaplzylla is, een uitneemend Geneesmitidel, door zyn waterdryvende kragt,
De tweede behelst:
in de waterzugt uitlevert.
de Waarneetningen van den Auteur,, over de nutgnetifche
kragc van den I3everaal. Eincielyk befluit de Hoogleeraer
met eenige Oordeelkundige Aanmerkingen over 't vermogen van 't eledrike Werktuig in fommige Visfchen;
als ook over den dierlyken Magnetismus , die nog onlangs
zo veel grunts geinaakt heeft.
Natuurlvke I-11 . torie , volgenr ket Samenflel van LINN/EDS.
Met na ., uwke(t , ige Albeeldingen. Tweede Deel , Negende
Stuk. Te ili;ijierdanz by d'Erven van F. Houttuyn 1778,
In groot octavo 760 bladz.

Krutikundige Opflelier van dit Werk, zyn voor-

D. geileld Plan agtervolgende, handelt, in het tegen.
woordige Stuk, over de Twintignzannige , de Veelmannige , de Tweemagtige en de Varmagtige Kruiden , en

geeft , naer gewoonte , eene geregelde befchryving van
de verfchillende Gellachten , welken onder ieder deezer
Clasfen behooren ; met nevensgaande naauwkeurige afbeeldingen van eenigen der merkwaardigIe buitenlandCelle Gewasfen , daarondcr gemeld. Om 'cr , gelyk we by
tie afgifte van ieder gedaan hebben, iets nit medo
te deelen , dat onder de algemeene opmerking onzer
Leczers kan vallen , zullen wy , voor tegenwoordig ,
CC.
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eenige der hier gemelde byzonderheden van den Papavey
of Maankop blibrengen.
Naar de bier gegeeven befchryving „ heeft dit Ge_
flagt een vierbladige Bloem en tweeledige Kelk; het
."3
„ Zaadhuisje is klootrondachtig , eenhokkig , en met
„ open gaatjes ceder den blyvenden Stempel voorzien.
„ Het bevat negen meest Europifche Soorten, waarvan
de vier ecrften flekelige, dc anderen gladde vrugten
33
,hebben". Van ieder deezer Soorten gecft de Heer
een afzonderlyk berigt; en by de melding der
Houttuyn
'
zevende Soorte, maakt hy ook bepaaldlyk gewag van
derzelver gebruik.
3) Dit Kruid , het welk by omfchrift , MAANKOP
met gladde Kelken en Zaadhuiljes; de flengomvattende ingefneeden Bladen , is thans, zegt hy, in Europa, op vee-

le plaatfen der Zuidlyke en middelfte deelen genaturalizeerd, en word in 't wilde groeijende gevonden, hoewel het veeleer uit de Oosterfche Landen afkomftig
fchynt te zyn- Het menigvuldig gebruik of misbruik
immers, dat men ander de Chineezen al van ouds gemaakt heeft van het Heulfap, om de geilheid op te
wekken, fchynt zulks aan te duiden. Niet minder hceft
dit, reeds voor veele Jaaren, plaats gchad aan de Vaste
Kust van Indic en onder de Perfiaanen. Toen M A NDELSL0 zig op een Maaltyd bevondt te Amadabat ,
werdt den Gasten Opium , op verfcheide manieren bereid, in een Goliden Kistje aangebooden, om de Minnedrift in hun te verfterken. By de Turken is het niet
minder daar toe, als tot rnoedgeeving in andere opzigten, inzonderheid om ze onvertzaagd te maaken in het
vegten, zo gcmeen , als by ons de Sterke Drank. Ecn
menigte Kameelvragten warden Jaarlvks uit Klein Afie
naar Konftantinopolen en Egypte gebragt : want geen
Turk, zo arm of ryk, of by maakt 'cr gebruik van. Aldaar bezaait men 'er de Akkers mede , gelyk elders
met Tarw, of, gelyk by ons, in Noordholland ook
gefchiedt , tot inzameling der Slaapbollen. In Arabic worth het , volgens 1.'oRsK O x L op de Bergen geteeld".
Men noemt het gemeenlyk, volgens den Latynfchen
31
naam, Papaver,, in 't Fransch Pavot, in 't Engelsch Poppy, in 't Hoogduitsch Magfamen of itlohn, en by ons
Maankop, misfchien oin dat de vrugten als met een Mama
ge-
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gekroond zyn, of ook Heul- en Siaapb. n, wegens de
Pynftillende en Slaapverwekkende hoed,!:igheid. Die
met zwart Zaad groeijen, in Gelderland, wild onder 't
Koorn; doch die met wit Zaad, worden in de Tuinen of
op Akkers geteeld. In de Tuinen heeft men ze, gelyk
bekend is, met zeer fraaije gevulde witte , zwarte,
roode en bonte Bloemen. Daar komen ook van deeze
Soort voort , met gekronkclde of aan den rand gekerfde Bloemen, wit, rood en bont van kleur , zo met
wit als met zwart Zaad. Tot den Teelt der Slaapbollen , in de ftreek by Enkhuizen , en op Langedyk by
Alkmaar, worden Papavers met cnkele witte Bloemen,
die zwaarder Koppen geevcn , gezaaid".
35 Vrecmd is 't dat men oudtyds het Zaad, om Brood
daarvan te bakken, gebruikt , of het zelve onder 't
Deeg gemengd zou hebben. MATTHIOLUS verhaalt, dat
onder 't Bergvolk in Trente, en verder in Stirie en
Sclavonic, de Olie daaruit geperst tot bereiding der
Spyze gebruikt, en de overblyvende Koekjes gegeten
worden. Het zclfde, byna, verzekert WAGNERUS in.
Switzerland plants- te hebben, daar men het in 't Argow overvloedig zaait. Het Zaad , zekerlyk , heeft
zeer weinig van de hoedani gheden der Slaapbollen, en
de Olie of Emulfie, daarvan gemaakt, is van byzonderen dienst in Hoest en Borstkwaalen. De Koppen zyn
als een Slaapverwekkend en Pynftillend middel algemeen
bekencl. Versch en gekneusd, met Melk gekookt , en
uitwendig als een Pap opgelegd, dienen zy tot verzagting, week-en rypmaaking van Gezwellen. Zy zyn
bitter van Srnaak, cn Niken fterk naar 't Opium, dat
men in Afie en Indic, door infnyding, als een Traan
of Gomharst, overvloedig uit dezelven krygt. In fornmige deelen van Europa heeft men het zelve 'er, op
dezelfde manier, in een gunftig Saizoen, ook in kleine
hoeveelheid uit bekomen : doe') het verdikte Extrakt,
door afkooking bereid, heeft byna dezelfde Eigenfchappen. Sommigen verhaalen , dat men het meeste door
kneuzing , uitperfing en verdikking van het Sap, in
klein Afie vervaardigt (*).
Van 't gebruik des Heulfaps , dat de Oosterfche Volkeren, zo 't fchynt , natuwlyks ontbeeren kunnen, heb
() TOUR NE r. De la Mat. Med. Tom. I. p. 277.
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ik reeds gcwag gemaakt. Ondcr do Grieken was bet bekend by den naam van Opion of illekoncion , waar van de
Latynfehe benaarningen zyn afgeleid. Het beet Afrion
of Amflon by de Arabieren, en gemeenlyk Amfioen by de
Indiaanen. Uit de Levant en Oostindie wordt het ons
toegebragt. Door de gewoonte kunnen de Turken het
in verbaazende veelheid, tot een half en geheel Drachme of vierde Loots, zondcr merkelyk nadeel, inflokken.
Het brengt hun flegts in een vrolyken Luim, in Dronkenfchap of Verwoedheid, even als by ons de Sterke
Drank. Zy kunnen 'er twee of dric dagen mede toe
zonder Spyze. .Onder de Europeaanen, dienen ecnige
Greinen, mcer of min, naar het Geftel, tot een heil,
zaem middel, in het ftillen van fommige Kwaalcn en
Pynlykhcden, die uit een te ftcrkc aandoenlykheid der
Zenuwen ontftaan. Dus is het in den Loop , Roode
Loop, Kolyk, Maagpynen en j igt , Kies- cn Tandpyn,
en andere Ongemakken, dikwils zeer nuttig. Als men
van het beste zuivere Opium heeft , zyn Been bercidingen noodig, die men anders overvloedig, tot zogenaamde wegneeming of verbetering der fchadelyke hoedanig.
heden, in trein gebragt heeft. E:_snigen meenden , dat
bet van eene uitermaatc koude natuur was, en voegden
het derhalve by zeer heete Middelen: waaruit de Theriaak , Mithridaat ,Philonium, cn dergelyke Elektuarii,:n
nicer, gefprooten zyn. Anderen vervielen tot ecn vlak
ftrydig denkbeeld, en tragtten met Azyn , Limoen-Sap ,
Vitriool-geest, en dergelyken , deszelfs kragt te maati.
gen. Eenigen gebruikten verfcheiderlei Zouten, anderen Wyn, Brandewyn of aildere Gcesten : fommigen
meenden het door Gisting of Roostering te verbetercn.
Nutteloos zeker en belachelyk: want de verdoovende
eigenfchap is het eenige dat daarin heerscht, en die
moet flegts gete.md worden, door de veclheid te verrnindercn, Diet door byvoeging van tegenflrydigezaaken.
Evenwel wordt her zeer nuttig by Zweetmiddelen gc,
vocgt , en helpt derzelver werking: zo dat de gezegde
Opiaaten, noch ook het Laudanum, zo nat als droog,
Diet onnut zyn".
Op 't voctfpoor en gezag van cALENus is het Opium,
dat dc Ouden zekerlyk gebruikt hadden, leen langen tyd
nit de Gcnceskunde vcrbannen gcwcest ; doch in 't
laatst der voordaande cn in Lcze ;Gum inzonderkilleviadni,

voI,CtNS L I NNJEUS.

s63

kwam het zelve wederom in veel achting, na dat fommige voornaame Geneeskundigen zig daairan met vrugt
als een Geheim bediend, en dus in de Geneezing, van
veele anders byna ongeneeslyke Kwaalen , veel Roem behaald hadden. PLATEAUS, SYLVIUS en SYDENHAM, zyn
onder deezen de voornaamften. 't Is echter een Middel,
weiks gebruik alle voorzigtigheid vereischt , en 't gen
men veeleer te min dan te veel moet voorfchryven. In
Heete Ziekten zonder uitflag, in Koortfen, die uit Verfloppingen of dikte des Bloeds ontftaan, en in dergelyke
omflandigheden, is het, zonder voorgaande Ontlastingen, nadeelig, zo wel als in fommige Zenuwkwaalen.
Men vindt ook Menfchen die het niet verdraagen kunnen. Anderen gewennen 'er zodanig aan , dat zy een
groote Gifte noodig hebben tot Pynftilling. Van zekere Vrouw, my bekend , werdt ten dien einde, weeke_
lyks, ecn Drachme Laudanum Opiatum gebruikt. Nice
onwaarfchynlyk is dit Heulfap het Nepenthes van HOMERUS dat alle zorg en kommer decdt vergeeten".
„ Verwonderlyk is 't, dat een zo klein en onfchadelyk Zaadj&, door zyne ontwikkeling in eene vrugtbaare
Aarde , een Plant uitlevert , in wier Zaadhuisjes een zo
ongemeene kragt en zonderlinge hoedanigheid huisvest,
dat een enkel Grcin van het verdikte Sap de werkingen
van het Zenuwgeflel op de Zintuigen kan beletten. Een
weinig Opium, het zy alleen, of met andere dingen gemengd , ingenomen , verwekt een gerusten Slaap, ftilt
zwaare Pynen , ftopt Ontlastingen , -en bevordert de
Doorwaafeming met maatig Zweet. Te groote veelheld doct de Menfchen in een diepen Slaap vallen, met
verlies van Kennis en Gevoel, Koude der Ledemaaten,
Stuiptrekkingen en zwaare Ademhaaling, waarop fomtyds de Dood volgt. Die 'er niet van fterven, komen
doorgaans vry met ecn fterken Buikloop of overvloedig
Zweet , naar 't Heulfap ftinkende , van eene zwaare
Jeukte in de Huid vergezeld. Hierom is in de zodanige
het gereedfte, door Klysteeren van onderen , en, zo 't
mooglyk is, ook door Olie of Braakmiddelen van boven,
Ontlasting te maaken. Voorts moet men de werking
der Ingewanden en Zenuwen weder tragten op te wel.ken , door prikkelingen aan de Neus en elders , door
Blaartrekkende Pleisters; als ook door het ingeeven van
Zuurachtige Dranken. Sommige willen , dat het Beverandcren dat de Kamfer , hier , een byzonder 'Fez,
er cir Y ifc zou z yn".
I1i
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IIistoire du It egne de PFIILTPS II Roi d'Espagne. Par
it. WATSON Prof. dc Philofophie &c. Traduit dc l'Anglois III et IV. A Amfterdam chez D. Changuion et a Rotterdam chez Bennet et Hake, 1777. en
octavo 769 pp.
Historic der Regeering van PHILIPS , enz. lnsgelyks tat het
Engelsch vertaald. Te Rotterdam by Beman , Bennet en
Hake, 1778. Behalve den Bladwyzer 6o9 blades. in gr.
offavo.

an de wyze der uitvoeringe, en 't nut der leezinge
Ar
• van dit Gefchrift, dat met het der& en vierde Deel
afloopt , en 's Vorften Gefchiedenis tot op deszelfs dood
brengt, reeds genoeg gezegd hebbende, by de afgifte
der twee eerfte Deelen (*); zo zullen wy ons voor tegenwoordig, om onze diestyds gedaane beloftc na te komen , flegts bepaalen tot het mededeelen van ecn byzonder voorval, 't welk dicnen kan , om 's Mans gcfchikte
manier van Gefchiedverhaalen op to 4ellen onder 't oog
te brengen. Hier toe is onze opmerkzaamheicl wel byzonder gevallen op 't geen ons de Hoogleeraar mcldt
wegens 's Vorften befluit , en de toerusting zyner krygsinagt , om Engeland te veroveren; dan, om dit Artykcl
niet te breedvoerig te maaken ,, zulicn wy bier en daar
wat inkortcn.
„ Bykans federt den aanvang van Philips rcgering,
zegt onze Autheur, was een groot gedeelte zyner troepen gebruikt , in den oorlog met de Zeeroverea en 'furken, in het onderbrengen der Mooren, of in de vcrovering van Portugal. Hy had. nog nooit ten voile zyne
magt gebruikt , tegen zyne wederfpannige onderdanen
in de Nederlanden , noch zyne handen cenigzins ruim gehad , om zich aan Elizabeth te wreeken, wegens denbyftand, dien zy hun had gegeven , en wegens den boon ,
dien by van haar ontfangen had in Amerika , waar v erfcheiden zyner bezittingen , door hare vloot , waren geplonderd
geworden (t). Hy dacht , [orntrent het jaar 1 5 87 ,j dat
zyne eer zoo wel als zyn belang vorderden , zich yournaam348.
(*) Zie haven,
0) Under Sir Francis Drake,

aim° J3.05.
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naamlyk met deze voorwerpen bezig te houden. Dewyl
hy niet twyfelde, of by zou, met Gene _cringete magt,
clan hy voornemens was te gehruiken , in ftaat zyn ,
de Nederlandiche ingezetenen te noodzaken tot hunne
gehoorzaamheid weder te kceren , had by zyne toebereidfels begonnen, voornaamlyk met oogmerk, om cen
inval in Engeland te doen, en by hoopte dat Koninkryk
zich volkomen te onderwerpen; maar frond, voor cenigen tyd , in beraad, wegens de wys hoe, cn hick! menigvuldige byeenkomiten met zynen Raad , om hem te helpen beflisfen, wat best was, met cen inval in Engeland
te beginnen, of met de verovering van de vercenigde
Provincien". In die omitandigheden, gelyk de
Hoogleeraar breeder meldt, lag Idiaqucz , cen van's Konings voornaamftc Staatsbedienden, 't 'er op toe, om
hem , door overtuigelyke reden te tooncn, dat het raadzaamst was, om van den inval in Engeland, althans tcgenwoordig, gcheel of te zien. Ook was de Her tog van
Parma van 't zelfde gevoclen; en by fielde den Vorst tey ens voor, dat het, alvoorcns de Ironing de onderncming tegens Engeland, met eenige waarfchynlykheid van
ccn goeden uitilag , ten uitvocr kon brengen , noodzaaklyk
zvn zou, zig meester te maaken van zommigen der aanzienlykfic zeehav ens in Zeeland, tot geryf van zyne vloot.
„ Dan Philips , hoewel uit dc natuur, gelyk de Hooglecraar vcrvolgt , noch ftoutmoedig, noch rockeloos,
wcigcrde nochtans naar dezen vobrzichtigen raadte luisteren. Verblind door den luisterryken voorfpoed zyner •
wapenen' in de verovering van Portugal, hield by
het onmogclyk, dat Elizabeth weerftaan kon der groote krygsmagt, welke by tegen haar meende te gebruiken ; en, indicn Engeland ondergebracht was, zou
de onderwerping zyner wederfpannige onderdanen fchielyk volgen: dewyl zy als dan beroofd zouden zyn van
den cenigften vreemden byftand, welke hen tot bier toe
in feet gefreld had, by hunne wederfpannigheid te volharden. Ook zou, naar zyne meening, de verovcring
van de eerile ipoediger en gemakkelyker gaan, dan die
van de laatften ; om dat Engeland overal cen open land
was , en de Engelfchen, zich verlatende op bunne hgging, als Eilanders, verzuimd harden eenige verflerkte
fteden tc bouwen ter vertragingc an den voo; . tFan;; des
gev ccht ter zee, en ccn anc;c1vyands. ELn
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land zou de verovering beflisfen. En dewyl de vloot,
welke by bezig. was uit te rustcn, vcrre die, welke Elizabeth in zcc kon brengen, zou overtreffen, kon by
niet vooronderftellen, dat hare landmagt ongeoefend, en
niet gewoon kryg te voeren, in 'hat zou zyn, zynen
geoefenden troepen te wederftaan, die lang gewoon waren te overwinnen , en aangevoerd werden, door het
grootfle Legcrhoofd en de dapperfte Bevelhebbers van de
weereld.
„ 't Was hem niet onbewust , hoe veelreden de andere
Europafche Mogenheden hadden, om zyn toeleg met jaloersheid te bcfchouwen; maar by overwoog , dat zy, tot
zyn ,Teluk , voor het tegenwoordige; noch geneigd, noch
b waren, hem te beletten, zyn voornemen ten uitin ftaat
voer te brengen. De Keizer van Duitschland was zyn vrind
en bondgenoot. De Noordfche Mogendbeden hadden genoeg te doen met het binnenlandsch befluur hunner Staten, en de Franfche Monarch, die meer dan iemand anders belang had, om hem tegen te gaan, kon bezwaarlyk zichzelven handhaven op den croon, tegen zyne wederfpannige onderdanen.
„Maar niets bracht meerder toe, om hem in zyn ontwerp te bevestigen, dan de goedkeuring, waar male de
Paus, Sixtus V, het vereerde; die, alhoewel men bewcerd heeft, dat niemand een grooter bewonderaar van
Elizabeth was, haar befchouwde als den geduchtften vyand, dien de Kerk ooit had op den Throon gezien. Zy
had niet, 't is waar, by eenige gelegenheid, hare
Roomschgezinde onderdanen behandeld, met die onmenfchelyke wreedheid, waarmede Philips haar was voorgegaan, in zyne behandeling van de Proteftanten; maar
zy had getoond, dat het haar ernst was den roomschkatholyken Godsdienst uit te roeijen, in alle de landen van
Europa, waar hare magt of haar gezag iet konde uitvoeren., dertig jaren lang had zy het voornaamfte
fteunel geweest der Proteflanten, in Duitschland, de
Nederlanden en Frankryk. Zy bad het Paapsch geloof
in Schotland , zoo wel als in haar eigen Staten, geheel
vernietigd; en niet te vreden met de ongelukkige Maria
van hare vryhcid te beroovcn, had zy onlangs , na de
klugt van een plechtig rechtsgeding, bevel gegeven , om
die Prinfes te veroordeelen , en ter dood tc hrengcn , als
Gene verraderes. Deice daad, Welke dc Proteftanten, zoo
wel
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wel als de Pausgezinden , fterk in Elizabeth laakten, ontflak het driftig gemocd van den Paus , in dc grootite
woede en vcrontwaardiging. Zyn belang was met doze
hartstochrcn gemengd; en by hooptc Engeland, het well:voor dezen het kostelykst pronkjuweel der driedubbele
Kroon geweest was, tc rug gebracht te zien , tot deszelfs
oude gehoorzaamheid aan den Reiligen Stoel. Hy keurde
derhalven de ontworpen onderneeming van Philips ten uitente good, vermaande hem by zyn ontwerp te volharden , en gaf hem de fterkfte verzekeringen, dat by
hem in de uitvocringe daarvan met alle magi zou helpen. Naast eenen onverzadelyken dorst naar heerfehappy, was het Philips voornaamfte ftaatszucht altoos geweest, aangczien te worden, als de Befchermer der
kerke; en het flreelde zync trotsheid ten dezen tyd niet
weinig, den Opperpriester tot zyn Bonigenoot te hebhen (*).
„ Hy zette derhalven met veel wakkerheid zyne nitrotingen voort ; maar,, alhoewel by bcfloot geene kosten
nosh moeite te fparen, orn zich van eenen goeden uitflag
te verzekeren , verborg by cehter,, ten einde Elizabeth niet
op hare hoedc te vinden, zorgvuldig het oogmerk zyner
wapenrusting. Een gedeelte zyner vloot zou, naar zyn
voorgeven, zyne landmagt onderfteunen , in het onderbrengen van Holland, en het overig gedeelte zou gebruikt worden, ter verdediginge zyner Amerikafche Sta.
ten.
„Elizabeth bezat te veel fcherpzinnigheid, om zich
zoo gemaklyk te laren bedriegen, van een Vorst, wiens dubbelhartigheid zy zoo wel kende, en zond, in de Leine
van 't jaar 1587, tir Francis Drake, met een Vloot' naar
Spanje, om de toerustingen te belemmeren. Door dezen
wakkeren Zeeman, worden de Spaanfche Schepen, die
tegen hem uitgezonden waren, verftrooid, en byna honderd vaartuigen , opgevuld met fcheeps- en mondbehoef.
ten, werden, benevens twee groote gallioenen, in de
haven van Kadix vernield. Drake fievende vervolgens
naar de Azores, waar by cene ryke Spaanfche Kraak,
op haven tocht van de Oostindien, veroverde, en toen
naar Engeland te rug keerdc, beladen met buit; hebbende het, door zync Route en gelukicige onderneming,
Phi(*) Bentivoglio part.II. la IV.
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Philips onmooglyk gemaakt, zyne onderneming tegen
Engeland voor het volgende Saar ten uitvoer te brengen.
„ Niettegenftaande deze vyandlykheden wendde Philips
voor , niets zoo zeer te verlangen , als alle reden van verfchil tusfchen hem en Elizabeth nit den weg te ruimen,
en by gaf aan den lieirtog van Parma bevel om eene vredesonderhandeling voor te flaan. 't Was niet waarfchynlyk , dat de Koningin zich meer door deze dan door de
vorigc konftenary zou laten bedriegen. Zy befloot echter zich te gedragcn, als of zy zich hadde laten verftrikken ; en fcheen geloof te geven aan zyne verklaring,
wegens de beftemming zyner vloot, en naar zyn voorflag te luisteren, wegens het onderhandelen eener bevreing".
De Koningin bragt dit , gelyk de Hoogleeraar vervolgens meldt , zoo ver dat zy niet alleen de bemiddeling
van den Koning van Deenmarken aanname, maar ook de
Staten van Nederland dronge, om deel te neemen in deze vredesonderhandeling. Edoch de Staten waren hier
toe niet over te halen, brachten hunne reden daar tegen te berde, en Elizabeth vond zich genoodzaakt 'er
genoegen in te nemen; gevende echter aan hare Afgezanten bevel, om zich naar Borbourg, de plaatfe ter onder.
handelinge beftemd, te begeven. „ In de byeenkomften
aldaar, zegt by, werden verfcheiden artikels van bevrcdiging voorgeflagen, zonder eenige oprechtheid aan de
zyde der Spanjaarden, en met weinig hoop van een goeden uitflag aan de zyde van Engeland. De Spaanfche
Ministers bleven den Engelfchen ftaatsbedienden verzekeren, dat men niet voorhad eenen inval in dat Koningryk te doen: en, als men overweegt hoe Lang dit Congres ftand hield, (want het fcheidde niet, dan op de aankomst van de Spaanfche vloot in 't kanaal ,) fchynt het ,
dat hunne verzekeringen niet geheel en al van Elizabeth
veracht wierden". Intusfen ftelde zig die Koningin egter,, naar 't verdere verhaal van den Autheur,, in
een ftaat van tegenweer, zo te land als te water; en de
Staaten maakten tevens fchikking om hunne Bonclgenoote by te fprin,gen; 't geen ze ook, toen Philips ooginerk
zcker block, en vervolgens werkfIellig gemaakt wierd,
daadlyk deeden. Dit en het voor gevaliene in die digcn,
mitsfaders de gcnoegzaame Nernieling der Spaanfche
Vloot,
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Vloot , door den Hooglceraar in 't breede gemeld, als
eene bekende gefchiedenis overflaande, zullen wy ten
befluite nog maar mededeelen , 't geen onze Gefchiedfchryver , wegens het gedrag van den Spaanfchen Vorst,
in die omftandigheden , bybrengt.
59 Zyne ftaatzucht werd, zegt hy, by deze gelegenheid ftrengelyk vcrnederd ; en, dewyl hy in den hoogften graad de kunst bezat , om zyne aandocningen te verbergen , ontving hy de tyding van den ramp, dewelke
hem was overgekomen, met eene vertooning van grootmoedigheid , en onderwerping aan 's Hemels wil , welke grootmoedigheid , indien dezelve niet gemaakt ware, den
grootften lof verdiendc. Hy dankte God, dat de ramp
niet grooter was. Hy gaf bevelen, om de uiterftc zorg
voor de zieken en gekwetften te dragen , die der vernicling ontkomen waren; en in ftede van den Heirtog van
Medina Sidonia, [den Ammiraal zyner Vloote,] te verbicden aan 't Hof te komen, gelyk door fommige Ge_
fchiedfchryvers gemeld word, fchreef hy aan hem in de
verplichtendfte bewoordingen, betuigende zyne dankbaarheid , voor den yver,, welken hy in zynen dienst
getoond had; aanmerkende, dat niemand voor den goes
den uitflag kon binnen flaan van Gene goede onderneming,
wake, gelyk die, in welke de Heirtog zich bevonden
had, van weer en wind afhing.
„ Philips gedrag jegens den Heirtog van Parma was by
dcze gcicgcnheid even billyk als dat, het welk by in zyn
brief aan Medina Sidonia had laten blyken. Niettegenftaande de menigtc bewyzen, welke Farncze ten aanfchouwen van gansch Europa gegeven had, van onvermoeide wakkerheid en vlyt , zoo wel als van heldhaftige
dapperheid , werd echter het mislukken van de onderneming tegen Engeland , door fommigen , tocgefchreven
aan zyn verzuhn in 't maken van de nodige toebereidfelen , en door anderen aan zyne te groote zorgvuldigheid
omzichtigheid en befchroomdheid; maar Philips weigerde het oor te leenen aan deze ongegronde lastertaal.
bleef in den Heirtog zyn gewoon vertrouwen ftellen ,en
betuigde hem alle die verknochtheid en achting, welke
zyn gedrag in de Nederlanden verdiend had. Zeker is 't,
dat de voornaamfte misflag in 't beftuur der onderneming
begaan werd, door 't in den wind flaan van Parmaas
raaal
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raad, en dat ook nicmand meer belang had inden goeden
uitflag van dezelve; nademaal, indien de vloot eenen
doortocht voor zyne troepen geopend had, het gantfche
bewind dcr onderneming aan hem zou toebehoord , en
by de hecrivkfte gelegenhcid , naar welke zyn eerzucht
haken kon , zou gehad hebben, om die roemruchtige
kryasbcgaafdhedcn te ocfcncn, wclken hem zoo vcel
room verworven hadden.
De Heirtog had te racer redcn om op eene overwinfling tc hopcn, ingevalle zyn Leger naar Engeland had
kunnen overgevoerd worden, nademaal Elizabeth, uit
hare cenzydigheid voor den Graaf van Leicester, het
opperbevel over hare landmagt had opgedragen aan dicn
Edelman, die, om zyne dapperheid of bckwaamheden,
zoo weinig reek had op zoo vcel vertrouwcn, als zy
in hem ftelde. Haar gocd geluk, of liever de goede
Voorzietizheid , welke zich zoo duidelvk ten Karen voordecie liet zien , bchoedde haar voor de gevolgcn van
zulk eenen onverantwoordelyken Itap. Misfchicn was
deze de eenigfte onvoorzichtigheid , van welke zy met
rccht in deze netelige omftandigheid kan befchuldigd worden; en zy boette dezelve rykelyk , door de wysheid,
wakkerheid en ftandvastigheid, wclke zy in al haar overig beftuur liet blyken".
Commentarius Legum Fundamentalium
Fmderati Belgii, of Verklaaring van de Grondwmen der
Vereenigde Nederlanden, door cu. H. TROTZ, in leven

CH. H. TROTZ

Hoogleeraar der Regtsgeleerdheid te Utrecht. Te Harlingen by V. v. d. Plaats, en te Amflerdant by G. \Varnars
1778. Behalven de Voorreden 520 blaclz. in quarto.

de benaaming van Grondwetten vcrilaat bier de
O lder
Hooglecraar Trotz , algemeene Staatswetteu, of zodanige inrigtingen nopcns het Landbeftaur,, die met eene
algemeene toeftemming dcr Landzaaten, of ten minfie
door het meerder gedeeltc , 't zy door henzelven, of
daartoe door hen Gemagtigden , gemaakt zyn : en welken gevolglyk niet , dan met eene dergclyke toettemming ,
verbroken mogul worden (*). In die algemeene beteke(*) Sive Pacificationem, inquit Vir Celeberrimus, fen Unio-
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kenis betrekt hy , met opzigt tot ons Vaderland , daaronder de vyf volgende Stukkcn. „ (i.) Het Groot-Privi„ ledje van Vrouw Maria van Bourgonje, verleent , 14
„ Maart 1476. (2.) Pacificatie tot Gent, getroffen 8
„ November 1576. (3.) Verhandeling van de Unie te
„ Utrecht gefloten, en gepublicecrt 29 January 1579.
„ (4.) Het Trattaat van 't twaalfjaarig Befland, getekent
„ 9 April 16o9. En (5.) laatstlyk, het TraEtaat van
„ Vrede vastgeftelt te Munfler , 3o January 1648.
De Hoogleeraar was , torn by deezc waardigheid nog
aan de Vricfche Hooge Schoole te Franeker bekleedde,
naar 't fehynt, van voornccmcn, om, door zync Studenten , over deeze Stukken , in 't opcnbaar te laaten
disputeeren , en de daartoe behoorende Thefes openlyk uit
te geeven. Althans men heeft nog cene verzameling van
Thefes 'uris Publici ad leges fundanzentales Fwderati Belgii ,

gedrukt te Franeker ; die de Hoogleeraar, omtrent het
jaar 1745 , ander zyne Voorzitting , door ecnige Studenten in de Regten, heeft laaten verdccdigen, welken
het Groot-Priviledje van VTOILII, Maria betreffen. Doch dit
hceft gecn verderen voortgang gehad; veelligt om dat
hy, onder het opftellen , gcwaar werd, dat de floffe te
ruim was voor zulke beknopte Thefes, en veel eer erne
opzetlyke Verklaaring eischtc. Hier uit is dan voortgc_
vloeid, dat zyn Ed. cen befluit nam , om op deeze Stukken een doorloopenden Latynfchen Commentarius of Verklaaring te fehryven ; dan by heeft hot , terwyl by
aan de Utrechtfche Hooge Schoole let Hoogleerampt
bekleedde, voor zyn overlyden , 't well: inviel in den
jaare 1773, niet verder gebragt , dan tot de twee eerstgenoemde Stukken, en de cerfte 18 Artykelen van de
Utrechtfche Unie. Schoon nu hierdoor het VVerk niet
voltooid ware, is men egter,, te raadc geworden, het
zelvc, zoo ver het reeds gedrukt was, met de nog ove_
rige niet behandelde Stukken onder den bovenftaanden
Tytel gemeen te maaken. Wat intusfchen de reden zy,,
waarom dit Werk niet vroeger, en nu cerst, ongeveer
vyf jaaren na 's Mans dood, het licht ziet , wordt ons
in
nem, Privilegium, Edi&um perpetuum, Pacem pubficam, Inftrua
mentum imperil, Legem regiam , Lxtum intriotum , feu Blyde inkomfie &c. dixeris , leges fundamentales funt , (lux a majore civium

parte conclitx, non nisi sad= rations disfolvi posfunt.”

err. H. RUTZ
5:ra
in de Voorreden niet Igemeld , en 't lust ons niet er
naar te gisren; doch het komt ons voor dat de anders
wel gevestigde room van den 1-loogleeraar Trotz 'er niet
door geleeden zou hebben, indien men deezen zynen
laatften arheid agterwege had gchouden. - Over 't
gcheel bellandelt de Hoogleeraar het eene en and=
onderwerp niet met de juistheid, welke men in ftukken van zo veel gewigts begeert ; by weidt dikwerf uit
over byzonderheden, die van weinig belang zyn; maakt
minder works van gefchiedkundige ophelderingen, (welken hier mogelyk van 't groothe nut zouden weczen ,)
dan men natuurlyk in cen gcfchrift van dien aart verwagt : en, de rcgcls cener beredeneerende uitiegkunde
wel cons over het hoofd ziende, haalt hy meermaals
zaaken cn authoriteiten aan, die niet zeer tc pas fchynen
te komen. Met dit alle y eater willen wy dit Werk niet
gehcel wraakcn; het behclst des niet tegenflaande, bier
en daar, verfcheiden aanmerkingen, welken de Liefhebbers onzer Vaderlandfche Oudheid- en Historiekunde tc
fiade kunnen komen, ter ophelderinge van decze en Beene vrocgcre voorvallen en inrigtingen der Regecringe,
mitsgaders gebruiken ten Hove en in de Burgerflaat,
met meer dergelyken, hier te Lando.
Des Hongleeraars gewoonte, om uit zyne Adverfaria alley over tc
freemen, en by te brengen, 't geen hem cenigzins betrekkelyk fcheen , tot dc ftof, die hy onder handen had,
is wel dikwils oorzaak, dat men mocite hebbe om
ontdekkcn, waartoe zyne aangevoerde bewyzen diencn ;
Maar deeze manicr van byeenvcrzameling heeft ook dat
gevolg, dac men nu en dan iets vinde, 't welk men daar
ter plaatfe niet gezogt zou hebben. Van die natuur is,
om uit veele byzondcrheden van dat flag cone te melden, des Hoogleeraars berigt , raakende den Uitvinder
van ons thans nog in zwang gaandc Zegelpapier ; waarvan
by meer dan eens , by voorkomende gelegenheden , gcwag
maakt. En dewyl deeze Uitvinder, in laater tyd als onbekend geworden, nu ecrstmaal fchynt ontdekc te weezen, zo zullen we vermoecielyk geen ondienst doen ,
met aan deeze Ontdekking, welke wy dus verre aan
den Hoogleeraar Trotz veriehuldigd zyn, eene plaats
te geevtn.
't Is bekend, dat de tollen, fchattingen, lasten en
dergelykeu, of om eene zagtere benaaming, welke men,
vol-
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volgens B oxhorn (*), 'er voor uitgedagt heeft, te ge•
bruiken, dat de gemcene middelen, bier te Lande, van
tyd tot tyd fterk toegenomen zyn, dat 's Lands Staaten, na 'c afloopen van 't Befland, op nieuw door den
last des Oorlogs gedrukt zyndc , zig nog genoodzaakt vonden, om naar kragtdaadiger middelen om te zien; en
dat de Staaten van Holland, in die omflandigheden,
openlyk, edelmoedige vergelding beloofden , aan hem,
die eene nieuwe en gcmaklyke belasting, minst drukkend
voor de Ingczctenen, en den Lande by uitftek nuttig,
20u molten uitvinden. Men weet , dat hierop gevolgd
is, de invoering van ons Ze gelpapier ; eene belasting,
wclke men den Impost van geze geld Papier of het Klein
Zegel genoemd heeft, die becuald moet worden , voor
alle de papieren , op welken het zegel der Staaten gedrukt is, van hoedanige Papieren men zig in Regten
moet bedienen. Dit voorgevallene, met eenige goeclkeu,
rende bedcnkingen over dit middel, heeft de Hoogleeraar Boxhorn reeds voorgefteld (t); dan men vindt by
Bern, zo min als by eenigen anderen onzer Schryveren,
den naam des Uitvinders genoemd; zo dat dezelve a1
vroeg in vergetelheid geraakt fchyne; waar uit dezelve
nu door den Hoogleeraar Trotz getrokken wordt.
Naar uitwyzen van 't geen zyn Ed. desaangaande meldt ,
was de Uitvinder van dit Ze gelpapier een Westphalinger
van geboorte , met naame JOAN VAN DEN aROEK, diestyds Commis van de Finantie van Holland en We stvries land ,
en dus, vermoedeiyk , een Man in 't ftuk der Finantie
ervaren. Deeze gaf den Staaten van Holland verflag,
van het door hem uitgedagte middel; en Hun Ed. Gr.
Mog. , bet zelve na ernftige overweeging goedgekeurd
bebbende, leiden hem en zynen Erfgenaamen, by eene
Refolutie van 28 April 1623, voor deeze zo gewenschte
uitvinding, ecne vergelding van goon Guldens, jaarlyks,
toe.

Polit. L. I. C. To.
(f) In zyne Disquifitiones Politicce of Overwegingen van Staat:
XXVIII Geval , bl. 2 1 1-218. Voeg bier by, dat bet voordeel
van dit middel wel dra dermaate by andere Volkeren bezeft werd,
dat het eerlang genoegzaam alomme in Europa in zwang kwame.
My wordt, zegt de Schryver van den Tegenw. Staat der
Vereen. Nederl. I. Dl. bladz. 126. berigt , dat ';p i in Holland,
jaarlyks, omtrent vier Tonnen Gouds van kora,
VII. PEEL. LgTT. tio. 1 3 .
Qg
(*) BOXHORN ,
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toe. Veclligt was hy, gelyk de Hooglceraar gist, hier
toe gebragt, door de Nov. ust. 44 C. 1. alwaar gehandeld worth van de tekeningen der Papicren, en zodanig
een gctekend Stuff: den naam draagt van Protocollum, van
bet eerfte collum of blad, waarop kortlyk aangetekend
fond, de naam van den gecncn, aan wien de post van 't
uitdeelen deezer papiercn was toevertrouwd, de plaats
waar,, de tyd wanneer, en de perfoon door welken dat papier
gemaakt was (*). Ook zou men, indien men wil, anders
mogen denken, dat by 'cr toe. opgeleid is, door agt te
geeven op dc oude vaderlandfche belasting, welke betaald moest worclen, voor dc groote Zegels, die men
aan de diplomata en privilegien hing ; over welk onderwerp men kan nazicn Ph. de Leiden cas. Pol. eas. 61.
p. 227. en Nic. Loyenc de Conc. Brabant c. 9. p.
Wat bier van ook zy, 't is intusfchen zeldzaam, dat
de naam van den Uitvinder van slit middel zo ver
borgen gehleeven zy : naastcicnkelyk is de oorzaak daarvan hier in te zoeken. In de bovengemelde Refolutie
van 28 April 1623, wordt geen uitdrukkclyk gewag gemaakt van deeze uitvinding, maar flegts de vergelding
aan hem-toegeflaan; by gelegenheid, dat Abraham Werner, ecn Ainfterdammer, insgelyks eene vergelding toegeleid werd, voor zyne uitgevonden manier van de vyrandlyke havens te verfloppen. Ook heeft de Schryver
van het Register der Hollandfche Refolutien, door onoplettendheid , den naam van ;loan van den Broek overgeflaagen , en alleen dien van Abraham Weiser aangetekend. Hier door kan zyn naam, en 't seen by verrigt
had, vervolgens wel in vergctelheid geraakt , of althans
niet tot kennis onzer Schryveren gekomen zyn. Middelerwyl had men nogtans, van eene andcre zyde, ook
tot de kennis hier van kunnen geraaken; te weeten, uit
een Request der Dogter van van den Broek, by de Staaten van Holland ingelevcrd, so Sept. 1661 ; behelzende een verzock, dat aan haar verleend mogte worclen ,
de fomme van 3000 Guldens , of de vergelding, die de
taateri van Holland Kaaren overleeden Vader,, en deszelfs
Erfgenaamen , hadden toegezegd. Ecn verzoek dat haatclok toegataan is, na dat de Raad van Staaten, in hun
Br.

Vergelyk Th. £Qey Woordentolk op 't mord Promo,.
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Berigt van 14 September 1675 , bet zelve door zyn ge_

bekragtigd heeft (*). - De Hoogleeraar Trotz
zegt ons , dat de Berigten en Bercheiden, Hier toe betrekkelyk , hem door een zyner Vrienden, een Man van
Aanzien, ter hand gefield zyn , en dat her zyn oogmerk
was dezelven, by gene nadere gelegenheid, volkomen
in 't licht te geeven. Eene taak welke by, door den
tusfchenkomend en dood , niet ter uitvocringe heeft kunnen brengen ; en dus voor de Bezitteren van 's Mans
Papieren, of andere nafpoorende Liefhebbers , overblyft.
zag

(*) Op eene andere plaats ftelt ooze Autheur het inleveren van
't Request op het jaar 1675, en zegt, dat de Raad van Staaten
het voorgeftelde goedgekeurd heeft, in hun Berigt van 24 Sept.
van 't zelfde jaar.
De Eerlykheid ten uiterflen fchadelyk , gevolgt van zeker Bewys,
dat de tegenwoordige Faillisfementen eerlyk en wel ter goeder
trouwe zyn. Twee zonderlinge Stukjes , door rumoDiKaius.
Alum te bekomen, 16 bladz. In groot oelavo.
et eerfle deezer twee Stukjes behelst eene rechtmaatige en
vry wel uitgevoerde hekeling van iets, dat maar al te veel
plaats heeft, dat naamlyk een fchelmagtig Bankroetier gelukkiger
ilaagt , dan een eerlyk Man, die zig genoodzaakt vindt zyn Boedel op te geeven. Men heeft dit haatlyke leevendig afgefchetst,
in 't befchryven van het gedrag van Ronestus en Fraudulus , met
deszelfs gevolgen. - Van het tweede Stukje, of het zeker
Bewys kunnen ivy zo gunifig niet fpreeken. Het fchynt eene berisping te behelzen van het nieuwe Reglement mar de Defalcate
Boedelskamer, of wel van de handelingen derzulken, die, naar
dat Reglement, de aan hun gedaane opgave des Boedels zuiver
verklaaren. Als men dit bedoelde, behoorde men het Stuk te be.
redeneeren, of de verdenking op eene min of meer waarfchynlyke
Limier te bewyzen; waar van bier niets plaats heeft. Eene enkele gisping doet in een geval van die natuur niets af. Stellen
Nvy dit ter zyde , heeft de Opfteller zulks niet bedoeld, bepaalt
by zig alleen tot zyn hewys , „ dat alle die geenen, welken hun„ ne boedels, zints dat Reglement, aangaven, een eerlyk bank„ kroet gemaakt hebben ; om dat niemand, uit het groot getal
„ der Gefaillieerden, exemplair gefiraft is geworden, volgens de
„ bedreiging in het 3611e Artykel gedaan” , dan is zyn bewys ,
fchoon 't in den eerften opflag, en oppervlakkig befchouwd, eenige aartigheid fchyne te hebben, niet recht vernuftig, althans niet
bondig, en dus vooral niet zeker. - Op zyn fterkst genomen zou men 'er, en dan egter nog al met eenige bepaaling, uit
mogen befluiten, dat niemand deezer Gefaillieerden, over 't algeamen , zig fchuldig gemaakt heeft aan eene trouwlooze opgave van
zynen Boedel, ten minfte op zo blykhaar eene wyze, of indiervoeQq
ge
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dat de Commisfarisfen zig verpligt, geoordeeid hebben, de lave
tvvzen van diet) ttouwloozm lyindel in handen van den Heer
Hoofdofficier te fleflen. Dan, hoe fierk men dit bewys ook zoude mogen aandringen , het doet Diets ten bewyze, , dat ze eon
eeryk Ilankreet gemtakt hebben. Men kan toch eenfchein2agtig
Bankroe t man,ken, en egter cone getrouwe opgave van zynen Boede!
doen, of ten minfte zodanig cone opgave, dat de Commisfarisfen
'er bezwzarlyk cenigen, of in 't geheel been , vat op hebben.
Nieuwe Proeve van klijne Gedichten voor Kinderen. Te Utrecht
by S. de Waal en G. v. d. Brink Jansz. 1778. In odavo52
en mag van deeze kleine Gedichten zeggen, dat ze, fchoon
uit cone andere hand komende, den die, welken wy voor
cenitTen tycl'verineid hebben (*), dezelven in zo verre evenaaren ,
(lac ze 'er kunnen bygevoegd, en op dczelfde wyze gebruikt
worden. Zie hies , tot eel) voorbeeld, den Speelzieken, gefchikt, om de Jeugd vroegt7dig tegen dit invreetende kwaad te
wapenen.
Hoar eons, lieve zusje, Mietje,
Wet ik hedcn lieb gedaan,
Maar gij moot het niet vertelien;
Vader zou mij zeker flaan.
Aleefje yan wort met mij fpeelen,
Hij had duiten in zijn zak ,
Maar het fpeelen liep hem tegen;
'k Won het 'Pei op inijn gemak.
'k Wist wel, dat ik 't ligt kon w;a3un,
[Fiji ik beter fpeel dam °an.
Laat 071S nu wet lekkers koopen;
Vader weet 'er took niet van.
Foei , zei Mietje, fchaam u, brooder!
Dat gij zulk eon dwaasheid doet.
Gij kost , zegt ge , beter fpeelen,
Foci] , gij hebt een laag gemoed.
'k Zal het Vader niet verzwijgen,
Want gij zijt in groat gevaar.
Deze winst kan u verlokken,
Dat gij wordt een dobbelaar,,
En die dear toe is genegen
Wordt eerlang veelligt een
'k Zal het zeggen! Og , zei broertje,
Zeg het niet mijn Mietje lief.
'k Zal de duiten wedergeven,
Lieve Mietje, zwijg tacit flit!
'k Zal voortaan zulk fpeelen laten >
Wijl ik near hooren 'lid!.
(s..) Zie 109veli, W. 411.
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LETTER-OEFENINGEN.
De geachte Euangelie-arbeider en welgeraaden 3'ongeling, gefchetst door liERNARDUS EChCH, Predikant te Spanhroek et
Opmeer. Te Anifterdanz by M. de Bruyn. Behalven
Voorwerk 320 bladz. in gr. octavo.

deezen dubbelden Tytel hied men ons Mee Verhandelingen aen, die Leeraren en Leken, Jongelingen en Jonge Dogters, mitsgaders Ouders en Bejaerden Lieden, gewigtige overdenkingen aen de hand geven.
De cerftc behelst , naer aenleiding van de
Apostelifche vermaning, r Th. V. 12,13, ene oordeelkundige ontvouwing, en ernftigen aendrang van de plichten der Leeraren in bun dienstwerk, als Arbeiders , Voorflanders in den Here en Vermaners ; mitsgaders van de
plichten der Gemeente, jegens de zodanigen, om hen
naemlyk te erkennen , en zeer veel te achten in liefde °mint*
nes werks wit, als mede vreedzaem te zyn onder elkander, zo
Leeraers en Gemeente, als de Leden der Gemeente underling. — De tweede heeft tot een onderwerp des
Predikers les aen de Jeugd , Pred. XII. 1-5 ; welke de
Eerwaerde Bosch, onder nevensgaende ophelderingen,
der Jeugd voorftelt, om haer op te leiden tot ene gegronde kennis van linen plicht, te weten , vroegtydig te
gedenken aen harm Schepper ; als mede om haer ernftig te
doen letten op de drangreden, welken haer hier toe behoorcn te noopen; die zyn Eerwaerde uit de natuur en
gevolgen dezer plichtsbetrachtinge afleid, en voorts vetfterkt door de overweging van 't geen de Prediker ten
dien einde in den tekst voordraegt; in zyne befchryving
van den ouderdom , en 't geen ons omtrent died leeftyd op te
merken ftaet. Itieracn heck by vervolgens ene befchouwing van ' t veelal beitraffenswaerdige gedrag der Jeugd,
in onze dagen, en van de naeste oorzaek van dit doodlyk kwaed, maer al te dikwils in de Opvoeding te
den. Verder fchikt by zyne aenfpraek ter opwekkinge,
Rr
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onderrichtinge en aanmoccliginge der Jeugd, met ene
knopte beantwoording der voornaemfte drogredenen of
valfche denkbeelden, waerdoor de Jeugd zich vaek ver_
leid. En ten laetite befluit by zyne Verhandeling met
gepaste vermaningen aen de welberaden Jeugd, de Ouders en de Ouden van dagen van verfchillenden ftand.
Beide deze Stukken zyn oorfpronglyk Leerredenen,
welker fchetsfchikking de Eerwaerde Bosch ook behouden heeft; maer ze zyn voorts uitgewerkt by manier
van Verhandelingen, waerin een Schryver zynen geest
mecr ruimtc verleent , orn van alles wat hem, onder het
opftellen , by uitack acndoet, naer den verfchillenden
aert der byzonderhecien , die tot zyn onderwerp behooren, het vereischte gebruik to waken. Zyn Eerwaerde
is over 't geheel in die manier van fchryven vry gelukkig geflacgd; by heeft ieder onderwerp met ene welbeftierdc levendigheid behandeld, die aen zync voorflellingen een treffenden nadruk gecft, en bet doorbladcren
van zyn lecrzaem Gefchrift ene aengenaemheid byzet.
Dit heeft hem, buiten andere manieren van voorclragt ,
welken aen bepaddlyk zogenoemde Leerredenen niet cigen zyn, ook wcl byzonder vryheid gegeven, tot ene
levendiger affchetzing van deze en gene 'Charaecers , dan
men op den Predikf1oel gepast zou molten oordelen, dat
zyne nuttigheid kan hebben. Laet ons, tot een voorbeeld hiervan , of 't ook bier of daer dienst megte docn,
ten toon ftellen 's Mans Schildcry van een yongeling en
ene 7uffer van de waereld; welker Orgineelen macr al te
veel voorkomen, en op verfchillende wyzen, zo in hoogcr als lager Rand, nagecopicerd wordcn.
„' De 7ongeling van de weereld, (dus maelt zyn Eerwaerde denzelven ,) heeft alle zyne gcdachten gevestigd
op Gene geduurige afwisfeling van wellust ; dan eens
zijn het dc zinnen, dan eens de verbeclding, waaraan
hij tracht Le voldoen; zijne gedachten , daarmee geheel
opgevuld, kan hij nimmer tot zijnen sCITEPPER bepaalen.
Eenzaam zijnde, poogt hij zijne verbeelding te veraangenaamen. Hij doorbladert en herleest Boeken, welken
hem onkuifche Voorwerpen leevendig vcrtoonen. Een
onzinnige Roman, vol herfenfchimmige beuzelingen , of
ecn vrijgeestigc Voltaire, is hem vermaaklijker dan het
heilig Bock, vol ziclzaligende waarheden. Van een
fcboon gelaat en zwierig kleedrentuig kan hij Meet redezen,.
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nen, dan van den oneindig grooten SCHEPPER , en deszelfs niet min oneindig-magtige en wijze werken. Hij
zoekt zijne zinnen keur van aangenaamheden te verfchaffen, en anderen te vermaaken. Des brengt hij een geruimen tijd door, met het in orde fchikken van een belachlijk optooifel : op dit tijdftip flelt hij zich juist alle de regelen voor van eenen Dwingeland, dien ieder
met vier letteren de Mode noemt ; wiens wet bij hem
meer geldt , dan de hoogmoed bedwingende heilwet van
Koning JEZUS. Maar zacht... de Pronker is gereed ; de
tijd roept hem. Waartoe? ... tot manlijke, Godvruchtige, edelmoedige, wat zeg ik!... tot redelijke bezigheden ? Neen 6 neen! tot het gezelfchap van zoogenaamde Welleevenden! verhevene Geesten !... Hoe
Itraalt hem de blijdfchap uit de 000gen ! nu een drang
van dienstvaardigen hem omringt. En niet minder laat
hij zijn vernoegen [6 geesteloos vermaak over een hand
vol beste kaarten blijken geen wonder! hij hoopt het
van beiden te winnen. Die winst verzacht de wroeging
van zijn geweeten, en wiegt het in flaap. • De beroerde
blijdfchappen uit dartele en brooddronkene boerterij gebooren , of door het rondgaande glas ingegeeven, zijn
hem waardiger,, dan de itille toejuiching van 't gemoed.
De gezellige uuren, welken de onderlinge ftichting konden bevorderen, en dienen moesten tot verheerlijking
van onzen SCHEPPER brengt hij door met beuzelpraat,
met gefprekken, die niets zedelijks hebben. Hij fpreekt
van paarden , van wagenen, van zwier; terwijl Gods
kinderen [bij hem eenvoudige lieden geacht] den lof des
IIEEREN vermelden. Van hartverandering, van bekeering mag hij niet redenen: dat past , naar zijn denkbeeld,
in geen gemanierde bijeenkomften, dat voegt geen lieden
van de w.eereld. Verwonder u daar niet over. Voor
dit zijn doen heefc hij genoegzaame rede. Hij bemerkt ,
moogelijk" [zegt een bevallig Schrijver (*)] „ dat het
„ gewigt van zijn kwaadfpellend geweeten hem zou
33 doen verzinken , indien het luchtig hulpmiddel van
„ gedwongen vrolijkheid hem, als een blaas met wind
„ gevuld, niet boven water Meld". Hij wil toch gaarne gerust leeven, tusfchen den hoogmoed en de ledigheid. Hij bedekt daarom eene lasterlijke misdaad met
eenen lagchenden naam; wijdt zijne overige uuren aan de
beRr 2
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belaaging van onreine of onnoozele Schoonhcdcn, aan de
danszaal, 3a aan 't zielverdervend tooneel , dat meestal
gecn kweekfchool is van wijsheid en deugd, wijI het de
vcrbeeldingskragt vervult met fchaadelijke denkbeelden.
Zijne fchatten vermeerderen de euveldaaden. Hij keert
de orde der natuur om ; is in de gouden morgenuuren
flaapende, en in flaaperige nachtuuren waakende. Dat
meer is. Hij verkwist zijn vaderlijk erfgoed, vcrliest
zijne natuurlijke gezondheid in de dartele armen der wellustige vrouwen. De doodverw legt op zijne wangen,
van welke de jcugdige blozende kleur in de lento zijner
dagen veci te vroeg vervloog. Een fluipend vergif verbrand hem reeds zijne ingewanden. En, om het u alles
te zeggcn: hij is oud zonder ouderdom. Zoo flijt hij
zijne dagen. Zoo leeft hij in het koninkrijk der zinnen,
om in het koninkrijk der droefheid te fterven.
Zie daar ecn Jongeling , die zijn weereld verftaat , 't.
welk doorgaans betekent, iemand die God niet kent".
„ De beeldtenis yen eene yuffer van weerelgche opyoeding heeft veele trekken , die in den jongeling te befchouwen zijn. Zij bevlijtigt zich, om haar ganfche lichaam in het bekoorlijk fpiegelglas te vertoonen, Aan
de fchoonheid verdelgende kaptafcl vcrfpilt men de beerlijke morgenuuren. Het brosfe lichaam word rondom
met wimpelen omhangen, doch zij denkt niet op het
verfieren van haare kostbaare voor de eeuwigheid ge.
fchapene ziel. De kuischheid is genoodzaakc, door het
oogbetovcrend gewaad, de vlucht te neemen. Een befpottelijk tooifel, eene belagchelijke kleeding, een ontbloote boezem, weitfche, doch meest geleende hairlokken, gemaakte houdingen, dartele treden en onverfiaanbre woordenklanken, hebben dit Schepzel hervorincl
tot een wangedrocht van de Natuur. Wonderlijke vertooning! Zij is naakt zonder armoe. Grijs zonder ouderdom. Kortom, zij wijdt oak de edelfte kragteri toe,
aan het Spel, de Danszaal, den Wellust , eene Wandeling, de Ledigheid".
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Leerredenen van HUGO BLAIR Dr. der H. Godgeleerdheid
enz. Naar den vierden druk uit het Engelsch vertaald.
Tweede Deel. Te Andlerdanz by de Wed. van Esveldc
en Holtrop 1778. In groot oetavo 217 bladz.
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n dit tweede Deel komen ons zevenLcerredenen voor,
welken , niet minder dan die 't eerfte Deel vervat,
gefchikt zyn, om tevens het verftand te overtuigen en
het hart te roeren. Ze gaen over de Godsdienftige afzondering, de Godsdienftigheid, de plichten der Jeugd,
de plichten en vertroostingen des ouderdoms , de kracht
des Gewetens, het mengzel van blydfchap en vreeze in
den Godsdienst, en de beweegredenen tot ftandvastigheid in de Deugd. Laet ons , tot eene proeve van
's Mans leertrant, zyne Leerreden over de GodsclienItigheid beknoptlyk fehetfen. Dezelve is drieledig.
Het eerfte deel is gefehikc ter verklaringe van de natuur der Godsdienftigheid, welke ons indezervoege omfchreven word. „ Godsdienftigheid is de leevendige
„ oeffening van die aandoeningen, welke wij bet Opper„ weezen verfchuldigd zijn”. Zulks vervat verfcheide
bewegingen des harten, die alien op het zelfde groote
voorwerp uitloopen, en inzonderheid tot de viervolgenden te brengen zyn. Ene diepe eerbied voor God;
ene aendoening, die faemgefteld is uit ontzag en liefde.
(2.) Oprechte dankbaarheid jegens God voor alle zyne
weldaden ; ene vuuriger aendoening dan enkele eerbied.
(3.) De begeerte der ziel naer de gunst van God, als
hacr hoogftc goed en eindelyke rust. (4.) Ene volkome
overgegevenheid der ziele aen God. - Dus is de
Godsdienftigheid, zegt zyn Eerwaerde, „ de vereeni„ ging van eerbied, dankbaarheid, begeerce en overge,, gevenheid. Zij drukt niet zo zeer de verrigcing van
„ eenigen bijzonderen pligt uit, als wel den geest , die
„ alle Godsclienfligc pligten moet bezielen. Zij {hat
„ over, nict blootlijk tegen rcgtftreekfche ondeugd ;
„ maar tegen een hart, dat koud en ongevoelig is voor
^ heilige dingen; dat, misfehien uit dwang, en uit
• zef van voordeel , eenigc agting behoudt voor Gods
„ .geboden, maar ze gehoorzaamt, zonder ijvcr,, liefde
• of blijmoedigheid”.
Rr3
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In 't tweede Deel ftelt de Leeraer zig voor.dcze
Godsdienftigheid aen te pryzen. Vooraf mcrkt by aen,
dat men zich behoort te hoeden voor ititerften van alle
foort, in den Godsdienst. Bekend zyn ten dezen op_
zichtc bygeloovigheid en geestdryvery; maer niet minder heeft men acht te geven op de tegenovergeftelde uiterften. Oin de bygeloovigheid te oncvlieden, met men
den betamelyken uiterlyken eerdienst niet verfmaden;
en om tot geen geestdryvery te vervallen, behoort
men den Godsdienst nice te brengen, tot ene koele
waerneming van de voorfchriften der Deugd. Ten
einde dit uiterftc te beftryden, en de bovenontvouwde
Godsdienftigheid, tegen de denkbeelden .van hun, die
het hart en de aendoeningen van den Godsdienst afzonderen, te rechtvaerdigen , om derzelver daedlyke najaging
aen te pryzen, bepaelt zich de Ecrwaerde Blair tot deze
drie bedenkingen. (i.) De ware Godsdicnfligheid, haren
oorfprong nemende uit aendoeningen, die van het menfchelyke geftel onaffcheidelyk zyn, is redelyk en welgegrond. (2.) Zy is van het grootfte gewigt voor alle de
anderc deelen van Godsdienst en Deugd, en bezit cen
hoogen rang in 't famenftel van den Godsdienst. De
neiging en den finaek der menfchen nacr de verhevenfte
voorwerpen te richten; cen trek tot dcugdlyk en geeselyk genoegen in hun te verwekken, en den Godsdienst
in het hart te brengen, is de zaek der Godsdienflighaid.
Zo behoort zy tot het wezen van den Godsdienst in haer
beginfel, en even zo vermengt zy zich ook order de behoorlyke betragting van alle deszelfs plichten ; verfpreidende een heilzamen invloed over de geheele deugd, en
vormende eene heerfchende geftcldheid der zicle, als ze
dikwils in 't werk gefteld word. (3.) De Godsdienftigheid heeft een uitgebreiden invloed op 's menfehen welzyn , of het geluk des levees. Pryst alles wat de deugd
bevordert en fterkt, wat het hart bcdaarc en regelt,
zich aen, als ene bron van gelakzaligheid; dan, zeker.
lyk , is de Godsdienftigheid bovcnai aen to pryzen, als
by uitnemendhcid gefchikt , om deze uitwerkzels in een
zeer aenmerklyken trap voort te brengen.
Voorts bedoelt de Ecrwaerde Blair, in 't lactfte ge&cite, fommige misvattingen , wacrin de menichen,
ten aenzien van de Godsdienitighcid , ligtlyk vallen, te.
gen cc gaen. Hier toe brengt liy; (i.) Den waen ,dat
dc
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dezelve When zou, in de bloote waerneming van cen
uitwendigen eerdienst: daer integendeel de ware Godsdienftigheid gelegen is in de getteldheid des buten, en
inet in de beweging der lippen, of de houding van 't lichaem. (2.) Het denkbeeld., dat de vermaken en voordeelen der Godsdienftighcid, voor ecn ieder, zonder onderfcheid, open ftaen: daer ze integendeel ecn rein hart
en een deugdzacm leven vordert. Men kan des niet
v erwachten, dat men, op Cenmael, uit de armen vaa
de waereld, zou kunnen loopcn, in de geheiligde verblyfplaetfen der Godsdienftigheid. Dan ondertusfchen
is het (3.) niet minder ene misvatting, te denken, dat
de ware Godsdienftighcid ene volftrekte verlating van de
waereld eischt. Haer doel is integendeel ons ook gelchikt te maken ter betrachtingc van de plichten dozes
levens; en, wat ook in byzondcre omflandigheden plaets
zou mogen hcbben , zy kan, voor bet grootst gedeelte,
met een beter uitflag aengekvveekt worden, door hen,
die ze vermengen , met de werkzarne beroepen des leven g . Even zo is men huiten het fpoor, als men zich
(4.) verbeeld , dat de Godsdienftigheid ene volitrekte
er ac ht in g van alle de vermaken en uitfpanningen der
menschlyke famenleving voorfchryft. Zy beteugelt integendeel allcen den geest van verfirooijing, verbied nice
alieen hec ongeoorlofde, maer ook de aenklevingaen het
geoorlofde. Zy brengt de uitfpanningen onder ene behoorlyke bepaling zonder uit te rooijen ; en verbied
dezelven als ene bezigheid, maer tact ze toe als ene ontfpanning. Men dwaelt voorts als men (y.) gelooft, dat
de Godsdienftigheid cen geest van geltrengheid voed, in
het oordeclen over de zeden en het character van andeTen. Hierentegen zyn de allerecrfte trekken, welken de
ware Godsdienftigheid der ziele indrukt , die van oprechthcid en nederigheid. Hare beginfels zyn edelmoedig. Haar aert is verre van acnrnatigend; zy is zagtZinnig. Strong allecnlyk omtrent zichzeive, oefent zy,
alleszins die infehiklykheid omtrent andcren, welke de
menschlykheid kan ingeven. Zy &gent zich het voorrecht niet toe van in der menfehen harten in te zien, of
uitfprack tc doen over hunnen ecuwigen ftaet. Men
voed cindelyk (6.) ook nog verkeerde gedachten van de
liodsdienttigheid, als men denkt, dat geduurigc verruk_
king en geestlyke blydfchap tot dezelve behoort. Godsdienftige aendoeningen laten integendeel zeer verfehiliende
Rr4
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de trappen van vuurigheid en verheffing toe. ja, zy
verfchillen niet alleen in trappen, naar gelang van de verfchillende geaertheden , maer zyn , zelfs onder de hcstgeftelden aen vele flooring en afneming onderhevig dewy' de
druk der waereldfche zorgen, verflaeuwing der geesten en
lichaemlyke zwakheden ons menigmaal ongefchikt maken
tot het genoegen van geestlyke aendocningen.
De Eerwaerde Blair, deze denkbeelden ten nadruklykfle
uitgebreid hebbende, befluit ten laethe zyne Redenvoe„ Laat ons van de Godsdienrin g op deze wyze.
fligheid affcheiden alle die misvattingen , welke aan de
bedorvenheden der menfchen , of aan hunne onkunde
.P5
en vooroordeelcn , haaren oorfprong verfchuldigd zijn.
Laat ze bij ons zijn, de aanbidding van God in geest
en waarheid, de verheffing der ziel tot hem, in eenals het
3), voudigheid en liefde. Laat ons haar najaagen,alshet
beginfel van een deugdzaam gedrag en van inwendi^ ge vrede. Laat ons, door herhaalde en ernftige ge.
peinzen over de groote voorwerpen van den Godsdienst
, onze zielen voor haar openen. Laat ons ,
3,
^ door middel van de Inftellingen des Euangelies, haare
indrukzels aankweeken. En laat ons, bovenal, God
33
„ hidden, dat hij haare kragt in onze harten vestige.
• Want bier, zo ergens, hebben wij zijnen bijfland
9, noodig. De geest der Godsdienftigicid is zijne gaa_
• y e. Van zijne ingeeving komt zij voort. Naar hem
zijne tegenwoordigheid,
,, ftrekt zij zig uit;
namaals , zal zij haare volmaaktheid erlangcn".
4v-fie Beginfelen van de Historie der Wysbegeerte. Uitgegeeven door den Heer P.RUCKER. In 't Nederduitsch
vertaelt en met Aanmerkingen vermeerdert door wylen A.
D. STOPPELAER , in zyn Leven Euangeliedienaer in den
Ouden-Bosch , en uitgegeven door DE vOS Dienaer
des Woords to Abkoude. Derde tuk. Te Utrecht by
G. T. en A. v. Paddenburg 1 7 7. Behalven het Voorverk en de algemeene Registers 284 bladz. In gr. oetavo.

die de twee voorige Stukken van dit leerzaame
Werk met oplettendheid doorbladerden , hebben
Z
ongetwyfeld kunnen ondervinden, dat wy het nict to
Y

fterk aanpreezen, noch boven zyne waarde verhieven ;
;gel} wy het aaomerkten, als ceue zeer nuttige hand-
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Voor jonge lieden van oefening, als een gefchrifc
waarvan ook sneer gevorderden zig met vrugt kunnen
bedienen, en waarvan zelfs dezulken, die zig anders op
geen gezette oefening toeleggen, maar, by voorkomende gelegenheden , jets van deeze of geene Filofofifche
Sekte of Leerftelling begeeren te weeten, als een leerzaam handboek , gebruik kunnen maaken (*). De Gefchiedkundige Wysgeer Brucker, nu in dit derde Stuk,
waar mede deeze zyne Historie der NA rysbegeerte vol..
tooid worth , op denzelfden voet voortgaande , komt
daarmede in het derde of laatfte Tydperk , dat by zig
ter ontvouwinge voorgefteld had; te weeten dat van de
verbetering der Filofofie , zints derzelver jammerlyk
verval, omtrent het begin der veertiende Eeuwe tot op
onzen tyd, of wel tot het begin deezer achttiende Eeuwe. Ter bchandelinge van dit onderwerp fchift by
dit Stuk in twee voornaame*Hoofddeelen.
Het eerfte gaat over de aanvanglyke onderneemingen
tot het verbeteren der Filofofie, met het herftellen der
fraaie Weetenfchappen: de daar op volgende poogingen
der Filofofen , die zig by de Sekten hielden , om de
oude Griekfche Sekten voor den dag te brengen; mitsgaders de onderneemingen van anderen, die de by de
Sekten zig houdende Filofofie hebbende willen vermyden, en van den weg afgedwaald zyn; waaronder behooren de Scepcifchen, de Mozaifche en Christelyke
Filofofen , de Theofophifchen en de Synkretisten; by
welke gelegenheid de Autheur ten laatfte ook nog met
een kort woord gewag maakt van de vyanden der Filofofie, of het voorgevallene met Daniel Hofnian en de zy_
nen te Hclmftad, omtrent het Jaar 160o.
Onze Autheur dus in dat gedeelte gehandeld hebbende van de by de Sekten zig houdende verbetering der Filofofie, en het geen daaromtrent in aanmerking komt,
bepaalt zig verder , -met den aanvang van het tweede
gedeelte, tot het voordraagen van de Eklektifche verbetering der Filofofie , die met het afloopen der zestiende Eeuwe begpn ftand te grypen , en de Eklektifche
Filofofie vervolgens trapswyze deed tocncemen. Onder
deeze henaaming van de Eklektirclie , zo veel als Uitkiezende Filofofie, oogt de Heer Brucker, gelyk by zig uitdrukt,
(*) Zie Hedend. Md. Leiter-1:1,f.
D.
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drukt, „ op die redelyke en vrye wyzc van filofoRT„ ren, van dewelke alle de fligters der Sekten zig bedient hebben, en naar welke men de waarheit en Naar
59
„ verbant, naar haare natuur en eigenfchappen, en de
„ grondcn van eene niet door vooroordeelen aan den
„ bant gelegen zynde Reden, nagaat, wettige grontftellingen en fluitredenen maakt,
uit
gedagten
15
„ en tiamenftellen der Filofofen niet aanneemt, clan bet
„ geene, waarvan men overtuigd is, dat het met zulk
een onderzoek der waarheit overcenftemt". Nopens
59
deeze verbctering der Filofofie meldt by, wat 'er aanleiding toe gegeeven heeft , en hoe dezelve, ten opzigte
der geheele Filofofie in 't gemeen, voortgezet is geworden, van 7ordanus Brunus af, die met het afloopen
van de zestiende Eeuw bloeide, tot op Christianus Thoniafius ; welke in 't Jaar 1728 ftierf. Dit leidt hem om
voorts na te gaan, hoe men, door deeze wyze van filo.
fofeeren, zeer merkwaardige verbeteringen heeft te wege gebragt , in de byzondere Filofofifche Weetenfchappen, naamlyk de Redeleer, de Natuurleer, de leer der
Geesten, de Zedenleer en de Staatsleer. En eindelyk
hegt hy aan dit alles nog een beknopc verilag van de
Uitheemfche Filofofie ; te weeten , die der Afiatifche
Volken in 't gemeen, mitsgaders die der Malabaaren ,
Chineezen ,en Japonneezeren in 't byzonder.
Al het mcrkwaardige ter verbctering der Filofofie ,
geduurende dat tydperk van 't begin der vecrtiende tot
op het begin der achttiendc Ecuwe aangewend , (in des
Autheurs groote Werk breedvoerig voorgedraagen ,)
words hier op eene kortbondige wyze ontvouwd; met
melding van de voornaame lotgevallen der Filofofie, de
beroemde Mannen, die de hand ter verbeteringe aan 't
werk geflaagen, en de gevoelens welke zy voorgefraan
hebben; met aanwyzinge van den verfchillenden uitflag
die veeler Filofofifche onderzoekingen hidden.
De Eerwaarde de Vos het voetfpoor van wylen den
Eerwaarden Stoppelaar,, (in 't Eerfte Tydperk ,) houdende, heeft het Tweede, en zo ook dit Derde of laatitc
Tydperk , met oordeelkundigc aanmerkingcn verrykt ;
welken of tcr ophelderinge van den Autheur clienen
of den Lezer behulpzaam zvn , met hem tot her groote werk van den Heer Brucker re wyzen, en verder
v.oclanige Schryvers aan de hand te geeven, by welken
hy,
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lay, des begecrig zyndc , ecn uitvocriger berigt van het
voorgeftelde kan vinden. - Men ziet in dit Stuk
hoe de Filofofie, door de Scholastyken tot den dendigften ftaat gebragt zyndc, in dit Tydperk van trap
tot trap eene nieuwc en verbecerde gedaante verkrecgen heeft ; en daar wy, in ons berigt , nopens de twee
voorige Stukken, gcmeld hebben, hoe de Scholastykeii
de Filofofie verbasterden, komt het ons gevallig voor
hans re melden, hoe men derzelver hervorming,
gens onzen Autheur, aangevangcn heeft , en hoe de
grondflag der Eklektifche Filofofie, ten laatfte, met
het afloopen der zestiende Ecuwe, gelcid is geworden.
„ Men maakte, zegt de Beer Brucker, een begin met
de fraaije Wetenfchappen, en inzonderheid met de Latynfchc en Griekfchc talen_ welke de fleutel zyn tot de
Filofofie der Ouden. Want dewyl de eerfte in eene volkorne barbaarsheid vervallen, en de andcre by de allermeesten gantsch in vergetenheit geraakt was, cn de oude Gcicertheit geheel en al onbekent geworden was, zo
maakten in 't allereerfte Dantes Aligetius en Franciscur
Petrarcha hun work van de Latynfche, en Manuel Chryfolaras van de Griekfche tale, om die in hare zuiverheit
en dc daartoe behorende Literatuur weder te herftellen". - Dit gaf voorts aanleiding tot het overzetten en verklaaren der Griekfche Filofofen; en men begon dus derzelver echte gevoelens bekend te maaken;
waardoor de Griekfche Filofofie eerlang begon te herleeven. Hier toe bragten, gelyk onze Autheur meldt, de
bovengemelde Lacynfche Dichters en hunne Discipelen
mode niet wcinig toe ; maar dewyl Chryfolaras , door zync ondcrwyzingen in de Griekfche taal, hiertoe bovea
al den grondflag lcide, zullen wy ons tot zyne pooging
en 't gevolg daar van bepaalen.
„ Doze Chryfolaras (I) was, zo als onzc Autheur vervolgt,
„ (r) MANUEL. GHRYSOLARAS, CCU Romero van afkomst, een
Byzantiner van geboorte, werd, toen 't Oosterfche ,Ryk door den
Turkfchen Keizer Bajazeth in engte gebragt wierd, van yoliannes
paiamIogus den Ouden, die van 1355 tot 1390 of 1391 wederotn
't Oosteriche Keizerryk beheerschte, na de Christen-Vorften
Europa gezonden, (niet 1337 als bier in den tekst flaat maar in 't
jam. 1 ,337,) om hulp tegen den Turk. Dan Griekeniand wad
Oaurna van 't dreigend gevaar verlost , Wen Tamerlan , de Veld-

ker
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volgt, van den Griekfchen Kcizer in 't jaar 1137, We..
Bens Staatszaaken, gezonden naar de Westerfthe landen.
Maar hy bleef, wegens den bedroefden toeftant van rya
Vaderlant in Italie , en b y begon op verfeheide plaatzen,
de gantsch onbekende Griekfche taal te onderwyzen,
waartoe hy veele Discipelen bekwam (2). Deze verfpreidden zig door gantsch Italie, trokken de Griekfche
boeken uit het ftof der vergetenheit voor den ciag, en
geraakten ook op de Schriften van de Griekfche Filofofen
en byzonderlvk op die van Ariftoteles. Omtrent het
midden van de vyftiende eeuw viel daarop de ongelukkige verovering van de Stad Konftantinopole voor, welke
de geleerde Grieken dwong naar Italie te vlugten. Deze werden nu van de groote en magtige Huizen, ander
welke zig, in 't byzonder,, bet meeste hebben laaten zien,
dat van de Medicis , en dat van Florenze , met vreugde
ontfangen, hun onderhout en vryheit gegeven, om de
Griekbeer der Tartaren , in eencn veldflag , Bajazeth met zyn Yolk verwon , omtrend eene myl van Ancyra, eene Stad van Galatie , op
woensdag den 27 van Dfulhaggia , de leste maend van 't jaer 804
der Hegira , of den 18 van Zomermaand van 't jaer na CH. 1402.
De Turkfche Keizer werd, levendig in des overwinnaers handen
gevallen , in eene yzeren Kooi , die hem ten Kerker dieude, genet; en Timur hragt den Franken, filet Bajazeth te flaen , ruimte
men na de engte in welke zy te voren waren (*). CHRYsoLARAS bleef in Italie, en herftelde eerst te Venetic, daerna te Florenfe en Rome, en eindelyk , door behulp van den Prins Galeatius , te Pavia in 't Milaneefche , de in 't Westen 700 jaret1
verfmade Griekfche Letteroefeningen. Om dit Werk,heeft H. v.
d. HARDT 1718 MANUELS g,edaChtellis allereerst dankbaer gevierd. BRUCIC. Hist. &it. Tom. IV. p. 5. n. (b). CHRYSOLARAS
trok 1414 naer Koraltans, om de Kerkvcrgadering te zicn , en
fior y in 't volgende jaer, uitwyzendc zyn Gravfchrivt , FABRICIUS
Bibl. G. Vol. IC. p. 392. RRUcK. Vol. IV. p. 5. VI. 677. De
Griekfche Tael werd toen weer de fleutel om der Grieken
folic te openen. HOny de Grcccis illustrihus &c. Ed.
JEBBIO, Lond. 1742. ROERNERus de dotlis hominibus &c. Lips.
1750. BRucic. Ton. IV. p. 788. VI. 6/5".
„ (2) Een van dezen A m3kosius Camalduenlis vertaclde moCENES van de Levens der Filolofen in 1 Latyn. FABRIC. Bibl.
211ecl.iEvi et Cr. Vol. III. p. 6o3 feqq. BRUcK. 6. VI. 677.
(*) Kenbeidslvilve hebben wy de vccivuldigc winge!malde Autheurcu not

pens deeze Historic sgterwegeis gdaatcu,
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Criekfche geleertheit in Italie bekent te maker/. Kosmusde
Nedicis (3) zondt yoannes Laskaris naar de Levant, om
gefchreve Griekfche Boeken op te kopen welke by ook
zeer veele, zelfs ook Filofotifche , mede bragt. Pletho (4) verwektc by denzelven Gene liefde voor de Pia,
ionifche Filofofie, en zette hem aan , om , tot voortplan-

ting van dezelve , alles, wat mogelyk was, by te brengen. Even het zelfde deed Pans Nikolaus de vyfde , met
de zuivere Aristotelifche Filofofie, terwyl by de Schriften van Aristoteles beter liet overzeccen. Andere Vornen (5) volgden dit loffelyk veorbeelt ; en door de
gunst van deze Patronen , en door den vlyt van de Grieken en van hunne Italiaanfche Discipelen , kwam de Platonifche , of veel meer de Alexandrynfche, gelyk ool: de
echte Peripatetifche Filofofie in Italie in bloei. Daar nu
de Franfchen, Engelfchen en Dziitfchers zulks in Italie geziett
,, (3) Kosmus is ook in de Lat. inflit. §. 2 p. 535 . Maer in do
Hist.Crit. T. IV. p. 6 wordt dit aen Laurentius toegefchteeven,
welke Kosmus kleinzoon uit P'etrus was. Z. Mutsu,. rrciNtiss
Opdragt van de Vertalinge van PLATO by BRUCK. IV. p.
ke Laurentius eenparig de Vader der geleerdheid genoemd
BRUCK. IV. 6. VI. 678. Men zie ondertusfchen van Kosmus,
Crit.
I. I. c. 2. §. 3. Vol. IV. p. 48".
„ (4) Pletho, anders genaaind Georgius Gemistus (en niet
Iyk we elders lezen Gemistius ,) beduidende Gemistus zo weE
2!S Pletho Gene volheid, was een Byzantiner, en met Theod.
Gaza en Besfario op de Kerkvergadering te Florenfe „ten tydes
van Eugenius den IV, 1438, tegen de vereeniging met de Latynfche Kerke; tot welke by evenwel daerna is overgegaen;
zynde wegens zyne geleerdheid, byzonder wegens zyne Platonifche, of liever Alexandrynfche Filofofie, zo als dezelve door
Animonius Saccas en Plotinus geleerd was, (zie in dit Werk
T. II. D. II. B. VI. H. 1. Afd. §. 5. n. 8. p. 135.) waarvan
ook Plethoos Boeken getuigenis geven, zeer beroemd en geacht.
Hy fchreef van de Deugden ; van 't verfchil van de Platonifche
en Aristotelifche Filolkfie ; over de Magijche Godfpraaken van
Zoroaster. FARR. Bibl. gr. X. p. 740. BRUCK. C. II. 5.
p.
41-43".
„ (5) Onder dezen verdient byzonder opmerkinge Alfonrus
honing van Arragon: van welken, sciit des Kardinaals aEssartiolg
Opdragt der Vertalinge van ARISTOTELES Metaphyfika , zieisauex.
IV. p. 8. MURAT. Ann. di Italia. T. IX. p. 80-46o. BAYLS
T. III. p. 44151. wk4 diphonA It Ara/040. in;YCK.
p. 673,,
679%
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zien en geleert hadden, zo volgden zy het tehuis naar,
en zogten deze twee Grieklche Sekten 'er weder boven
op te brengen".
Op een dergelyke manier kwamen ook vervolgens
naar uitwyzen van (lit Gefehrift, andere oude Griekfche
Sekten weder op de baan. Zommigen, die zig op de
Filofofie toeleiden, zagen intusfchen wel de ongervmdbeid van deeze zig by de Sekten houdende Filofofie,
en het daaronder ten grondflag liggcnde vooroordeel vari
gezag; dan 'er verliep nog al eenigen tyd, eer men op
den rechten weg der Eklektifche Filofofie geraakte. Zulks
nam eerst een aanvang met het afloopen der zestiende
Ecuwe, en ze maakte geen groote vorderingen voor het
begin der zeventiende Ecuwe.
„ In den beginne waagde men het allecn, zegt de
I-leer Brucker, in byzondere Wetenfchappen , gelyk als
Petrus Ramus in de Redc-leer, maar cenige aanhangers
van Telefius in de Natuur-leer gedaan bebben, welke
door de daarop zig toeleggende gezelfchappen zyn onderfteunt geworden. Dat lteeft vervolgens eenige groote Mannen gelegenheit gegeven, om het aan het geheel
t'famenftel der Filofofie te wagen; en onder dezen zyn
7ordanus Brunus en Hieronymus Kardanus byzonderlyk
merkwaardig. Doch, daar het hun aan genoegzaam vermogen ontbrak , zo werdt deze Eklektifche Verbetering
voor Franciscus Bako de Verulamio gefpaart , die het eerie en het gelukkigfle tot een model geworden is, om
fyn eigen verftant regt te gebruiken, en om vry te filofofeeren". — Van deezen by uititek grooten Man,
gebooren in 't jaar 156o en overleeden 1626 , geeft de
Heer Brucker, ten aanzien van zyne lotgevallen, cerst
een beknopt verflag, en worts meldt hy ons het
gende , wegens zyne verbetering der Filofofie.
„ Eerftelyk beftierde hy fyne oeffening, op dat Beene, het welk in de Wetenfchappen, en byzonderlyk:
in .de Filofofie nog ontbrak, en evenwel daarin moest
begrepen zyn, en hy ontdektc een zecr groot land van
groote waarheden, dat tot hier toe nog onbekend was
geweest; waaruit fyne onvergelykelyke verhancleling,, de
augmentis fcientiarum (I) ontftaan is. V ervolgens was hy
be„ (i) Len bnek met ongemeene toejuichinge der geleerden
Oat-
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bezorgt over een regtmatiger wegwyzer tot de Wetenfchappen , dan do Scholastyke Rede-leer was; en na
ecn overdenken van vccl jaaren wees by aan, hoe men
zonder School-fluitredenen , door redelyke befluiten en
ondervindingen tot kennis van de grondwaarheden komen konde , in 't even diepzinnig en fondamenteel
Boek , ;dat by norunz or ganunt (2) genoemt heat.
Maar byzonderlyk is by in het zelve de eerfte geweest
die de gewigtige Leer van dc vooroordeclen ontdekt,
en daardoor de verbetering der Filofofie op eene ongemeene wyze bevordert heeft. Daarop heeft by de
Natuurleer aangetast , maar alleen ondervindingen, en
aanmerkingen, maar gccn geheel t'famenftel vervaardigt.
Eindelyk heeft by ook de Zedenleer aangegrepen, en
de waare gedaante . van deugt en ondeugt ganuich
fcherpzinnig in fyne Ser7nones fideles ontworpen; gelyk
by ook in de Historic van Koning Hendrik den z evenden de ware gronden der Staatkunde hceft laten invloeijc
, en allerilerkst geprezen van den grooten LEIBNITZ
met den naam van onvergelyklyk vereerd. BRUCK. Hist. Crit.
III. II. I. IV. §. 6. Vol. V. p. 95. f, 96".
„ (2) Een werk van 18 jaren door den Edelen Schryver
voor zyn voornaemst gehouden , BRUCK. L. c. §. 97—roo.
Door dit Schrivt werden de oogen der genen, die lust hadden
aen de Filofofie, gcopend , oin , verlatende de zywcgen, den Koninglyken weg te betreden. Het zelve is met de ruimite
fpraken gcrocmd. Men zie BAYLE , en die by hem warden
nengehaeld , gelyk ook by THOMAS POPE BLOUNT Cenfura Cel.
Auftor. p. 903. Men doe 'cr by GASSENDUS Log. L. I. c. lo. Opp.
'I'. I. p. Ca. BRUCK. Vol. V. p. ror en 929. Vol. VI. p. 823.
En is de Edele Schryver wegens zyne Schrivten in 't genzeera
zeer geprezen. Vol. V p. ro5 §. ro, verg.
p. 824."
„ (3) De overige bier niet vermelde Filofofifche Werken warden opgeteld, Hist. Crit. Vol. P. §. 8. p.
Alle de werken
van BAKON zyn in VI Stukken in 12 te Aniflerdam 1663 uitgegeven , by welke wiLLEivr RAWLEY des Schryvers Prediker
daerna Prediker by de Engelfche Koninginne en Profesfor der
Godgeleerdheid , eene levensbefchryvinge van dien fchranderen
Edelman gcvoegd heeft. By de VI Stukken is daarna een
VIIde gekomen. Te Frankfort kwam 1665, en re Leipzig 1694,
een druk in Fol. aen 't licht. MALLET gav te Londen 1740
eene volkomenere uitgave met eene nieuwe levensbefchryving,
IV Deelen in 't Engelsch. Z. Hist. Crit. Vol. V.
9o,9r et id.
8. p. 102. not. f, g, h. PETER Bi.i.ENEE Aputhclier te NyRIr;-!

VERT000

Vertoog over de Verborgenheid der Godzaligheid , I Tint.
III. 16 ; en over de Goa fpraak van Lanzech aangaande
Itch, Gen. V. 29; gevolgd van eene Proeve over i yob-.
V. 6-8. Door G. J. VOORDA. Rentmeester der Geestlyke Goederen te Leeuwarden. Te Leeuwarden by G. Tresling 1778. Behalven de Voorreden 131 bladx. in gr. octavo.

bovengenoemde drietal van SchriftuurplaetO verzen,hetdeelt
ons de Hccr
in dit Stukje, zyVoorda ,

ne opheldcrcnde aenmerkingen male, zo ten aenzien van
het taelkundige, als wel byzonder van den zaeklykcn in/loud. Ze zyn meerendeels van die natuur, dat Liefhebbers van Bybeloefeningen dezelven wel der mocite
waerdig zullen vinden, out ze met die van andere Uitleggeren der Heilige Schriften te vergelyken. Uit
's Mans vooraffpraek aen den Lezer blykt het, dat hy
finack heeft in deze foort van oefening, des wy vetwachten, dat een gunflig ontvangen van deze Proeve
vcelligt aenleiding, tot ene volgende, zal geven.
Anat. et Chir. in Acad. Bata y . quay
Leidw est, Profesforis, Obfervationes ,AnatomicoPathologicx. Lugduni Batavorum. Apud P. v. d. Eyk
et D. Vygh , 1777.

En. SANDIFORT ,

Ontleed- en Ziekte-kundige Waarneenzingen.
groot 4to. 151 bladz.

Stukken. In

geenen die de Ontleedkunde met oplettendheid ocD efenen,
munten 't meest uit, in 't nafpooren en

ontcl ek-

Inegen ; eertyds een dienaar van den Engelfchen Kanfelier , gaf
te Leiden 1647. in Proefftukkea , beCchreven in 't En-

gelsch , en BAKONS Heilige Meditatien en Wysheid der Ouden,

uit het Latyn , in de Nederduitfche Tale,uit, met cene korte levensbefchryving van den Autheur. In den opdragt aen den PrinCe.
van Orangie Schryvt by , eenige van die ftukken , welken hy
ten dienst der Nederlanden nu aan 't Licht bragt , zelve uit des
Autheurs eigen mond gefehreven , en ten auk beheld te heti-

ben".
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dekken van de oorzaaken der ziekten en gebreken van 't
menfchelyk lighaam, wannecr ze hunne ontdekte Waarneemingen gemeen maaken. De Hooggeleerde Heer
SANDIFORT, die de post van Hooglceraar in de Ontleed- en
Heelkunde , met roem, waarmecmt , geeft hiervan ecn overtuigend bewys , door 't mededeelen van zyne Ontleeden Ziektekundigc Waarnecmingen , waarvan nu reeds
twee Deelen 't ligt zien. 't Eerfte Deel bevat X
Hoofddeelen ; iedcr behclst cen byzondere Waarneeming,
waaronder vecle zeldzaame. In 't eerfte Hoofddeel
deck dc Schryvcr ons mede , ecn zeer zonderling gebrek van 't Hart, waargenomen in een kind. 't Zelve
was van gczonde ()ciders geboorcn , en, in 't eerfte
jaar, zeer gezond ; vervolgcns ontdekte men, in 't zelve, eene huitengewoone paarsheid in de vingers en nagels, zonder ecnige andcre tckenen van ongefteldheid ,
zo dat 't zclvc , eer nog 't tweede jaar om was, alleen
konde gadn. Van dcezen tyd klaagde 't kind over eene
zwaare vermoeidheid, zo dra als 't zich beweegde,
waarby kwam cen hardnekkige benauwde hoest. Deeze twee toevallen namen, van tyd tot tyd, toe, zo
dat , op de geringfte vermoeijing , 't aangezichte , de
handen en beenen zeer paarsch van kleur wierden. De
tong en lippen werden, fomtyds, byna zwart. Door
rust kwain de natuurlykc kleur allengskens weder. 't
Kind nam wel in lengte toe, en had een natuurlyke eetenslust , loch bleef klaagen over vermoeidheid, tevens
met ecn drukkende pyn in 't bovenfte gedeelte vat' 't
hoofd, en benauwdheid, voornaamlyk in den Winter.
Hierhy kwam 't gevoel van eene uit- era inwendige koudc , die noch door 't vuur , in den Winter , noch door de
hette der zon, in den Zomer,, konde verdreeven worden. In zyn vicrde jaar heeft 't Kind de kinderziekte,
de mazelen, en de valfche pokjes doorgeftaan, zonder
ecnige merklykc vcrergering in de opgenoemde toevallen.
De benauwdheid nam , vervolgcns, toe, met zulkehevige
hartkloppingen , dat dezelve door de tegenwoordig zynde
konden gezien en gchoord worden. Deeze droevige tocvallen hebben 't gemcIdc Kind , dan nicer , dan min, geplaagd
tot zyn tiende jaar : wanneer de hartkloppingen de voorgaanden in hevigheid verre overtroffen ; bier by kwamen
flauwtens, zwelling, en klopping der kropsaderen. De
bcnaauwdheden waren nu zo zwaar en hevig geworden
Ss
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dat 't dikwyls fcheen, dat 't elcndige Kind 'er in flikkert
zoude. 't Geeri ook twee jaaren daarna gebeurde, wan.:
neer 't van zyn rampfpocdig leeven verlost werdt. De
gebruiktc middelen door de kundigfte geneesheeren
met veel oordeel , aangeraaden , waren Van weinig dienst ;
allecn werdt hier door , nu en dan, eenige verligting te
wege gcbragt. De oorzaak der toevallen was niet to
overwinnen. De gemelde toevallen toonen duidelyk genoeg, dat do oorzaak in dc longen, in 't hart, of in de
werktuigen y die tot de ademhaaling en , den omloop van
't blood dienen, moot gezogt worden: doch waarin cigenlyk 't on-gemak beflondt, was zeer moeijelyk to bepaalen. De Sehryver merkt, met grond, aan, dat de
onticeding van lyders, die dcrgelyke toevallen gehad.
hadden, (waarvan bier voorbeelden aangehaald worden,)
't waarfehynlyk maakte , dat de naaste oorzaak in 't
hart moest gezogt worden. De ontleeding van 't doode
lighaam bevestigde volkomen deeze waarfchsrnlykheid.
't Hart werdt zeer opgezet en gefpannen gevonden, zo
dat 't zelve cen groot gedecite van de horst befloeg.
Deeze uitzetting had voornaamelyk plaats in de regter
holte van 't hart de groote Slagader was ook meet dan
gewoonlyk uitgezet ; doch de Longe Slagader was op
die plaats, daar ze uit 't hart komt, zeer ingetrokken.
De Longen vertoonden Been gebrek-, maararen kleine
in eon gedrongen. 't Bleck hier uit , dat de oorzaak
van de gemelde toevallen in 't hart moest gezogt worden. By nader onderzoek, vondt de Hoogleeraer, tot
zyne groom verwondering, dat de groote Slagader, togen den gewoonen loop der mutat, haar oorfprong nam
-uit de beide holten van 't hart , zo wel uit de regter ,
als uit de linker, zo dat dezelve ook noodzaakelyk 't
bloed, uit de beide holten voortgedreven , ontvangen
=este. Voorwaar ecne zcldzaame afwyking van de Natuur ! Uit deeze oorzaak verklaart by gemakkelyk de befchreve toevallen. Zonderling was nog, dat de klapvliefen, in de longe Slagader, door uitgroeijing, de opening, zo vernaauvvd hadden, dat ze maar zeer klein
bleef. Hierby kwam nog, fchoon op verre na zo zeldzaam niet als 't voorgaande, dat de cyronde opening
van 't hart niet gefloten was. 't Gemelde wordt door
de afbeelding van Plaaten opgehelderd. Wy hebben,
't kort, deeze zonderlinge WaarneernMg medegedeeld,
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om daardoor den weetlust onzcr Leezeren, tot 't anderzoeken van dit Work, gaande to maaken ; ten opzichte
van de overige Waarneemingen laat ons beftek niet moor
toe, dan dezelve op to noemen. 't Tweede Hoofddeel
handelt over de ziekten van 't Hart, de Klapvliefen , en
de groote Slagader, 't Derde, over een Scheede-breuk
van de blaas. 't Vierde over een Darm-fcheede.breuk,
en eeniga andere foorten deezer ziekte. 't Vyfde, over
de Bloedvaten der nieren, en derzelver bekkcn. 't Zesde over den Steen in de nieren, geevende cone befchry
ving van eon fteen van 8 oncen gewigte, in 't Leidfe
Kabinet bewaard. 't Zevende, over eene gewrigtsverityving van 't onderfte Kaakbeen , 't geen zeer zeldzaarrt
is. 't Agtfte, over eenige gezwellen aan de Baarmoe..
der. 't Negende, over een zeker hard lichaam, op de
Gehoorzenuw gevonden, 't geen een ongeneeslyke oorzaak van doofheid zyn kan. 't Tiende, over een aanhangzcl uit de Nugteren darm groeijende. DeezpWaarrieemingen worden ook door denoodige Afbeeldingen opgehelderd, Men vindt insgclyks by deeze Waiineemingen verfcheide voorbeelden, uit de beste Schryvers aangehaald. Voeg hier nog by, de oordeelkundige aanmer.
kingen en gevolgen door den Schryver uit 't gemelde
getrokken. Wy wenfchen zeer dat de genoemde
Hoogteeraar met deeze onderneeming mag voortgagn tot
nut der Geneeskunde.
Katechismus der Natuur , door J. F. MARTINET M. L. A.
Ph. D. Lid van de Hollancliche Maatfchappy der Weetenfatappen te Haarlem , en Predikant te Zutphen. Met
Plaaten. Tweede en Derde Deel. Te Amfterdam by Johannes Allart, 1778. In groot offavo 813 bladz.
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eene dergelyke wyze als de Eerwaarde Martinet,
volgens het geene wy desaangaande onlangs gezegd
hebben (*) , dit Werk aangevangcn heeft , vaart by
voort met zynen Lcerling in de kennis der Natuure te
onderrigten , en hem tevens tot den Godsdienst op te
leiden. Zyne Zamenfpraaken in dit tweede en derde
Deel
(*) Zie boveu, Plarlz.
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Deel gaan over de Eigenfchappen der Dieren,dcr Vogelen, der Visfen, en Infeecen, in 't algemeen; by wc1ke algemeene voordragt ,dan telkens komt een bvzondcr
gefprek over de voornaamfie Schepzelen deezer Sborten,
welken hier te lande gcvonden worden. Voorts handelt
zyn Eerw garde , oo die zclfdc manier , over de Eigenfchappen der Planten, mitsgaders de vcrfcheidenheid en nuttigheid der Planten onzes Vaderlands: waarnevens, gelyk
by aan 't einde van dit derdc Deel te kennen geeft,
't volgende of laatfte Deel nog andere byzonderheden,
tot het Ryk dcr Planten beiioorendc, in overweeging
zullen komen. Naar het oogmerk dat de Eerwaarde
Martinet zig voorgefteld hecft , te weeten , om te Schryven
niet zo zeer voor geoefende Natuurkundigen, als wel
voor het min geoefende Gemeen, of zulke Perfoonen ,
't zy dan van hooger of laager rang, wier zaak het niet
is, bun werle te maaken van eene gezette beoefeningder
Natattrq , is alles meerendcels zeer wel ingerigt. Uit
dien hoofde kunnen geoefende Natuurkundigen deeze err
geene voorftellingcn, welken hun, als niet naauwkcurig of gegrond genoeg opgegecven, voorkomen, te gereeder over 't hoofd zien; in de onloochenbaare erkentenis der algemeene nuttigheid van het '4Veric, dat den
Leezer aanfpoort tot cenc oplettende befchouwing der
Natuur, en hem van de Schepzelen tot den Schepper
doer opklimmen. — Zyn Eerwaarde, het dubbelde
chargter van een Natuurkundigen en Godgcleerden Onderwyzer,, beftendig in 't oog houdende, fchikt geftadig zyne ovcrdenkingcn indicrvoege, dat zc aan zyn
tweeledig oogmerk beantwoorden; en bedient zig, ter
deezer oorzaake, ook wel cens van eene voorkomende
gelegenhcid, om aan de eene of andere plaats dcr Heilige Schriften, naar zyn oordecl, licht by te zetten.
Een voorbeeld hier van, dcr opmerkinge waardig , ontmoetende, met opzigt tot de Mieren, en het bekendegezegde van Salomo, gewoonlyk daarop toegepast, zo
hebben wy niet getwyfeld, van 's Mans bedcnkingen
daaromtrent den Leezer onder het oog te brengen.
Na eene voorafgaande beknopte bcfchryving van het
:maakzel der Mieren, en van de inrigting haarer woonplaatze, vervolgt het gefprek aldus.
,„ V. Welke zyn derzelver hoedanigheden?
Zy zyn gierig van, aart, wyl zy veel te onderhou.
der:
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den hebben, en 't voedfel dikwerf ver moeten haalen,
ten welken einde zy veelal eene of meer uitzenden, om
te verneemen, of 'er onraad is , dan of bier of daar wat
valt op te doen. Is 'er eenige fpyze ontdekt, dan geey en zy het elkander te kennen, op eene voor ons onbekende wyze, waarop de gebeele Maatfchappy aanflonds
van het goed nieuws onderregt is. Dat de eerile uitgezonden' , van de zulken naamlyk, die vryheid hebben om te
werken, medebrengt, geeft ze over aan de tweede, deeze
aan de derde , welke het thuis brengt ; en , wanneer 'er iets
aan eerie te zwaar valt, om re tillen, of in de laagte
ftort is , komen 'er twee, drie of meer te hull% Men
ziet ze fomtyds twee of drie verdiepingen van een Huis
beklimmen, wanneer daar een pot met fuikcr of confituurcn voor de hand itaat. Roode Mieren vindt
men alleen in de tuinen; de zwarten begeeven zich, ten
tyde van den Oogst, naar 't veld om Graanen te haalen. De Schepper lokt ze door dit middel derwaards,
om den Patryzen, die ze gaarne eeten, voedzel te verfehaffen. Die overblyven brengen graankorrels thuis,
welken zy voor zichzelven, en voor haare jongen, in
de onderaardfche gangen wegleggen; doch zo dra die beginnen te broeien en te bederven, brengen zy ze naar
buiten, en zien 'er van oaf. Haare Eieren worden Popjes , die zy fomtyds by helder Weder in de Zon brengen om ze te verwarmen, en by nags diep onder de
aarde draagen. Geen Dier kan, naar evenredigheid
zo zwaare lasten, als zy , fleepen, en wyl zy ook op Infeden aazen, zyn zy de beste Ontledigers. Wilt gy
er eene proef van hebben, zet eene doode Muis vast in
een doosje met gaatjes doorboord, onder den grond by
een Mierenest , en binnen weinige dagen, zullen zy 'er
het vleesch zo net afknaagen, dat gy het zuiverfie en
volmaaktfle Geraamte eener Muis zult hebben„ By het
aankomcn van 't onguur jaargety,, begeeven zy zich tot
den winterfiaap: eenigen krygen dan vleugelen, en verlaaten voor altyd de oude wooning.
V. Hoe vinden deeze Diertjes den weg, als zy verre
van huis zyn gegaan?
A. Hoe vinden de Honden en Ruffen den weg? Elk,
en dus ook de Mieren, op haare wyze. Zy laaten fpooren na, die zy kennen, en mogelyk doer haar fierke
reuk ook cenigen dienst in dit geval. Zo gy cenige keeSs 3
ren
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met den vinger ftrykt over eene pints , waar zy opklimmen en nederdaalen, raaken zy hr verlegenheid, en
fchvnen het fpoor byster te zyn.
V. Het allervreemdfle, dit ik in de Mieren vinde, is,
dat zy in den Zomer voorraad opleggen tegen den Winter.
A. En ook daarom viel dit onder de opmerking van
den wyzen SALOMO , die 'er eene nutcige Zedeles uit afleiddc. Gaat, zeide hy tnt de miere , gy luiaart , ziet haa-

Ten

re wegen , en wordt wys. Dewelke geenen Overften , Amptman , noch Heerfcher hebbende , haar brood bereidt in den Zomer, hare fpyze vergadert in den oogst. Spr. VI. 6-8.
En hy herhaalt dit : De Mieren zyn een onfierk yolk, evenwel bereiden zy in den Zomer haare fpyze. XXX. 25.

V. Daar het nu Zomer is , verlang ik derzelver
voile voorraadfchuuren te zien, en in den Winter hoe'
verre zy die geledigd hebben.
A. Gy kunt noch het een noch het ander zien! De
Mieren maaken in den Zomer geene Magazyncn , en 's
Winters flaapen zy ; des SALOMO ' S zeggen thans byna algemeen wordt tegenfprooken.
V. Geene Magazynen in den Zomer te maaken, in
den Winter te ilaapen , flelt gy dit vast ? Is dit waaragtig? Dan heeft die groote Wysgeer gedwaald, of,
naar het gevoelen van zynen tyd, waarin men zulks geloofde, gefprooken.
A. Men geeft deeze verklaaring van den Tekst liever,
Sian te zeggen, dat Hy zou gedwaald hebben.
V. En gy zyt mede van dit gevoelen
A. Zekerlyk niet ! Ik geloof niet gemakkelyk, dat een
Vorst, zo vernuftig en oplettend ais sALomo, die zelfs
een Bock over de Infeelen fchreef, dit zo flout van de
Mieren gezegd zou hebben, indien het zo nict ware
veel min, dat hy het vooroordeel of wanbegrip van zypen tyd zou toegegeeven en nagevolgd hebben.
V. Wat dan gefteld ! hoe dan de Tekst verklaard, of
de waardiglieid der H. Schrift gehandhaafd
A. Zou men niet mogen gelooven , dat SALOMO gefprooken hebbe, niet van onze Mieren, maar van eene
endcre foort, dat is, van een Infect, ons nog onbekend
dat niet in den Winter ilaapt, en welks Nam onze
Overzetters , geen beter woord daarvoor weetende, door
icrc vertolkt hebben? Zy haddeu deeze Diertjes den
Oar°
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gourfpronglyken Hebreeuwfchen Naam kunnen laaten be-

houden, gelyk zy elders dceden, niet zeggende, by
vgebrek van kundigheid , of om dat onzc Taal gecne
woorden daartoe bezit , wat de Solhani , de Her gol en de
Hagab is, Lev. XI. 22. en dan was 'er , mogelyk , Beene bedenking tegen de Micren ingebragt. SALOMO zou
gefprooken hebben, volgens zyne Waarneeming. Maar
ftel, de Overzetters hebben wet gehandeld, en de Micren van SALOMO zyn onzc Micren, mag mcn dan nog
wel dien Vorst van onwaarheden bcfchuldigen? Lees
den Tekst zonder vooroordeel , en laat sALomo niets
meet zeggen, dan by gczegd hccft. Al wat 'cr ftaat is,
dat de Mieren Haar brood in den Zomer bereiden, haarefpyze vergaderen in den oogst. Maar ftaat daar ook by, dat
zy dit, tot onderhoud in den Winter doen? Ik vinde in
't geheel het woord Winter 'cr niet in. Hy zegt ook
niet dat zy dan waaken en ceten. Waarom dit dan op
zyne rekening gefleld? Zyne les is eenvoudig en kragtig, ze vlocit wel als men dus leest. „ Luiaart , zit gy
„ nu, nu in den Zomer ledig, flaapt en ronkt gy thans,
„ en dat in den oogst? Dc Micren befchaamen u: zy
„ neemen den regten tyd waar, om fpyze te vergaderen
en te leeven, en gy laat dit na"!

Kort berigt wegens een Spinnewiel , on: met beide handen te
gelyk xe fpinnen. Uitgevonden door den Heer DE BERNIERES Schildknaap , enz. enz. Uit het Fransch vertaald. Te
Utregt by j. Visch 1178. In groot offavo 3o bladz.

Het Spinnewiel , in dit Stukjc befchreeven , is een TreedSpinnewiel , dat twee ileuven, en ter wederzyde,
aan de rcchter- en linker-hand, cm klos heeft; eene
Vrouw,, het Wi-el met den voet treedende, haalt met
beide de handen to gelyk het vlas van bet Spinrokken,
tusfchen Naar en 't Wicl geplaatst: en maakt dus op
denzelfden tyd twee draaden, die gelyklyk op de wederzydfche klosfen gedraaid wordcn. 1)c uitvinder geeft'er
Gene duidclykc befchryving van, met cene nevensgaande
volkomen afbcelding, die ten model kan fIraken, benevens een naauwkeurig bcrigt van deszelfs gcbruik; des
het
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het, op deeze onderrigting , nict bezwaarlyk zy,zodanig
cen Spinnewiel te vervaardigen, en cenc procve van deszelfs gebruik te neemen. Volgens de door den Heer de
Bernieres in 't werk geftelde proefneemingen is de uitflag
zeer gunftig. Eene Vrouw, die 't gewoone fpinnen verflaat , leert, in weinig dagen, handig met dit Spinnewiel omgaan; maakt ter wederzyde een goeden draad;
zo dat men geen onderfcheid kunne zien tusfehen 't geen
met de Gene of andere hand gefponnen is; en fpint nu
daaglyks bykans tweemaal zo veel garen als voorheenen
met. eene hand; het Welk, terwyl 't der Spinner ook voordeel aanbrengt , het fpinnen en het garen beter koop zou
doen Worden , en dus ten voordeele van den handel ftrekken , indien het gebruik van dit Werktuig algemeen in
twang geraakte. De Heer de Bernieres dringt dit indiervoege aan, dat bet wel der moeite waardig fehyne, hieromtrent nadere proefneemingen in 't werk te ftellen; en
ten dien cinde agt te geeven op de inrigtingen, welken
hy dcswegens voorflaat.
Uit het gezegde, wegens het fpinnen met beide de
handen, neemt onze Autheur voorts nog aanleiding, toe
het mededeelen zyner bedenkingen, nopens het vermogen, om zig van beide de handen even gelyk te bedienen. Het komt hem voor, dat men de kinderen, zeer
verkeerd, de rechter- boven de linkerhand leert waardecren en gebruiken; als waardoor men de menfchen zwakker en onhandiger maakt; terwyt 'cr duizend gevallcn
zyn, in welken het voor een kunstarbcider of werkman zeer voordeelig zou weezen , hem gemak en tyd
doen winnen, als hy zyne werktuigen, zo wel met tie
erne als de andere hand , zonder eenig onderfchcid kon
gebruiken. Ze zyn beiden, naar uicwyzen der oncleedkunde, overeenkomftig met de bevinding, in gevallcn
van nood, natuurlyk even goed gefchikt tot den arbeid;
en de heerfchende gewoonte maakt, dat wy, zo de
rechter-arm by ongeluk buiten flan geraake, 'er veel
meer aan vcrliezen, dan als wy 't gebruik van den linker-arm misfen. - Men behoorde des, zegt by, dit
misbruik te betcugelen, en 't zou zynes oordeels zonder veel moeite kunnen gefchieden.
„ Misfehien, vervolgt hy , zoudc het genocg zijn,
zulks aan de minnens te doen begrijpen, en voorts ene
be-
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beIoning to geven, aan dic geenen , welke hurme kinderen gewend hadden, zich van bride handen even gelijk
[let zoude ook gemakkelijk wezen,
te bedienen.
deze gewoonte in de Godslutizen in te voeren, doende
de kinderen dan met de ene, cn dan weder met de andere hand werken. - Eindelijk, indien alle de kinderen
van ambachtslieden op deze wijze opgevoed werden, zouden zij te eniger tijd tot een voorbeeld aan hunne leerlingen verftrekken, en langzamerhand zoude deze opvoeding onder onze konstarbeiders en werklieden aigemener
worden".
Men kan, naar 't 011S voorftaat, de Theorie van den
Heer de Bernieres in dit geval niet wel wraaken; zelfs
zou men ligclyk denkcn, dat ze het Gemeen zeer aanneernelyk moet voorkomen, om dat men, van een ongemeen bekwaam Werkman fpreekende, by manier van
cen fpreekwoord, gemion is te zeggen: 't is een knaap,
.die twee rechter-handen heeft. Dan met dit alles kan men
naauwlyks verwagten, dat dezelve algemeen in Pradyk
.gefteld 'zal worden; de kragt eener heerfchende gewoonte is altoos bezwaarlyk te overwinnen. Intusfchen kan
bet voorftel egter hier of daar eenigen dienst doen, zo
wel als zyne foort van flotvermaaning aan de ryken, die
11y, na zulks ook hun, als in ongelukkige toevallen van
een groot voordeel, aangepreezen te hebben, ten befluite aanmaant, om zig te gewennen, „ om onophoudelijk
met bcidc handen, hulp, aalmoesfen, beloningen en aanmoedigingen uit te 'torten".

Verhandeling over de Rekenkunfien, door j. re DE LA FAILLE , in Leven A. L. M. Ph. Dr. en Leeraar in de
Mathefis, enz. enz. in 't licht gegeven door deszelfs
'Loon j. B. DE LA FAILLE, A. L. M. Ph. Dr. en Lector der Wis- en Natuurkunde, enz. enz. In 's Hage
by J. A. Bouvink , 1778. Behalven het I7oorwerk 167
bladz. in gr. °Ciao.
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n dit Stukje levert ons
Faille eene duidelyke

de kundige en oplettende de la
ontvouwing van verfchillende
manieren van rekenen, die oudtyds min of racer by onSs S
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tierfcheiden Volken plaats hadden; met nevensgaanclt
aanmerkingen over etlyke byzonderheden nopens dit onderwerp. Het daarin voorgeftelde vordert alleszins de
aandagtige overweeging, niet alleen van Rekenkundigen,
maar ook van hun, die zig op de Oudheidkunde toelegBen; en alien die finaak hebben in onderzoekingen van
deeze natuur , zullen reden vinden, om den Haagfchen
LeCtor te bedanken , dat by dit Gefchrift van zynen
Heer Vader niet agtergehouden, mar openlyk gemeen
gemaakt heeft.
Ter du.idelyker behandelinge van het groote voorwerp
gyner onderzoekingen, te weeten de van ouds gebruiker
tyke en thans min of meer onbekende Rckenkunften,
legt by ten grondflage een bek-nopt berigt van onze te,genwoordige gewoone Rekenkunst, de Arithmetica Denaria geheeten, of de Rekenkunst met tien Charaders,
3 2 , 3s 4, 5, 6, 7 p 8, 9, o. Dit voorftel leidt
bem, ter verdere nafpooringe, hoe men op dezelfde gronden eene Rekenkunst kan maaken, in welke men zig van
zo veele of zo weinige Charaders bedient, als men goedvindt. - Zulks toont by vervolgens met het nagaan
der Arithmetica Binaria , of Rekenkunst met twee Charaders i en o; der Arithmetica Terraria met Brie Charaders, , 2 en o; en der Arithmetica Quaternaria , met
vier Charaders, I, 2, 3 en o. Uit het deswegens geopperde , is reeds blykbaar, dat de Arithmetica Binaries
zeer groote voordeelen heeft, zelfs, in zommige opzigten, boven onze gewoone Arithmetica; dat de Arithmetica Ternaria en Quaternaria 'er niet by in vergelyking
komt, als mede dat meerendecls de moeite in 't werkeri
toeneemt, naarmaate dat de Charaders vermenigvuldigd
/Norden. Zulks zou, zegt de Autheur,, ten klaarfte blyhen, als men eene proef wilde neemen van eene Rekenkunst met 5, 6, 7, 8 of 9 Characters, en meer dan
tien: dan, om niet te breed te worden, bepaalt by zig
flegts tot eene beproeving der Arithmetic(' Oetonaria of
Rekenkunfte met acht Charaders 2, 3, 4, 5 , 6,
7, 0 ; en eene der Arithmetic(' Duodenaria , met twaalf
Charaders , a , g ; 3, 4, 5,6,7, 8, 9,8 8 o, waarin 8 dus den en 8 elf. Tot dus ver deeze manier van
t ekenen met minder of meerder Characters nagefpoord
hebbende, does by ons voorts, ter nadere beoordeelinge
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ge van 't min of meer gemaklyke deezer Rckenkunf1en,
letten op de vier navolgende Stukken. „ (r.) Welke
't makkelykfte alle getallen uitdrukt of fchryft. (2).
s, Van welke fom 't inakkelykfle kan uitgefprooken wor,3 den. (3.) Welke het makkelykfte kan bewerkt worden. En (4.) in welke men, om ras klaar te zyn,
3/
de minfte hulpmiddclen nodig heeft." De overwee39
ging van ieder deezer byzonderheden brengt ons met den
Autheur tot dit algemeene hefluit: „ dat de Arithmetica
„ Binaria de beste en makkelykfte is, en dat daar aan
vol tg t de Arithmetica Denaria , aan welke wy gewoon
33
„ zyn, en die genoegzaam door de geheele bekende
,3 Wacreld gebruikt word." Wiry hebben, om den Leezer een oppervlakkig denkbeeld van den inhoud deezer
voorftellinge te verleenen, niet kunnen nalaaten , hem
het bovengemelde onder 't oog re brengen; maar een
vollediger verflag van die rekenwyzen zou ons te breed
doen uitweiden: en wy kunnen 'er ons te minder mede
ophouden , om dat dit Stukje nog verfcheiden andere byzonderheden behelst, wclken gemeld dienen te worden.
Allecnlyk hebben very omtrent deeze Rekenwyzen
in 't algemeen nog te zeggen, dat de Heer de la Faille
toont , hoe derzelver navorfching niet flegts een point
van nieuwsgierigheid, maar tevens van nuttigheid zy,,
byzonder ter ontdekkinge cn naclere bepaalinge van eenige oude Jaartekeningen , welken by deeze en geene Vol.
keren, naar de eene of andere dier rekenwyzen, ingerigt
zyn. En verder omtrent de Arithmetica Binaria in 't byzonder te melden , dat dezelve in Europa eerstmaal uitgevonden of ontdekt is, door den grooten Leibnitz ; waar
in hem egter de Heer de Lagny,, Profesfor in de Hydrographie te Rochefort , zondefdeezer ontdekkinge ecnigzins bewust te zyn, ontmoet zou hebben; dat wyders deeze Rekenwyze, naar de opmerking van Vader
Bouvet, zou dienen ten rechten verftande van een Rekenkunftig Raadzel der Chineezen , 't welk aan Fold,
den Grondlegger der Weetenfchappen zo wel als van 't
Ryk der Chineezen , toegeeigend wordt ; des men op
lien grondftelle, dat de Keizer Fohi en de Heer Leibnitz
bier omtrent dezelfde denkbeelden gchad zouden hebben.
Dit zo zynde, zou men deeze Arithmetic(' Binaria tot
vry hoogen ouderdom mogen brengen, ja veelligt
tot
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tot den tyd van Noach moeten doen opklimmen, indices
't waar zy, gelyk zommigen niet buiten alle waarfehvniykheid , beweeren, dat Fohi dezelfde is met Noach. Men
vindt nopens dit flak, aan 't einde van dit Gefchrift,
Gene beknoptc zamentrekking van de bewysredenen, welken de Schryvers der Heden6?Lagfche Historic voor dit gevoelen bygebragt hebben. Zie VIII. D. II. St. bl. 417
en very. - War hicrvan ook zy, men had oudtyds,
buiten de opgemelde Rekenwyzcn, mode nog andere maniercn van rekenen, die onze licdendaagsch gebruikelyke
Arithmetica zyn voorgegaan ; van welke onze Schryver
verder gewag maakt ; en waarvan hy inzonderhcid de
twee volgenden in 't breede befchryft.
Voorcerst de Arithnietica Romana, in welke de Romeinen zig van zeven Chara6ters van hun groot of capitaal
Alphabeth bedienden, te weeten I, v, x, L, c, 13 en
ales; voor wake twee laatften, door den tyd, in verfcheiden gevallen, gefchreeven werd D en m. Onze Autheur die manier van rekenen, even als die der voorgaanden, zo in de (telling als in de bewerking, ontvouwd , en de moeilykheid van 't laatite aangetoond
hcbbende, gaat daarop over tot eene tweede Rekenwyze der Ouden, waar toe de moeilykheid van de bier
eerstgemelde grootlyks aanleiding fehynt gegeeven te
hebben. Deeze noemt men hy de Arithmetica Calculorunt , of de Rekenkunst door Legpenningen , in welke
de hoegrootheden door Legpenningen , andcrs ook Rekenpenningen geheeten, uitgcdrukt en berekend worden.
Ter verklaaringe hier van deelt hy den Leezer voor of
mede, 't geen de Heer van Loon, in zync Befchryving
der Nederlandfche Historie-Penningen , wegens het gebruik
Bier Leg- en Rekenpenningen, en wel inzonderheid, raakende het invoeren en affchaffen van dit gebruik hicr
te Lande , op het papier gebragt heeft. Aan dit verflag
hegt hy wyders eenc naauwkeurige onderrigting van
deeze manier van rekenen, ter aantooninge hoe men
zig van die Penningen • bediende, om cen zcker getal
uit te beelden, en vervolgens om daar mede to addeeren, fubaraheeren, multiplicecren en divideeren. •Uit
dit alles is ten klaarfte te bemerken, dat deeze Rekenwyze veel voorregts had boven de genoemde manier
Van rekenen der Romeinen; maar ravens ziet men ook ,
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dat dezelve, vooral by het divideeren, nogtans zeer
zwaar moest vallen. En 't is uit dien hoofde niet te
verwonderen , dat deeze Rekenkunst door Legpenningen , welke al voor het jaar 1433 onder ons in zwang
was, trapswyze afnam, naar maate dat de kennis van
onze cegenwoordige veel gemaklyker Rekenwyze toename ; waardoor dan ook die Rekenwyze, in 's Lands
Vergaderingen, omtrent het jaar 1650, geheel en al buiten gebruik geraakte.
De Heer de la Faille dus de voornaamile Rckenwyzen,
der Ouden vry volledig behandeld hebbende, laat op dit
alles verder, by manier van Scholien, nog eenige Aanmerkingen over etlyke byzonderheden, raakende de
verfchillende Rekenwyzen, volgen. Hier toe behoort.
eene nadere verklaating van de Arithmetica Digitalis, of
het tellen op de Vingeren ; mitsgaders van het gebruik varr
het zogcnoemde Boerekrytje ; eene aanmerking , dienende
om te toonen , hoe men met meer waarfchynlykheid
ftelt , dat X, in de Arithmetica Romana , zamengefteld is,
uit tweemaal V, met de fcherpe punten tegen elkanderen geplaatst , dan dat de V eene half doorgefneedene
X zou aanduiden. Daarhy komt nog eene opheldering
van de gewoonte der Romeinen, die, buiten het voorensgemelde gebruik van hunne Getalletters, zig ook, in
zekere gevallen, even als de Grieken , van alle de Letters van hun Alphabeth , als van Talletters bedienden.
En wyders geeft ons de Heer de la Faille hier, behalven
het opgemelde Stuk over de waarfchynlyke eenzelvigheid van Fohi en Noach , nog een kortbondig berigt van
den oorfprong onzer hedendaagfche maniere van rekenen
met tien Charaders (*); welke Arithmetica Denaria in geheel Europa van geen oud gebruik is, en hier te Lan.
de voor twee honderd jaaren niet in zwang was.
Onze Autheur,, by die gelegenheid gewag maakende van
den oorfprong en voortgang der Rekenkunfte in 't alge!men, Belt ons zulks aanneemelyk op deeze wyze
voor.

(*) Men kan de onderfcheidene Figuuren , met welken deeze
tien Characters in verfchillende tyden gefchreeven zyn, by een
verzameid vinden, in de Phil. Transaction van 't Jaar 1735. 3 Deed
rag. 130 en very. in 't Fransch, Faryfcho Druk Maat 4 en 5".
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voor. „ Men telde eerst op de vingers, dat goed was,
„ zo lang men niet veel te t:Alen , of Beene groote verandering in 't werken nodig hadde. Men onderfleunde.
93
„ vervolgens de Memorie door ftreepjes op verfcheide
wyzen geflekl. De Arithmetica uitgefirekter worden.de,
door noodzaaklykheid , en 't Alphabeth uitgevon15
den zynde, bediende men zig van die Letters, gee33
„ vende aan ieder Letter cen waste betekenis; of, die
„ reeds bepaald zynde, door 't byvoegen van een teken,
een andere begeerde betekenis. Dus vermenigvuldig.
If
den de Letters en Tekens, zo dat zy zeer lastig
313
wierden, en men de Po zy te huip moest neemen ,
die in de memorie te hechten. En zoo wierd men als
31
enoodzaakt het over cen anderen boeg te wenden
b
g
„ waardoor men gekomen is, oni e menigte van charafters te bepaalen, en door Verplaatfing, die aan.
25
„ ftonds in 't oog valt , de vermenigvaldiging van cha,
,3 rafters voor te komen". Verder melds by , wat verfeheiden Autheuren nopens den eerften oorfprong onder
bedendaagfche Cyferletters, en der thins gebruikeiyke
Rekenwyze, bvgebragt hebben; doch men ziet nit dit alles , dat men desaangaande in 't onzekere zy. Meestal,
en naar 't fchvnt niet ongegrond, wil men daar heenen,
dat onze Cyferletters gekomen zyn, van de Perfiaancn
of Indianen tot de Arabiers, van deezen tot de Mooren
in Africa, en van de Mooren tot de Spanjaarden, die ze
verder over Europa verfpreid hebben. Wat voorts hepaaldlyk aangaat onze rekenwyze met dezelven, ten getale van den Charafters , het fchynt vry bewysbaar,, dat
wy derzelver verdere invoering in Europa verfchuldigd
zyn, aan eenen IVIonnik GERDERT omtrent het jaar
'coo Paus geworden, onder den naam van SYLVESTER
DEN I.I. Men wil dat deeze , al voor het jaar moo, de
Rekenkunst in die manier onderweezen zou hebben;
by dezelve, door zyne verkeering met de Zarazynen in
Spanje geleerd, en vervolgens in Vrankryk gebragt had,
van waar die manier van rekenen zig ligtivk in' de nabuu.
rige Gewesten verfpreidde. Ze zal egter eerst voornaamJyk in gebruik gebleeven zyn, by zulken, die zig op de
Hemelloopkunde of andere Wislundige Weetenfchappert
toeleiden , en niet dan langzaamerhand algemeen geworden
zyn; ter welker oorzaake wy dan Qa-, in ons Land, ea
hie'
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hier omftreeks , nauwlyks eenig voetfpoor van 't gebruik
dier Letteren , en dan alleenlyk in een enkel opfchrift
vinden, voor 't afloopen der vyftiende Eeuwe (*).
Ziet hier, zegt de Hoer de la Faille laatstlyk desaangaande, een redeneciing gcwaagt, welke my voorkomt , nict van grond ontbloot te zyn. Hier vooren
hebben wy aangemerkt , dat men met Legpenningenheeft
gerekend, al voor 'c jaar 1 43 3 ; dus is bet rekenen met
tien Cyferletters toen nog niet genoeg bekent geweest.
En dat die invoering gefchied is met Legpenningen,
in plaats van het rekenen met Romeinfche Characters,
welke zeer mocilyk was. Dit zoude, nadien het rekenen met Legpenningen nict in vergelyking kat= , mec
die van fa Characters , niet gefchied zyn, zoo men daarvan kennis genoeg hadde. Het ftaat dan vast, dat men
met de ticn Cyferletters nog niet gewoon was te rekenen in de vyftiende Eeuw. Dit rekenen met Legpenningen is opgehouden in 't geheel in Holland in
't jaar 1654. Ergo befluite ik, dat het rekenen
Met tien Characters langzaam is toegenomen van 't iaar
1433, tot dat men eindelyk be yond in den jaare 1654,
de Legpenningen in Holland geheel te kunnen misfen.
En alfchoon de laatfte Legpenning gevonden werd van
't Jaar 16 7 2, was die te Utregt gernunr ; dat alleen aanwyst, dat men die daar langer noodig gekeurt heeft,
In de Roomfche Nederlanden waren die nog in voile gebruik , ten tyde dat VAN LOON zyne Inleiding fchreef,
die gedrukt is 1717. Uit alles te zamen genomen blykt
klaar , dat men het algemeene gebruik onzer tegenwoor.
dige Rekenkunfte, in Nederland, nog niet kan ftellen
tweehonderd Jaaren oud te zyn".
„ (*) Zie van LOON Iledend. Penningkunde. Bladz. 175",
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De Leermeester der Natuur. Habcs hic fummatim
fuccinEt
brevem Complexionetn, feu Rudimenta, qua Philolophim qua
Theologim: Nihil tantopere omisfam reor. Te Arnfl. by D.
Schuurman, 1778. 6g Bl. in gr. 8vo.
choon cen Bock, om goed tc zyn, niet groat behoeve te weeSgeme
zenn, zal, egter,, een ceder toeftemmen, dat het, om 't eerstde vereischte te bezitten , eene grootheid behoore te hebbe,
geevcnredigd aan de veelvuldigheid der zaaken, in 't zelve behandeld. Dc Leermeester der Namur , dien wy thans voor ons
ben , weet in een 13ockdeeltje van negen- en zestig Bladzyden ,
de volgende acht- en twintig Onderwerpen to behandelen. De
De Z03 en de Planeeten.
haste Starren.
Aarde.
Getyden van het jaar.
Van de Lichaamen.
Oorfpronk der Welle en Rivieren. — OnDe Kleuren.
weeder. — Regen, Nagel, Sneeuw, enz.
Vuurfpouvende Bergen. — Aardkevingen.
Merkwaardige Oorronk van eenige dame Eiianden.
De Verandering vast
Ebbe en Vloed.
de Aarde.
De Mensch.
De Zinnen. — Koleur der Meqchen.
Aantal der Menchen. — Van de Bloemen. — Van de Byen. — van den
Bever. — Van den Zyworm. — Verwisfeling dcr Infeelen.
..--- De Polypen of Dierplanten. — Wonderlyke inrigting
Van het Voedzel der Dieren.
van de Oogen der Dieren.
Van de Natuurlyke drift der Dieren.
Berekening
van het ganfche Ryk der Dieren.
Hoe gansch oppervlakkig dit moet weezen, begrypt elk, die de
minfte kennis bezit yap den aart en uitgeftrektheid der gemelde
Onderwerpen. Des Schryvers oogmerk , om de Vaderlandfche
Jeugd, aan welke hy, met een kort Voorberigt, dit Werkie opdraagt , tot de kennis van dit verwonderenswaardig Wereldgcbouw
op to leiden, en in diepen Eerbied voor GO D in te prenten, is te
pryzen ; doch in de volvoering is by nict gelukkig geflaagd. De
Taal en Styl is ook min nauwkeurig en zuiver dan men in deezen
tyd gewoonlyk aantreft; hier en daar vindt men gegronde wanneerningen van laatere Natuuronderzoekers; doch doormengd met
dc min proefhoudende ftellingen der Ouden.
Van de Verandering des Aardbodems fpreekt, om een enkcl
voorbeeld van de fchryfwyze op te leveret', do Leermeester, in
deezervoege. „ De Aarde was in den beginne zo niet, zo als zy
heeden is, gefchaapen : veele , ook hooge Plaatze, die nu droog
Land zyn , waaren voorheen de Grond van de Zee; maar of de
Zee gezonken dan of de Aarde door Aardbeevinge opgeworpen is,
weet men met zekerheid niet to zeggen : want men heat Exempelen van Eilanden, die in Aardbevinge zyn opgekomen , en van
gantfche Plaatzen en Steeden, die door cene Aardbeving verzonken
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ken zyn: misfchien fpleit zig ook de oppervlakte der Aarde tot op
cone zelcere dicpte zomtyds van elkander, misfehien fling Sicilicn
met Ralien; Zeelend met Sweeden; Spanjen met Africa; en
Vrankryk met Engcland certyds to zamen, zulke vormoedons wer.
den waarfchynlykor, als de erv;:ringe ons leers, dat tv:e door 61/
Zee-engte gefchcide Voorgehergtens in gelyke order legg.m , of
dat de Spits van eon Voorgehergtens in de holligheid van een
daar tege,ioverftaande Berg fcheint to nosier; van gelv,:e denkt
men van eenige door een Dal gefcheple Bergen, -! at zy certyds
het is zeer mel:,\c raardig, (lac zorutyds
aan elkander hingcn
vcele vademen dicponder do Aarde, Boomen, Zco . en 1..,mi-Dieren welke meest alle verflecnigd zyn, gevonden worden zo heeft
men by Hanover, diep in een Berg een gansch Woad gcvonden,
wens Boomen van eon flonowind omgerukt fcheenen to weczen;
nit dcezen en honlerd diergelyLen govallen gist men , dat de tegcnwoordige Oppervlakte der Aarde na de Ferfte Schepping derzelver groote verandering, byzonder door overftrooming geleeden
heeft".

De verzwakte en kwynende Zeevaart ten algemeerzen roordeele der
Friesfche Rederyen herfleld. Te Dockum, ter Drukkerye van
H. Groenia , 1778. Behalven het Voorwerk 63 bladzyden
quarto.
13 y aldien bet berigt, dat ons in deezen, door con yvcrig Voor-" ftander van den Koophandel en de Zeevaart, gegeeven wordt,
nopens de inrigting en beftiering dor Schecpsreederyen in Fries.
I-and, near waarbeid zy , is het niet to verwonderen , dat de Zoevaart in dit Gcwcst verzwakt zy, cn kwyne. Een onkundige of
listige Schipper, en eon listige of onkundige Scheepstimmermans.
boas fpannen eerst to zamen : of, zo dit al goon plaats heeft, de
Reeders geeven genocezeam alles aan den Schipper over; deeze
verfiaat zig wet dra met den Timmer-ba gs; de Leveranciers,
welken Reeders zyn, wecten wat bun to doen ftaat, en de Geldrecciers laaten zig altos welgevallen; terwyl ze zig voorts op
den Boekhouder, by zy kundig of onkundig, al of niet omzigtig, waarlyk oprecht of zeer inhaalig, verlaaten; en 't Schip,
dat flegt geordineerd, gebouwd en geviEta!ieerd is, vaart naar
goedvinden van den Schipper, of naar bevelen van den Boekhouder, die geen van beiden eon recht verftand hebben, van 't
geen men omtrent de Vaart en den Handel in agt heeft to neemen. — Daar 't zo gaat , kan 't niet anders zyn, of de goyolgen moeten zo fork ten nadcele loopen, dat den Geldrecdeten de lust vergaa , en men 'or tegen op zie, OM de Schecpsrecderyen to helper voortzetten.
Volgens den Schryvr
vim. DEEL. LgTT. ace. 14.
v.,11
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Van dit Stukie is het in Fricand mccrendcels zo met de zaak
golegen ; fchoon 'er egter bier en daar gelyk by zcgt , Rec leaven
gevo, Lien warden, welker int ,7, ting en betliwing op con zee!' go-den voct
Dit vry algemeene c,rcbrek , en de daar mode verknogt gaa:Ide
misbrailcen, felt onze Schryvcr in het fterkfte daglichr, ter waarfchouwing ,,, aan allen ; dat zyno nuttigheid kan hebben , indien zync
opgave ccht zy. Hier ncvens vocgt by wyders als cell Man van
kunde en ondervinding in dit flu!: , zyne opmcrkingen , wegens
bet gees men in acht behoorde to neerncn, om de Reederyen op
eene betcre en voordecliger wyzc te handhaaven. flier toe laat
by zig, in tegenoverftelling van 't verk'eercle, waarover by klaagt,
re gelyk uit, over de vereischte bouwing der Schepen , dc hehoorelyke Ichikking der Reederyen , de oplettende werkzaamheid van den
Bockhouder,, en de getrouwe iYigtsbetragting van den Schipper;
die by den deskundigen ter verdeie ovcrweeginge aanbiecit; en
waarvan vecten, die dit alles tot nog niet rcgt ingezien hebben,
met vrugt gebruik kunnen maaken. 's Mans oogmerk is
den verderen ondergang der Friefche Zeevaart voor te komen, den
lust ter Reederye op te wakkeren, en ieder aan te moedigen
zulke niaatregels te neemen, waardoor die tak van Friesland
Welvaaren een nieuwen bloei zoo mogen crlangen ; dat alien weldenkenden, fchoon het hem eenige Ccherpe dingen hebbe doers
zeggen, niet antlers dan aangenaam kan zyn.

grief van een' 4mfierdammer aan een' zyner Prienden in 't Nowtderquartier, over hey neemen en obr,:ngen der HoIlondfche Sche,
pen door de Engelfchen. Te Arnlierd on by de Wed. van Esveldt
en Ho:troll, 1778. — Mit,gaders eenige Requesten der Hollandfche Kooplieden over dit citlerwer.,, benevens het Antwoord
van Mylord Suffolk, uit des 1{071:12,1' nanin, man den Graave
van Welderen , der Staaten Extrq ordinaris Envoije en Plenipotentiaris aan Hof van Groot-Brittanje , by verfcheiden te hekomen.
onregtmaatigheid van de Engelfche mishandelingen, en de
D enoodzaaklykheid
eener kragtdaadiger beCchermingc onzer

$cheepsvaart, by verderen voortgang van dien eu yelmoed, in den
eerst opgenoemden Brief voorgeiteld, word wyders in de haven
aangeduide Requesten ten fterkfte aangedrongen; met nadere aanrnerkingen over het niet voldoende Antwoord van 't Groot-Britannifche Hof, die in een manlyken Styl ten bondigile opgcfteld zyn.
Die lust hebben tot eene breeder overweeging van dit
onderwerp, dat telkens op het tapyt komt, wanneer Engeland zig
lA
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sn oorIog bevindt , en wy ons onzydig !louden, die zullen met
zeer veel nut leezen , de Stukjes welken de Heer Wagenaar deswegens in den voorigen Oorlog gefchreeven heeft, en by elkander te Olden zyn, in Celle Verzanzeling van Historifche en Polltieke Traaaaten in den jaarc 1776 by een gebragt. 's Lands beroemde Historiefchryver heeft in dezelven dit point, ter verdeediginge van Nederlands vryen Vaart en Handel , met zo ye'
oordeels en zo volledig voldongen, dat deeze zyne Papieren deswegens , in foortgelyke omilandigheden, altoos de opmerking der
Natie zullen vorderen.

De Dood van JOHNSTON, zynde ten vervolg op JOHNSTON en NADER. In vier Bedryven, door T. D. B. Te Utrecht by S. do
Waal 1778. Behalve het Poorbericht 95 bladz. In gr. °flay°.
lles loopt den Engelfchen Landjonker 7ohnlion tegen, na dat
A
zyn Kalf, gelyk in een vroeger Tooneelfluk gemeld werd (*),
-verdronken is. Een akelig vooruitzigt van het toekomende treft
hem fmertlyk, daar zyne tegenwoordige rampen hem reeds gelled
ongefteld maaken. Zyn voorraad is bekrompen; de genegenheid
zyner Huisgenooten loopt ten einde; de Franfche Landjonker de
Lone juicht over den gewenschten uitflag zyner poogingen, daar
de Arbeider Nader zig als een Vricnd aan hem verbindt. Hier
by komt dat Balfef, een Oosterfche Slaaf, zig niet minder agtende dan Nader, insgelyk naar zyne Vryheid ftaat. En-of dat alles
nog nict genoeg ware, 'er komt eindeluk een Hollandsch Landjonker Vroomaart, die den boedel van johnflon floopt, terwyl by
op het ziekbedde ligt. Zulk eene overmaat van rampen verhaast
het einde van yohnflon, en doet hem den geest geeven. In do
voordragt van dit alles ontmoet men verfcheiden vernuftige flagen,
die zeer wel ter fnede bygebragt worden ; doch over 't geheel is
dit Tooneelfluk, even als bet voorgaandd, wat te fterk uitgevoerd.
Ook heeft men zig genoodzaakt gevonden, ten rechten verftande
van 't afloopen van dit Stuk, te inelden , „ dat wen den dood van
„ JONNSTON figuurlyk verftaan inoet, naamlyk, dat by, door do
„ mcnigvuldige folteringen van het fortuin , en den haat van zyne
„ buuren, in ene flepende ziekte gevallen was, dewelke hem zo..
danig verzwaitt had, dat by gheel roereloos, en dm /evendig
dood was".
( 4) Zie bOVC.I1
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De iVoord-Amerikaan in Holland, of de bedroogen Hooginoed , in
Iv/ Bedryven, door N. L. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg,
177 8. Behalven het Voorberigt 56 bladz. in gr. ()flay°.
van geboorte, met naatne Schinken , in AmeriE enkaWestphaaler
zyn Fortain getnaakt hebbende , en nu Ganzfnon heetende,
komt in Holland, en doet zig alleszins voor als een groot Heer,,
die veel gelds verkwist. Zyn Franiche Rentmeester in Amerika
berigt hem, dat hy, overgroote kusten hebbende moeten maaken,
geen wisiels kan zenden. Dit brcngt hem in de engte. Een
Fransch Koopman, die hem kwanswyze zal redden , behandelt hem
ichurkagtig. Hy vervoegt zig by een Hollander, dan deeze weigert hem geld op Atnericaanfche Eifeden te ichieten. Men ftaat
beta te gyzelen; dog een Engelschman Belt zig borg; en koopt
zyn Land, of liever nee:lit het over, order voorwaarde, dat by
hem Lien jaaren , op dat Land in Amerika, zal dieoen. Intusfchea
is Gammon bekend geworden voor den Broeder van yurjen , den
:knew van het Logetnent, die insgelyis door den Engelsch;nan gehuurd word, om in America te arbeiden. Dit Tooneelfpel, dat vry vrolyk uitgevoerd is, fchetst in 't kleine t geen
veeiligt in 't groote gebeuren zou kunnen. En 't behelst voorts
geen onaartigen ichitnp van den ondraagelyken hoogmoed veeler
buitenlandfche Fortuinzoet ,:ers , die dikwerf het Fortuin van de eigen laboorelingen dwarsboutnen.

Bybel- en Zededichten van GERRIT YAAPE. Tweede Deel. Te Delft
by E v. d. Snout , 1778. Behalven het Voorwerk , enz. 324
bladz. in gr. oflavo.
Ft character van een Godvrugtig Dichter,, die op een vioeiF
.baaren trant fchryft, ftraalt in dit tweede Deel, even als in
s Mans Bybel- e Zededichten zyn opwek-.
'het eerfte (t),
door.

kelyk; zyn Lieflehandel, zo als hy eenige t'zaamgevoegde Dichtflukken noemt, hetrekkelyk tot zyne Echtkeuze en voltrokken
flawelyk, mag men, in een goeden zin, Go3sdienflige Minnezangen noemen, als gedicht, door een Minnaar,, die de Godsvrug. t ter hart:, neernt ; en de voorts daar aan volgende Mengeldichten, die over y eti-clam-le onlerwespen gaan , behelzen alien
JUchtdylte lecringen, .velkcn de FLcr Pave op eene inneemende
wyze voordraagt. Hy hehanJelt alle foorten van floffen met eene
ottgedwongtm deftigheid, die gemecnlyk vergezeld gaat van eene
na.
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natuurlyke leevendigheid , Welke de leezing zyner Dichtflukken
veraangenaatnt. Tot cell voorbeeld bier van flrekke een zyner
Zededichten , getyteld de ongelukkige Gelieven, welker lot by
indezervoege ontvouwt.
Wie kan zijn ongeluk , dat God befloot, ontwijken?
yocaste , een fchoone maagd ,
Werd om haar braave deugd geroemd bij arm en rijken,
En door een vroom gezel, Fidal, ter vrouw gevraagd;
Avaar,, heur vader, fond hun beider wenfchen tegen:
Fidal mist geld en flaat.
De groote weereld ziet meest naar dien gouden zegen.
Onzinnige Ouders! adz! wat brouwtge uw kroost al kwaad!
De fchraapzucht houdt yocast zorgvuldig opgeflooten.
Zij ziet Fidal niet meer.
Fidal mist haar gezicht: dit duet hun min vergrooten.
Groeit niet de liefde in kracht , door flerker tegenweer?
De list leert haar in 't eind heur 's Vaders huis to ontvluchten,
Langs een gevaarlijk koord,
Dat ze nit het verifier hangt. Geen hoogte tint hoar duchten;
Zij komt bij nacht om laag , en gaat met Fidal voort.
De minnaar waagt zijn boil aan de ongetrouwe baaren.
Men wil moor vreemde trust.
Daar zal, wat vreugd! Fidal met zijn focaste paarem.
De vroomfle fclzendt wel eens zijn pligt door minnelust.
Men ziet alrede 't land : de twee gelieven kusfchen
Op dit gezicht elkaar.
Straks is ens heil volmaakt! zoo juigcht men; maar intusfchen
Stelt lien een zwaare form in 't uitcrfle gevaar.
Zij drijven uit hunn' coers , en raaken in de handen
Eens Roovers van Algier.
Men fcheurt dit paar van an. Fidal geraakt in banden.
7ocaste wordt verkogt. — Wat flaat de vlugt hun dier!
Zij zwerven wijd en zijd , en vinden bij Barbaaren
Geen troost in bun verdriet.
Gij, die de liefde bent, denk hoe 't hen meet bezwaaren,
Zij
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Zij lijden elk om 't zeerfie en zien elkandcr niet.
Does jammerlijk , helaas! loopt menig jaar ten ende.
Ten laatf1en ruilt Fidal
Part dicnst. Hij ziet :roost, die ktj in 't eerst niet kende,
Veroudert van gelaat , door druk en ongeval.
Zij zien elkandcr aan, en al luLL leden beeven.
De tong verflifft van ichrik.
yocast volt magtloos neer. Fidal fehijnt under leeven.
fehetst de ontroering van (lit treffende oogenblik?
Medoogende Oman ziet ze , en doet ze firaks bekomen.
Ilij was geen wreede Hoer.
Hij vraagt : Fidal voldoet. De Turk beeft naauw vernomen
'Fat ramp hen trof,, of hij marlin hen beurtlings tedr.
zou mijn ziel geen medelijden voeden,
Ach! zegt
Daar 'k ook een minnaar ben?
'k Ceef u de vrijheid weer. — De Hemel wille a hoedent.
Gaat, zegt de Christenheid , dat ik uw troll y erken?
jjij geeft hen geld. Zij gaan en zien hun Teed verzoeten
Ist 't lieve Vaderland.
Zij knielen your Avaar. Dees ziet lien aan zijn vocten,
Met een medoogend oog, en biedt hun blij de hand.
rijst! ik beb u gansch vergeeven
Mijn Kinders , zegt
De dwaasheid uwer ieugd.
Vergeeft mijn font mij ook!
Gij zult vereenigd leevenT
drukt hen aan zijn burst. Zij fchreien foam van vreugd
De trouwdag wordt befiemd. Fidal ziet zijn verlangen
Voldaan op 't bruiloftsfecst.
Hij kust 7ocaste en blijft ,gekleefd aan haare wangen :
Dankt Osman ; dankt Avaar; do dr dankt den Hemel meeft.
Titans klimt de vreugd ten top bij- al de feestelingen.
Men wensclit deer' twee geluk.
Men huuwt de fnaar en item, en boort de reien zingen:
„ De blijde morgen rijst bier na een' naebt van druk"!
Ni#

ETEEL- EN 'ZEDEDICHTEIC.

lWet were van deeze plaats , 6C71 Hofflee hield een Herder
De wacht bij 't flaapend vee.
Was nacht. Ilij boort gerucht. Hij treedt een weinigverder,
Hij ziet een wreeden wolf , en maakt zijn fchiettuig ree.
De wolf ko7nt digter bij , en loert door blaen en flruiken.
De Herder mikt en fchiet ;
Doch kan, door onveofland, het roar niet recht gebruiken,
.Hij treft 'ocaste in 't hart, w2j/ hem de wolf ontvliedt.
Help Hemel! welk eon ramp! yocast valt flood ter ?leder.
Fidal, door fchrik ve)rast ,
yait bij hoar op den grond; hij rijst ; lrij valt ;rijst weder,
En kwetst zich met zijn dolk , en Ilerft mast zijn yocast.
Zo denkt de mensal zonzajds ; 'k ben aide ramp ontkomen,
Ells hem eerst ramp genaakt.
Men heeft in groote vreugd vaak groat verdriet to fchroomen.
Hoe veeg float gij , 6 mensch , ads God u niet bewaakt!

Mengelpoezy, door T. H. M. r . ter Spreuke voerende, Studium
Tempusque Mulls. Te Utrecht by Samuel de Waal en Joannes
van Driel. 1778. I/I Bladz. in gr. 8vo.

J

eelen onzer Lanisgenooten, betuigt de Uitgeever deezer Mengelpoezy , in zyn Voorbericht , flaan de hand aam de Lier,,zonder tot dezelve gefchikt to zyn, en brengen doer door by veelen, die
geen onderfcheid tusfchen Rymers en Dichters tnaaken, een vooroordeel tegen deeze Kunst te weeg. Dit vooroordeel zal by niet he/pen flyven: dewyl by zeker boven den kring der Rymeren verre
verhceven is. Wy hebhen, over 't algemeen , met genoegen dit
Alengclbundeltje doorleezen. 't Zelve behelst de voigende Stukken,
De Triumferende Min. - Het Hof van Venus-.
De Nader en de Zoon. - Clarisfe en Eudokfia.
illorgenflond.
/Ian Dorimond. - De Blydfchap.
Begeerte OM eenieen lof te behaalen dreef den Dichter ao,oin
dit itukje in 't openhaar te doen verfchynen: Lot' verdienen', onzes agtens , boven andere, Clarisfe en Eudokfia, als mede 't itukj9
_Jan Dorimond: waar in , met kragt van taal, de Ondeugd leelyk afgemaald en de Deugd bekoorelyk vocogefteld IVQXCit ; in deVv4
;eh
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heerscht eene meerdere eenpaarigheid in de wyze van voordraagen, dan in zommige andere. Zo veel wy hebben kunnen
opmaaken, uit den doorgaanden trant , valt de Beer T. n. F.
natuurlyk weer iu 't Boertige dan in 't Ern,Ilige , en flaat tot het
cerfte ligt over. Het Hof van Venus, in den boertigen ityl befchreeven , kan bier van getuigenis draagen: Dus laat by
na 't Hof van Venus trekken.
qelVe

7upyn lzield draa zyn woord aan Venus,
En wiji zyn arend had geruid
Reed by op d'ezel van Silenus
Met Juno op een morgen nit;
Al koutend zagen zy de waning
Van Moeder Venus in 't verfchiet,
En rascb genaderd, riep de Koning
flan 't hek , hei! hola! boort gy niet?
Waar op een troepje kamermeiden
Van blyde Venus 't Vorstlyk paar ,
Al danszende, naar binnen leiden
Wyl Venus riep, zoo! zyt gy daar!
Nooit ,vrienden! kwaamt gy zo geleegen,
Wyl niets van daag de vreugd weerfireeft.
En myn Cupido met de zegen
Een fchoone zooy gevangen heft.
7upyn, verwonderd over 't praalen
Van Cyprus pragtig Hofgebouw,
Daar by zyn oude Hemelzaalen
Wel gaarne voor verruilen wou ,
Stand zoo verflomd op 't fchoon to loeren
Dat alle kunst nzoest hulde Bien,
Als ordinair de Drentfche boeren,
Wen ze Amflerdam voor de eerst'maal zien,
En fprak, eerst rust ik wat van 't rijen,
En dam, Mevrouw,, met uw verlof,,
Zal ik bezien de gaanderyen

in dreeven van uw Vorstlyk Hof.
Vauw
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Vrouw Venus bragt haar gasten binnen,
En rasch aan tafel , daar al 't geen
Teen lekkere fmulbeert ken verzinnen,
In fierlyke orcle , fiend by eon,
I'Vaar van de imars yupyn best fmaakte,
Die daar op nu en dan een glas
Van 't Paters vaatje Lustig kraakte ,
Dewyl de visch wat hartig was.
Schoon 't wat vreemd zy de Goden en Godinnen deezerwyze in to voeren , is dit geheele itukje in trant aan zichzelve gelyk.
Eene meerdere ongelykheid doet zich op in den Morgenjlond ; en
eene nog veel grooter in de Bly.ljchap. In een Vers 't welk aanheft
Lieve 141ydfchap ! traanendroogfier ! hartverkwikjler ! Englen
vreug<1!
Lachjeswekfler! Zielverrukfler! noordflar van de frisfe jeugd!
leeven! aan myn Zangnymph zin
Gij verfchaft , 6 lust van
gens flof :
friar begin ik uwe fchoonheid! waar begin ik uwen lof!
ik voor 't begin der eeuwen uwen oorfprong gadejlaan;
Klim ik one uw wieg to zoeken haven wolkgordynen, Mann,
Zen en hoogfle Starrekringen 'k zie , hoe zeer ik zoek, die niet,
liTyl in 't ryk der eeuwigheden uwe glans-myn oog ontfchiet.
'k Vind het mono van uw vernzogen eerst in 's waerelds morgerk
fiend
en 't Ileelal op zyn bezonken fondamenten word gegrond:
Gy , gy deedt de dankbaare Englen vrolyk juichen op het zien
Van 't vermogen van llUllte SchepPer, dien 't heelal moet hulde
bier,
In een verS 't welk dus aanbeft, vinden wy vervolgens
Koonz ik op het weelig land
k Vind by al de dorperbuuren
In bun huizen , fiallen, fchuuren
Ook uw zegevaan geplant

Zelfs
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Zeifs de gryze Winterkoning
Dryft u niet uit !mune swooning
Daar 'er vyf of zes by 't vier
En een' braaven pot and bier,
Met hun vrysters en hun vrouwen,
Yrolyk vastenavortd houwen.
Teeuwis haalt het boerenboek
'k Moen de Kaaren nit den hock,
Daar hen dikwils ander 't jasfen
Minneguitje komt vcrrasfeht:
„ Els! pas dat je niet verzaakt
„ Of ik zoenje dat bet kraakt.
„ Kom, leg by, 'mar niet to fmeeren;
„ Klaas, nou jy! ha! j' hebt verbrvidi.
„ Tachtig y ear
; daar twee IIeeren;
„ Zie je niet Mend; dat 's uit.
„ Zeg reis Els! is 't niet plyzierig
„ Meid , ik ben ter deegen tierig" , enz,
met meer andere Blydfchapsbetooningcn van dice aart. &boon
deeze eerst inkomen, naa dat 'er andere van eene bedaardcr natuur
tusfchen beide gevoegd zyn , zal men, nogthans , bekennen moeten
dat dusdanig cene ondereenmenging in het ernflige en boertige
wanfchiklyk zy, en eenen Dichter, die kiefche Kunstregelen in
agt wil neemen, niet pasfe.
De Dichter houde ons deeze aanmerking ten goede. Hy belooft ons, dit hebben wy ten flat nog te berigten, om, indien
zyn Werkje eenigzins de goedkeuring wegdraage, nog in dit loopende jaar, een ander Stukje te zullen iaaten volgen: op dat zy
dus te famen een bekwaam boeltdeeltje uitleveron; by welk twee'.
de Stukje een Tytelplaat zal gevoegd worden.
T URSEN LANAI:SETH of

de Mof Commis. Tooneelfpel in vier Bedry,
yen: door J. A. SCHASZ , M. D. Te Utrecht by G. T. v Paddenburg 177S. In groot offal.° , 88 bladz.
De Kantoor-Subordinatie, of de Mof meer gewild Os de Hollander.
Oogelleld by ,vyze van eon Drama. Alom to bekomen. In groot
octavo 32 bladz.

J3

deeze Sulkies itrekken ter hekelinge van eon ge")rek , of
verkeerde handelwyze, die mar al te veel in den Burger-
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gerItaat Plants beeft; dat naamlyk Vreetndelingen boven Inboore.
inn voortgeholpen worden. De Heer Schasz behandelt die
onderwerp op eene geestige manier,, onder het afrnaa!en van het
char.:tier van ecn onbekwaarnen, trotfchen en ondengenden
Vreemdeling, met eene Commisplaats begunftigd, dat over het
geheel zeer wel getroffen is ; hoewel het egter , ten aanzien van
de onhekwaemheid, wat te fork gekoleurd zy. - Het an.
dere Stukje, by gelegenheid van dit Tooneelfpel vervaardigd,
heeft op verre na die aartigheid. niet, en'verveelt door een langdraadig gefprek over de voordeelen van een Kruier boven een
Kaatoorknegt , en deszelfs goring beftaan, door de inkruiping van.
Buitenlanders, die zig voor een prysje verbinden. 'Er is weinig
of niets in dat bet hooftibedoelde van den Heer Schasz raakt ,
't doet meerendeels niets ter zaake. Alle de raifonnementen
van den Kruiers-knegt zullen Been Kantoorknegt overhaalen,
van ftand te verwisfelen; en, in alle gevallen daar 't bier eigenlyk op aankomt, !bat de Kruiwagen zo wel open voor den In.
boorcling als den Vreemdeling, des dit gehcel buiten de zaak 10°Wat voorts het onderwerp deezer beide Stukjes aan1)9.
gaat, bet verdient zekerlyk dc opmerking der Natic ; en men kan
niet wel ontkennen, dat het ten uiterfte billyk is , dat men, in ieder
Land, alie andere dingcea ge yk ftaande, den Inbooreling
den Buitenlander begunitige; en dat het by uitftek haatelyk is, te
zien , dat een min bekwaame Vreemdeling, boven een bekwaamer Ingezeten, bevoordeeld worde.

Berymde t'Zamenfprank to then KREELIS FLORISSE en PIETElt
DIRT SE Akkerlieden, oregens het fchrikkelyk verkragten onder
Hollancilche Spraakkunele door middel der Pieken. Te Leyden
by H. Koster 1778. In groat octavo 29 bladz.
en Pieter zyn eenigermaate gemelyk over die SchryW eelis
vers, welken, gelyk onder anderen de Vertaaler der Dicht.
kande van den Heer BOILEAU , (waarvan ze inzonderheid gewag
inaaken,) gewoou zyn, de verfchillende klanken der Klinkletteren
door klanktekens te onderfcheiden. Wy hebben tegen hunne
klagten Met in te brengen, daar we ook niet voor alle die Pieken
op de Letters zyn, en ecn gebraik van die natuur alleen kunnen
goedkeuren, wanneer het dient om eene dubbelzinnigheid voor to
komen, of om een woord meerder nadruk in de uitfpraak by te
zetten : maar dat dit genoemd wordt een fehrikkelyk verkragten onzer Hollandfche Spraakkunde , door middel der Pieken, klinkt ons
oneigen en hard. Wet voorts de uitvoering van het Dichtflukie
zeive betreft ,'t is in den fmaak van een Boerenkout, waarin men
wat nicer vryheids neemt, of ulcer over 't hoofd ziet, vry

opgefteld.
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AZARTAZA over

den inlandiche Tabak. Te Ninzegen by J. v. Cam16 bladz.

pen. In greet Om

itariaza Maagt in dit Ryinflukje over de Landbouwers, in de
Landen tusfchen Maas en Waal , van wegen hunne verwaar/oozing van de Graanen en Grocnte- welt, door zig bykans
en - al op bet Tabakplanten toe te leggen. Dc bronwet bier van is,
zynes oordcels , eene al te verregaande Winzugt, die ten nadeele
der Armen loopt, als welken hierdoor bun gewoone dagelykfche
vocdzel in prys zien fteigeren. Avariaza komt voor als een welmeenend mensch; maar of zyne fterke klagte volkomen gegrond
zy,, en of het raadzaam zou weezen naar middelen van redres om
te zien, en den Landbouwer te bepaalen, in de manier van zyn
Land aldaar te gebruiken , is een ftuk waarover men in dat Gewest zelve best kan oordeelen. Wyders is dit over 't geheel, in
hoe verre zulk eene foort van bepaaling van Handel, in een vry
Handeldryvend Gewest, gevoegelyk al of niet gefchieden kunne,
to teder point, om 'er oppervlakkig over te rymen, gelyk in deezen door onzen Autheur gefchiedt.

Vederbosfen, of het Kapfel naar de Mode, BlyBel, vertoond op
het groot Tooneel der Wereld , en voornaandlyk to Parys. Voorafgegaan , door onderzoekingen naar bet Kapfel der Vrouwen van
de Adouclheid , en gevolgd van een ontwerp ter oi fichting eene,,Akademie der Modes. Te Anflerdand by J. v. Galik 1778. Be•
halven het Voorwerk 58 bladz. In gr. oEtavo.

De

wel uitgevoerd Hekelfchrift van de thans heerfchersE endetamelyk
belachelyke Mode in 't algemeen , en van het der fchoone
Sexe misformende Kapzel in 't byzonder. Het is, gelyk het gemeenlyk in dat foort van Schriften gaat, wel wat fterk uitgevoerd, dan zulks fchaadt in dat geval niet. En als het toch , getyk het fchynt, in 't gekke moet loopen, dan zou men de uitvin(ling van den Hoer Duppefort wel mogen aanpryzen , om het voortaan niet meer op de hoogte, maar op de breedte toe te leggen ;
dit zou ten minfte de aanpryzing der nieuwigheid hebben ; en een garnituur van drie voet breedte , minder of meerder , naar evenredigheid van de ftatuur,, zou veelligt behaagen , voor al dezulken,
die niet fchynen raad te pleegen met de welftandigheid, maar met
de zugt, om iets nieuws te hebben, en zigvan anderen te onderfcheiden.
NB. In een volgend Stukje zullen wy den Brief van Fib:Ad.%
Idadus plaatfen.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN.
Leerredenen over PAULUS tweelen Brief aan TIMOTHEUS.
Door P. aRouwER, a. z. Dr. en Prof. in de Theol. en
Fred. te Dordrecht. Te Dordrecht by P. v. Braam,
1778. In greet offavo 462 bladz.

jn de ontvouwinge van dezen tweeden Brief, fchikt de
Eerw. Brouwer zyne Leerredenen, en manier van 't
behandelen der Stoffen daerin voorkomende, op dezelfde
wyzc, als die, welke by in 't leerffellig verklaren en
pradicael aendringen van den inhoud van den cerflen
Brief in acht genomen heeft ; zo dat ens gezegde daeronitrent ook op dit Stuk over to brengen zy (*). We
zullen derhalve, om ons gezegde niet te herhalen, of
met andere woorden het zelfde te zeggen, zulks genoegzaem achtende , den Lczer ilechts nog ene proeve van
's Mans manier van voordracht onder 't oog brengen.
Wy oordelen het ten dien einde wel der moeite waerdig gebruik te maken, van zyne gepaste aenmerkingen
over des Apostels bevelende vermaning aen Timotheus,
in bet twede viers van het twede Hoofdituk, welke
tweledig belchouwd kan worden als behelzende, voor
eerst, (ce) ene zekere onderftelling, daer de Apostel
fpreckt, van 't geen Timotheus van hem gehoord heeft onder vele getuigen ; en dan
ene vermaning, om dat te
betrouwen nen getrouwe menfchen , welken bekwaam zullen
zyn , om ook anderen to leeren. - Wat de onderfielling

betreft , onzc Leeraer opgemerkt hebbende, dat men
ender 't betreklyke woordje 't geen , overeenkomffig met
den groncitekst , die 't meervoud heeft, moct veritaen,
de dingen , die Timotheus van Paulus gehoord had,
volgt uaerop inciczervocge.
a. „ Die laatfie omfchrijving lcidt ons zeer gelukkig
te rug tot Kap. I. 13. daar Paulus melding maakte van
het
(*) Zie Hedend. had. L etter-Oef. V D. N. II2,
VII. DEAL. II. LETT. NO. 15.
X .7.c

a
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het voorbeeld der gezonde woorden, die Timotheus
van hem gehoord bad." En wij zagen voorheenen, dat
daar door verftaan wierd eerie fchets, of eon kort begrip
van do Kristelijke geloofs- en zeedehleere (*), waar mede naauw verknogt was de uitleggirig van verfcheiden
woordelijke en zaakelijke voorzeggingen, profefijen en
voorbeelden, waarin do Heere, naar zijne ondoorgrondeliike wijsheid, gewigtigc ontn-ioetingen en voorvallen,
die in cone laater genadobedeeling zouden te zien zijn,
voormaals had laaten aankondigen of affchetfen.
b. „ Al dit te faamen had Timotheus van Paulus gehoort ,
onder vele getuygen.
„Paulus was dan Leeraar,, en Timotheus was leerling
geweest. Dc eertle fprak, en gaf onderwijs uit; de an,
der hoorde als clisfipel.
„En zulks was gefchied onder vele getuygen. De geleerden hebben decze woorden verfcheidenlijk opgcvat en
uitgelegd (I), maar anderen hebben hun ook weêrfproken,
(*) Men weete, zegt zyn Eerw. by de opheldering dier uitdrukkinge, „ dat de Taalgeleerden (a) tot voldoening beweezen
hebben, dat voorbeeld, met het grondwoord, dat we bier vinden,
(6vrov.;71-‘40.1 5 ) eene fchets of een kort begrip beduid van eenig groater werk, of van cone uitvoeriger en moor uitgewerkte Verhandeling van eene weetenfchap, konst of iets dergelyks. Diesvolgends
zal een voorbeeld der gefonde woorden zaakelijk het zelfde beduideu met zulk een als. Nvij in den Heidelbergichen Katechismus, of in de 37 Artijkelen der Geloofsbelijdenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland , hebben".
„ Dog men moet daar niet uit befluiten, dat 'er voor — of
kort na deezen tijd, in de Kristelijke Gemeenten zulke formulieren
geweest zijn, als die evengemelde Sijmbolifche Schriften bij ons
zijn. De geleerden in de oude Kerkgefchiedenis weOrfpreeken
dit, en de dwaaling der Roomschgezinden, die de bekende XII
Artijkelen voor zulk eene geloofsleus , welke door de Apostelen
zou opgefteld wcezen, willen doen doorgaan, is genoegzaam door
anderen wederlegd. Het is nu de geleegenheid niet, am daar
over to twisten (2)".
(r) Quo de conf. Wolffil Cur. ad h. 1., qui & Rnatelibuluns
refutat, quern nos , in expofitione tcxtus, fludio prxterinifinms.
Addatur & illuftr. Grotius ad h. I.
94. Addatur truly
deezen Brief bl 9_
(1) Zie
in Curls ad h. 1.
(2) Cod& &dila Ifasoge Dist, Theol. T. I. L. II. C. I. §. 5. p. rni
125 fecig.
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ken, en hen wederlegd. 1k zic gene noodfaak, om u
dat in eene predikaatfij te verhaalen , daar de tijd tot
beter te befteeden is , en daar de vertaaling, Welke wij
voor ons hcbben , bij {lot van rcekening, eenvoudig,
natuurlijk, waaragtig en goad zou' blijken, gelijkwe
haar,, bij onderzoek en beproeving, daar voor erkend
hebben.
„ Diesvolgends zegt hier Paulus, dat , toen Timotheus
de Kristelijke heilleere van hem hoorde, veele andere
perfoonen daar bij tegenwoordig waren, die getuigen
konden, wat hij aan hem had voorgefteld, en welken hij
in dit opzigt getuigen noemt.
p. „Op deeze onderflelling bouwt nu Paulus eene naclere vermaning aan Timotheus , met decze volgende woorden: betrouwt dat aen getrouwe menfchen, welcke bequaent
fallen zijn om cock andere te leeren.

„ Op dat ik dit tot de meeste duidelijkheid ontvouwen
moogc, - zal ik beginnen met de voorwerpen der
pligtsoefening , - en dan tot den pligt zelven overgaan.
33 De voorwerpen van Timotheus pligtsoefening in deezen worden tweezins befchreeven.
„ En we-1 eerst als getrouwe menfchen.
„ Met een opflag van 't clog ziet men uit dit vs.
terftond, dat er gefproken word van de toerusting van
zeekcrc perfooncn tot het Leeraarsambt in de Kristelijke
Gemeenten.
„ En dan moeten we niet verbijz.ien, als of het eene
kleinigheid waare, dat het menfchen zijn, die tot dat ambt
moeten gevorderd worden , maar gcene Engelen , Hoch dat
God onmiddelijk zeif Kerkleden vergaderen wil voor zijnen Zoon, of de vergaderdcn bekragtigen, bevorderen,
en tot zaligheid opleiden. Ezpchiel en Daniel worden ten
deezen op.igte mcer' dan dens zeer uitdrukkelijk door den
Heere men fchenkinderen gehecten. En, toen God zijnen
Zoon in nadruk tot eenen leeraar , eenen leeraar ter geregtigheid gaf, wen ward die groote Heiland in gedaante als een nzensch .gevonden. 't Is eene wijze en eene goede
beftelling van den hoogstwijzen en eindeloosgoeden God.
Nooit kon het tog in deeze zaak duidelijker dan aldus
blijken, tat de uitneemendheid der kragt, die er in 't
bekeeren van zondaaren en bevorderen van heiligen ge,
oefend worth onder de Evangelifche Bediening , uit God
Zij ,
Xx2
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zij en niet uit bun , die hier als tniddcloorzaaken voorkoomen gelijk daarom onzc Paulus ook aanmerkr 2 Kor.
IV: 7. Ook zijn men fcben , van g elijku beweegingen als
de leerlingen, zeer gefchikt , naer Gode goedertierene
inzigten , voor Adams kinderen tot Leeraaren. Zulke
menfchen hebben uit eigene bevinding kennis aan de ellenden der zondaaren ; hun zondig zwak of boos; de werkfaamheden ook van het geloof en van den firijd ; zij kunnen derhalve met tneelijdige liefde , met eene gepaste
klaarheid, en zonder een verfchrikkend ontfag, tot de
menfchen , als hunsgelijken, fpreeken. Maar de naam
van menfchen is eenigzins een geflagtnaam, of, zoo gij
wilt , een gemeener naam, die twee onderfchciden kunnen of fekfen in zich bevat, de mannelijke en de vrou.
welijke. En bier worden , under 't wooed menichen ,_bepaaldelijk mannen gemeend , gelijk zeer klaar is uit vergelijking van Paulus verordcning daarontrend, i Tim.
II: env. waar over wij , bij de opening van den eerfien brief, voor been verreekend hebben, daar wij thands
toe wijzen.
„ Dog 't was niet evenveel, wat voor menfchen
of mannen bier genomen wierden; hij wil dat Timotheus
naér getrouwe menfchen zou' uitzien. Men kan dit woord
ook door geloovige vertaalen. Dog ik agte niet , dat deeze
beteekenis hier eenigszins aanneemclijk zij , om dat het van
tzelven fprak , dat bier Kristen belijderen , lcden van de Gemeente , bedoeld wierden , en zulke leden als gcloovingen
reeds aangemerkt wierden in den Apollolifehen tijd, gelijk
Coen ook de Gemeenten, voor vcrre weg het grootfte gedeelte uit geloovigen belionden. Wij moeten dan bij
de beteekenis van getrouwe menfchen bier blijven. Getroziw,
pu noemt men hem , die zijn woord gefiand duet, 't zij dac
uitdruklijk of meer' ingewikkeld gegeeven zij. Wanneer
men in het afgetrokkenc, gelijk bier, van getrouwheid
leest, zonder noeming van hot wcrk, waar in do trouw
zou' plants hebben, dan wordt op ecne ingewikkelde be.
lofte gezien. De lieden , die Paulus hier tot leerlingen
bij Timotheus aanprijst , inoesten zulken weezen , die
men op zeedelijke grondcn kon reekenen dat in het Leerambt , Wanneer 't hun mogt toevertrouwd warden, gotrouw zouden zijn. Onderfteld dan , dat deeze menfchen
Feloovige leden van de Gerneente waaren, zou' men ben
.voPrd$ voor gerrovsw, in den bier bedoelden zin, kun.
net
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nen reekenen , wanneer zij alleszins , in hunne woorden
waaragtig bleeken , en vreemd van leugentaal, wanneer
zij in de behjdenis en eenig ander werk, dat zij mogten
aanvaard hebben, zich itandvastig betoonden, zonder
daar over berouw gehad te hebben ; wanneer zij eindelijk
in hunne posten ijver en naarftigheid betoond hadden ,
zonder ligtvaardig verzuirn. Van dusdaanige menfchen
kan men met zeedelijke zeekerheid verwagten , dat zij
ook , wanneerze in het Lceraarsambt gefteld wierden,
zich daar in getrouw zouden kwijten. En alzoo befchrijfc
Paulus de voorwerpen van Timotheus pligtzorg eerftelijk
als getrouwe men' clten
2. „ Maar dan eischt hij nog ten tweeden in hun, dae
zij bequaem zijn fullen oock anderen te leeren. Dat is een
gewigtig fluk, en 't welk verfcheiden bezonderheden
influit. Ik zal die dingen, welken mij, bier over denkende, zijn voorgekoomen, na elkanderen duidelijk op.
noernen.
)3 boor eerst dan ; bet is klaar, dat hij die anderen leeren zal een gelukkige vatbaarheid van begrip en een goed
geheugen diene te hebben: want, buiten dat, is hij bier
zoo weinig gefchikt toe, als een kreupele om anderen
wel voor te gaan , en hen goed over weg te helpen.
hij moet eenige merkelijke klaarheid
55 In de tweede plaat3van voorftellen en beknoptheid in zijn uitdrukkingen
hebben : want , wie ingewikkeld Spreekt, verfcheiden
kundigheden aan dezelfde woorden in zijne redenenhegt,
en zeer langdraadig is, kan niet gereed verflaanworden,
maar brengt Iigt in misvattingen, en is oorzaak, dat de
aandagt zijner hoorderen verftrooid lope, terwiji hij de meenigte zijner woorden op een' rotsfteen daar er niets
van wortelt noch opgaat.
„Ten derden, hij moet een fchranderheid van oordeel hebben om wel te kunnen overtuigen, en deeene ftelling dus
gemakkelijk uit de andere of te leiden door gepaste middeltermen , en door overeenkomflige gelijkenisfen fonitijds, dat zijne hoorderen niet onzeeker kunnen blijven,
maar door overmeesterende kngt gedrongen worden om
partij te kiezen, de waarheid te zien en te omhelfen.
„ Nog ten vierden , een bekwaam man om te leeren, dat
moet een lankmoedig man weezen, die de onvatbaarheid,
den wederfland , en de tegenfpraak van leerlingen of
partijen loan verdraavn zonder bitterbeidwa zoRder moed1Qes°
3
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loosheid, maar die, ten tegendeel, op zijne goede zaak
vertrouwende , blijft ftand houden, en zich niet verzetten
laat, in die hoope, dat de waarheid eindelijk zal zegepraalen, en in dc erkentenis, dat het altijd beter waar
met en voor de waarheid eenigen tijd lang, te lijden, dan
eene fchijnbaare zege voor een' tijd door vaisheid te hebben en ten laaften onherftelbaar neer te Morten.
„Hier dient ten vijfden bij te koomen cene waaragtige
liefde tot God en den naasten, om de belangen van 's
Heeren eere en van 't Naasten Neil te behartigenmet die
vijwilligheid en die hartelijkheid, die midlijker wijze uitzigten van voorfpoed geeft. Gepreste fuldaaten vegten
doorgaands kwaalijk , en gehuurde herders vlieden wanneer zij den wolf zien koomen, waar door dan defchaapen aan deszelfs fcheurzieke pooten ellendig worden
overgelaaten.
,) Laatfielijk ten zesden, bekwaamheid om te leeren,
dat behelst ootmoedigheid om van de genade af te hangen, die den Leeraar tot het geeven van onderwijs bekwaamt , en den leerling om het ‘rugtbaar tot zijn nut
te ontfangen. „ Alle onze bekwaamheid is uit God"
fprak eens Apostel Panlus a en wederom, „ de wapens
van onzen krijg zijn kragtig in God tot nederwerpinge
der fterkten."
b. „ Omtrend deeze voorwerpen was nu Timotheus
pligtoefening, welke hem Paulus aanprijst, deeze, dat
hij aan hun betrouwen zou, 't geen hij van Paulus gehoord had onder vele getuigcn.
3, Dat zegt in 't genzeen , dat hij de leere, welke hij
ontfangen had , aan hun moest incedeelen of overdraagen, tragtende hen, zoo veel moogelijk , dus kundig te
maaken, en zoo bekwaam to ilellen, tot het hcilig
ambstwerk als hij zelf was, zonder uit afguratigheid,
hoogmoedigheid, of eenig dergelijk vlecschlijk inzigt,
iet bij hen agter te houden.
31 Het behelst in 't hzyzonder,, dat die flukken der leere, welken Timotheus van Paulus uehoord had, een kostelijke fchat waren , die hij als zoedanig aan de leerlingen moest aanbeveclen , om ze te bev,aaren en voor te
ftaan met alle vermoogcns en kragten, in afhanging van
de genade, welgedagtig, dat 'er de Heere reekenfchap
van af zou eifchen ; naauwe reekenfchap, daar ruime
vergelding op zou volgen."
Lei-
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Leevensbefchryving van eenige voornaame meest Nederlandfche
Mannen en Prouwen, nit Egte flukken opgemaakt. Fyfde Deel.
Te Amg. by P. Conradi en te Harlingen by V. v. d. Plaats.
358 bl. in gr. 8vo.
Volftrekt op denzelfden voet als dd Vier voorgaande Deelen
• deezer welontvangcne Leevensherchryvingen, is dit Vyfde
Deel uitgevoerd. Een dental Per foonen verfchynt in 't zelve,
onder het oog der Leezeren , te weeten L. 0. VAN EGMOND, JACOB HOP, JOANNES UITENBOGAARD, KAREL DEN STOUTEN, JAN
LABADIE, REINIER VAN OLDENBARNEVELD , W. GANSFORTIUS , JOANNES B. VAN DELMONT , ADA , Gravinne van Holland en peaEA VAN BEIJEREN. 't Melden hunner Naamen is genoeg oni elk,

in 's Lands gefchiedenisfe eenigzins bedreeven, te doen befluiten', dat het verflag van elks Leeven eene groote verfcheidenheid van meldenswaardige taken oplevert, die, fchoon den meesten bekend, om derzelver gewigt en gevolgen met genoegen herleezen worden. Op een werk van deezen aart past bet bekende
zeggen.
Indocti distant & ament meminisfe periti.
„ Dar de onkundigen leeren, en de kundigen't zich met genoe„ gen herinneren”.
Wy zullen onzen Leezeren geenenlondienst doen met hun eenige voornaame byzonderheden van 't leeven des veel gerugtsmaakenden Geestdryvers en Bedriegers, JAN LABADIE, voor te draggen : die fchoon een Uitlander,, in out Gewest genoeg opfchuddings gewaakt heeft, om van onze Landgenooten nader gekend te
worden. Deeze zonderlinge Man werdt den dertienden
van Sprokkelmaand des Jaars MDCXL,te Bourg , inGaijenne, gebooren, door de yefuiten in de gronden der Taalkennis onderweezen, tot Lid hunner Orde aangenomen , en tot Pridster geordend. Fly verzogt ontflag van dit Genootfclaap,'t geen hy,, naa
fang aanhouden , verkreeg (*).
Zyne kragt van beweeglyk prediken, of dit welfpreekenheid te
noemen zy, laaten wy daar , deedt hem grooten opgang maaken ,
en bevorderde hem tot Kannunik der Hoofdkerk te Amiens. „Hier
gedroeg by zich (naar luid der Leevensbefchryvinge) als Cell Beituur(") [Dc Optleller van dit Leevensverhaal laat bet twyfelagtig of by zyn
ontflag verzogt en bekomen, dan of de yefuiten gelyk ebnigen willen,
born uit hun genootfcbap verjeagd hebben. Wy Mellen het eel Ile vast: dewy] 'er eon vaste Wyk van is in eenen Brieve van den Abt G 0 U JE T 2814
Vader R o N. Zie de Nemoires des Timms Illgstres Tom. XX. p.
142. 543.]
Xx 4
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ituurder der Geweetens, en zag zich wclhaast aan 't hoofd eentit
talryke fchaare van zogenaamde Devotarisfen. Maar men wil, dat
by, met den Geest begonnen zynde, naderhand, gelyk dit niet
dan al te dikwyls geheurt, met het vleesch eindigde , en dat hy,
om 't openhaar worden van eenen Minnehandel, in welke by in
een Vrouwen Klooster was ingewikkeld, genoodzaakt wierd elders een goed heenkomen te zoeken". Naa eenig omzwerven
kwam hy te Touluiffe , waar by van den Aardsbisfchop het beflour kreeg over een Nonnen Klooster van de derde Orde van
St. Franciscus, welke hy leerde „ dat men, twee of drie maalen
in de week , zich den Staat der Onfchuld moest herinneren. Ten
dien einde deedt hy haar zich naakt uitkleeden, en preekte insgelyks in deezen ftaat der naaktheid, met geflooten deuren, om ADAM
en EVA na te volgen. Een zyner voornaamite beginzelen van Devotie was, zich niet te ontrusten over de beweegingen des Lichaams; mits men 's morgens zyne eerfle gedagten na God wendde : en dit, zeide hy, daar de geest Gods is, aldaar vryheid is.
Deeze grondregel, welken by de Geestlyke Dochters , die onder
zyn opzigt flonden, geftadig zorgvuldig inprentte, gaf hem vrybeid tot het doen van verfoeilyke aanflagen, en tot het berispen
van de zodanigen , die eenigen waled-land booden, door haar
aan te zeggen, dat haar hart nog Met Gcestlyk genoeg, en, (ik
fchroom het te fchryveii) Diet yolicomen aan God gehegt was".
Van wegen een 20 aanftootely1t gedrag , 't Been egter zommige
Nonnen fmaakte-, moest hy dit Kleoster ruimen: een zwervend
leeven leidende, en overal den Devotaris 1peolende, week hy eindelyk in eene Hermitage van Karmeliten te Graville , waar hy, coder den veranderden naam van St. JAN DE CHRIST, het Kieed
dier Orde aantrok by gaf voor , van God gezonden te zyn tot her!telling van het Ryk der Genade, 't welk gefchieden moest v6Or
den Jaare MDCCLXIV, wanneer de wereld een einde zoo neemen. Eenige Karmeliten beichomwden LABADIE als een hemelsch
Man, en noemden hem hun Heili ;len Nader; zelfs vondt men Beni
ge onder hun, die een youdig genoeg waren, om te gelooven,
dat zy nict flegts den H. Geest maar ook het vermogen ontvingen om dien anderen mede te deezen, wanneer by op hen Maasde. Zy dekten hem tegen de vervolging des Bisfchops van Brfas ,
en verfchaften hem tyd en middelen om te ontkomen.
Dus lang hadt hy zyne rol onder cleRoonsch Catholyken gefpeeld;
doch wanhoopende daar eenigen aanhang te litygen , zogt by dien
by de Hervormden op te rigten, Den Graaf van Taras ingenomen hebbende, kreeg hy het Lecraarmipt te Montauban, 't welk
by acht jaaren lang bekleedde. „ School ' by, in deezen post, de
verftandigen ergerde, door zyn hehelende Leerredenen , wist by
zich, egter, te handhaaven door zyn aanzien by de Fyne Zusters,
welke hy betoverd hadt, zommigen door den Geest ,anderen door
het Vleesch. IIy tragtte in de Hervormde Kcrk in te voeren de
zc-
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ngenaamde Geestlykheid en het gemoedlyk bidden, en gaf ten
dien einde drie kleine Boekjcs in 't licht. Doch de aanflag, dien
hy deedt op de eerbaarheid van AlejutTrouwe DE eat.olvoRs ,dectit
hem de agting en befcherming verliczen, met de zodanigen voor
welken by fciireef. De Heer BA Y1. E verhaalt de zaak aldus. Naa
dat by deeze Jonkvrouwe had opgelcid tot een Gecstlyk Leeven,
welk hy deedt beftaan in eene inwendige opgetoogenheid, en ee..
ne volkomene aftrekhing van zinnelyke voorwerpen, prees by haar
een onderwerp ter overdenking aan; en haar bevolen hebbende,
zich , eenigc uuren tang, aan dit groote voorwerp gehcel en al
over te geeven, naderde hy tot haar, toen hy dagt dat zc in de
groottle opgetoogenheid was , en flak zyn hand in Kaaren boezein.
Zy ftootte hem met reel drifts te rugge, betuigde hem haare vetbaasdheid over deeze handelwyze, en ftondt op 't punt ow hem
des ttrenglyk te berispen. Doch by voorkwam haar, en , zonder
te bleeken of te bloozen, fprak by Naar, met eene devoote houding, dus aan. , Ik zie wel myne Dogter, dat gy nog verre afzyt
, van de vohmaktheid, erken nederig uwc zwakheid , en bid God
, om vergiffenis,dat gy zo min aandagtig geweest zyt op de verbor, genheden, die gy moest overdenken. Zo gy daar aan de noo, dige aandagt hadt befteedt, zoudt gy niet gevoeld noch gemerkt
, hebben, wat aan uwe kecle wierd gedaan. Maar gy waart zo
, weinig afgetrokken van de zintuigen, zo weinig van de God-L
, heid doordrongen, dat het keen oogenblik Ieedt of gy bemerkte
, dat ik u aanraakte. Ik wilde eene proeve neemen, of uwe vuu, riglieid in 't Gebed u boven de 11offe verhefte , en u vereenig, de met het Opperfle Weezcn, de leevendige Bron der Onfterf, lykheid en Geestlykheid, en ik zie met reel fwarte dat uwe
vorderingen zcer gering zyn, gy kruipt nog fangs de aarde.
, Laat dit a hefchaamd waaken , myne Dogter, en u aanfpooren
, ow de heitige pligren van het gemoedlyk bidden beter te be, tragten".
Mejuffrouw DE CALONUES , die niet min verttandig dan deugdzaam was , toonde zich even gettoord over deeze woorden als over het gedrag van LABADIE , en brak van toen af
alle genet:p lc:hap met lacm af. Dit geval, van ecnigen in
twyfel getrokken, vcrzekert de Heer BASNAGE, dat hy van de
Jonkvrouwe zelve hadt, Nvelke by bet weer dan eons hadt hooren
verhaalen, en dat zy nimmer zonder afgryzen van 's Mans valfchc Devotie fprak''.
Ow zeker gefchil wend by nit Montauban verdreeven, zogt
eene fehuilplaats in Oronje, week beimlyk na Geneve, waar hy grow
te onlusten verwekte; doch men vondt middel ow hem kwvt to
raaken, door hem na Middelburg in Zeeland te doer, heroepen. Hy
vertrok derwaards , en begun zyne gevoclens openlyker dan voor.
been te verfpreiden. Dc hoofdlom daar van wordt, in dit Lee.
vensverhaal opgegeeven; doch wy mewl, kortheids halven, deXx5
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elve onaangeffipt laaten. Inzonderheid prees by bet gemoediyk
bidden en de verheffing boven het zinnelyke aan.
,, Door middel van deeze Geestlykheid en een fchynbaare ftrengheid van Zeden, verkreeg LABADIE , in korten tyd, veel gezags en
invloeda. Men befchouwde ze als Weereldlingen, aan de tegenwoordigde Eeuwe verknogt, die hem van hoichelaary befchuldigden, en als zo veele Heiligen de zodanigen, die hem volgden.
Mejuffrouw ANNA MARIA SCHUURAIANS oordeelde dat zy het beste deel hadt uitgekoozen , door zich onder zyn geleide te begeeven. Zy werd eene der yverigfe Voorftanclers van zynen
Aanhang; en het was ticezc vermaarde Vrouw, , die tot dee=
Aanhang overhaalde , de Prinfesfe ELIZABETH , welke de zwervende en voortvlugtige Leerlingen van LABADIE eene veilige fchuilplaats fchonk.
„ Meermaalen zogt LABADIE eene verbintenis aan te gaan met
ANTOINETTE BOURIGNON, die, gelyk by, met het Geestlyke en
Bevindlyke vecl op hadt. De Heer DE KORT, een der Aanhangers van deeze Jonkvrouwe, hadt een onderwerp beraamd ,
een Eiland in Rolflein, het Noordflrand genaamd, bewoonbear
maker], met oogmerk ow de Leerlingen van JANSENIUS, als mede die van Mejuffrouw BOURIGNON, derwaards to lokken. LABADIE foot met hem eene nauwe verbintenis , met oogmcrk, ow ,
Valle van nood , op dat Eiland cone veilige fchuilplaats to vinden.
DOCtI ANTOINETTE BOURIGNON keurde zyn voorneemen met geed,
en fchreef ten zynen opzigte aan den Hecre DE KORT. Gy Lunt
, zonder my derwaards (te weeten Noordflrand) gaan: want ik ge, voel en weet, dat wy het to zamcn nimmer eens zul!en worden;
, hunne gevoelens en de Geest, welke hen beheerscht , firvilen
, regelrecht met myne kundigheden , en met den . Geest , welke
, regeert'!
„ Middelerwyl wierden de Aanhangers van LARADIE, wcre
men, Labadisten noemdc , zo talryk, en zo veele perfoonen ,
van beiderlei Dunne, verlieten de Hervormde perk, om zich
hem to voegen, dat de Waalfche Kerken in de Vereenigde ficwesteu , met alien ernst , bedagt werden op middelen , ter ftuitinge van een verloop, bet welk dag aan dag toenam. Duch
terwyl deeze toehereidzels maakten ow, LARADIE aan te tastcn ,
nam hy zelve het befluit ow WOLZOGEN, Hoogleeraar en Pre Eikant in de Waalfche Gemeente te Utrecht, to beftryden. Op en
Synode te Naarden werd WOLZOGEN in 't gelyk, LABADIE in 't
ongelyk , gelbeld. To Middelburg wedergekecrd, zette hy zyne
Keit dermaate tegen het Synode op , dat zy eene openlyke fcheuring dreigde. Verfcheide Synoden tragtten wel , door hunnc
uitfpraaken, den wortel des kwaads uit to rooijen; doch LA1AtIE weigerde in zommige Synoden to verfchynen weerfprak hut
gezag van anderen, en appelleerde van de beflisfende vonnisien ,
Fliudelyk bench:tilde bet Sywelke zy over hem veldeu.
no-
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node eenige Gelastigden, welke het na Middelburg zondt orn
een einde van deeze zaak te maaken. Zy vcrtrokken derwaards;
doch het Volk flondt tegen hen op, foot de deuren der Rerke ,
om den ingang te beletten. De Wethouderfchap was op de
zyde van LABADIE , en de Sullen der Provincie vergenoegden
zich met het voorflaan van cm vergelyk , het welk LABADIE,
die met de zwakheid van de eene ^en de drift van de andere
zyn voordeel wilde doen, met vccl fiCIlleidS van de hand wees.
De Staaten, misnocgd over deeze weigering, bekragtigden het
LABADIE klaagende over het onVonnis der Gelastigden.
regt ,hem aangedaan ,door hem te veroordeelen , zonder vooraf gehoord te zyn, wierdt de beflisfing uitgefteld tot op bet Synode,
het welk te Dordrecht moest gehouden wordcn , en waar op hy
verpligt zoo zyn te verfchynen. Dit Synode zette LABADIE af, en
gaf hem gen grond van op vcrgiffenis te hoopen, dan op voorwaarde van een beproefd berouw , het welk nimmer hetoond wierdt.
In tegendeel hy word on Middelburg gevolgd van een troep
Fyne Broeders en Zusters, aan wier hoofd by als in zegepraa/
optrok en de deuren der Kean openliep; hier naa predikte hy,
en deelde bet Nachtmaal uit, aan de zullten als hem gevolgd waren. De Burgemeesters, beducht voor de gevolgen van een zo
Route ondernecming, lieten hem firaks aanzeggen, dat by bonne Stad en derzelver Regtsgebied hadt te verlaaten. Hy gehoorzaamde en vertrok na Ter Veer, alwaar by yverige naavolgers
hadt, die hem de behulpzaam,:, hand leenclen en de Befcherming
der Wethouderfchap tbezorgden. - De Staaten van Zeeland,
eindelyk , een befluit genomen hebbende om LABADIE nit zyne
fterkte te verdryven , gaven bevel om hetn uit de Provincie te
verbannen. De Wethouders van Ter Yeere koozen zyne zyde
tegen 's Lands Staaten , en beriepen zich op 's Mans fill .en
vreedzaam leeven , dat bet gcnoeg ware hem den mond to floppen, door hem het openbaar prediken te verbieden; en dat men
beducht was voor het Graauw, 't welk niet zonder oproer zou gedoogen, dat het zelve con Man ontvoerd wierdt, die een zo Rigtelyk leeven 'cid& Naa dit alles was de Provincie genoodzaakt,
de toevlugt te ncemen tot den Prins van Oranje , als Marquis Iran
Ter Veer; deeze verbondt LABADIE om te gehoorzaamen , en verboodt den Ingezetenen tier Stad hem fchuilplaats te verleenen".
„ This was LABA Dm ten laatflen genoodzaakt te bukken, en elders een good beenkomen te zoeken. In 't eerst kwam by hem
wederom boven zyn voorgaand ontwerp om in Maatfchapnye van
IvIejufFrouwe BOURIGNON to treeden; doch deeze vondt hem niet
Myftiek genoeg om hem tot cell Amptgenoot aan te ncernen, en
niet leidelyk genocg ow hem onder het getal haarer Leertingen te
itellen. Toen hem, derhalven, dit mislukte, nam by zyn verhlyf
tusfchen Utrecht en Aniflerdarn, daar by cone Drukkery hadt,
van waar veele zyner Werken zyn voovtgekomen. Zedert grocide het getal zyne Naavolgeren aan, en het zou nog flerlier bobben
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hen toegenomen , indien niet zommige zyner Leerlingen van hem
waren afgevallen , welke , de Ili storie van zyn byzonder leeven
en van zyne manier van onderwys in hat Licht geevende, Met na.,
lieten het algemeen te onderrigten , wegens zyne gemeenzaamheia
met de Fyne Zusters, onder voorwendzel van dezelve tot Goo op
te Leiden".
„ Uit zync afzondering zondt by zyne Apostels in de groote
Stcden van Holland , met oogmerk oin in dezelve Profeliten to
maaken, in de Huizen der aanzienlykffe Inwoonderen; doch do
opgang, die by maakte , was Met groot genoeg um hem van middelen
re voorzien , waar door by tegen den honger kon beveiligd hlyvcn.
Hy vertrok dan na Erfurt; doch do Oorlog noodzaakte hem deeze
plaats to verlaaten , en na Altena in Holfiein zich te begeeven.
Niet lang bait by flier gevfoond , of hy wierdt door hevige Kolykpynen aangetast, die, in den Jaarc 1674 , het vier- en zestigfte
zyns Ouderdoms , een einde van zyn leaven maakten , in tegenwoorciigheld van ANNA MARIA SCHUURMANS , die, als eene getrou•
we Medegezellin , hem fteeds gevolgd was. Anderen, egtcr , vet-haalen dat by zou overleeden zyn te Wiewert , in de Frit:a:he
Grietenye Baarderadeel, aan vier Zusters van het Geflacht der Heeren van Sommelsdyk toebehoorende , die hem daar cane fchuilplaats
zouden verleend, en alwaar by cone Kerk zoo geftigt hebben, rg,,:naamd de Kerk van 7efus Christus van de Waereld afgefcheidcu.
Doch het mite verhaal wordt door de meeste getuigenisfen bekragtigd".

Uitgekoozen Brieven van Milord CHESTERFIELD, aan deszelfs
Zoom PHILIP STANHOPE, Schildknaap. Naar den zesden Druk
slit bet Engelscli vertaald. Te Rotterd. by J. Bronkhorst 1778,
In 8vo. 872, bladz.
DORMER STANHOPE, Graaf van Cbesterfield , Schryver
P HILIP
deezer Brieven , flak onder zyne Land- en 'fydgenooten nit

in Staatkunde en Geestighcid. Alle zync fchrifien draagen Net
van de zigtbaarfle rnerktekens (*). Hy richt deeze Brieven in
Ran zyn Z0011, PHILIP STANHOPE (t), dies hy by cane zeor
beminnelyke Juffrouw verwekt halt, by zyne Egtgcnoote gonna
Kinderen hcbbende; dien natuurlyisen 'Loon droeg by de hartlyk-ile genegenheid toe, en de bezo/ ging zyner Opvoedinge was, V001:
een geruimen tyd , de hoofcibezigheid van CHESTERFIELD ' S leaven.
De Brieven , welke wy thans aankondigcn inaahen can gedoelJe
uit van de zorge aan die opvoeding belteed ze warden Met
NIA ce(4) Hy overleedt in den jaare r77^.
.faar
(t) adeze niLtf
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fchrceven om bet Licht to zien; (loch enkel om tot onierrigting
zyns Kweeklings te dicnen.
In gevolge bier van loopcn de eerfte Brieven , over 't Been STAN}ion in het beoefenen der Taal en de Oude Gerchiedkunde hadt
in 1 oog te houden. Dit ales is zeer oppervlakkig en gefchikt
naar de bevatting eens fchranderen Kinds van omtrent acht faaren.
Allengskens neemen de Brieven met het klimmen van de jaaren des kweeklings in gewigt toe; die over de Fraaije weetcnfchappen behelzen zeer kcurlyke aanmerkingen. - Op Reis
zynde, geeft by zyn Zoon verflag van de voornaamfte byzonderheden , doormengd met bedenkingen van verfcheidenerleiaart, doch
veel al !halide op de Staat- en Menschkunde. Voorts onderhoudt by hem bepaaldcr over de Hedendaagfche Gelchiedenis, en
den voet in 't bcoefenen daar van te volgen; heldert dit op, met
eenige voorbeelden uit de Gcfchiedenis ohtleend , en de CharaCters.,
van zommige aanzienlyke Perfoonen en Staatsmannel. Zyn Zoon
op reis zynde, verfchaft hem dit gelegenheid tot briefwisfelend onderhoud, over de Landen, die deeze doortrekt. In de daad 'er
is veel uit dit kleine Boeksken te leeren , ten opzigte van 't mencshlyk hart en de roerzels hunner bedryven. Dan , over 't algemeen,
rnoeten wy aanmerken dat de edele Schryver , van de Zeden handelende , meer op bet uiterlyk welvocglyke en bevallige des gcdrags , dan op !de weezenlyk braavc gefteltenis van 't Hart, aandringt ,
en te jammerlyk den Godsdienst uit het oog verliest. Laat ons zien
hoe hy zyn. Zoon Bevalligheid van Manieren, waar in hy zelve
dermaate gezegd word uitgeflooken te hebben, aanpryst.
„ Ik heb u dikwyls gezegd en 't is cone beflendige waarheid,
dat de ecr en deugd alicen u gcacht, en de,begaafdheden van den
geest u vermaard kunnen maaken en ti doen bcwonderen maar
'er zyn tevens mindere hoedanigheden, die niet minder noodzaak,lyk zyn , om , in het byzonderc !coven, bernind, verlangd, en gezogt
te worden. Van deeze hoedanigheden is de welgemanierdheid de
nuttigtle. Niet alleen om (it zy van groot belong in zichzelven is;
maar um den grooten luister then zy de bondiger hoedanigheden
van het hart en den gcc:t byzet. 1k zal u, in deezcn brief, onderhouden over de hoedanigheid van zich aangenaam voor te doen
komen door zich Gene losfe, ongedwonge houding te gceven, goheel vry van die gemaakte wringingen, ilechte aanwendzels , en
averechtfche beweegingen, welken 't gevolg zyn van eene verwaarloosde en boerfche opvoeding. Hoe benzelagtig decze
houding en ongedwonge manicren u mogen voorkomen, 't zyn
noodzaaklyke vereisebtens , indien men dc rnaatfchappy en inzonderheid do Jufferfchap zockt to behaagen. 1k bob menig man van
verdienften geltent, Wiens uiterlyke lornphcid en hoersch voorkomen zodanig afichrikten, dat by, door ale zync verdienften en
andere begaafdheden , zich nitro= do harten k!oir winner. Dit
nintdicht van MARTIAL'S
Non
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Non ono to S:tbifli , nec posfuln dicere quare I
Hoc tairtuin posluin 41:,ccre , non awo te.
heeft veele Leczers verlegm gemaa1,t. De zin nogthans van 't
zelve is ligt to vetten , en ik meen dien to verftaan. d Sabidis ! gy
hobt &inn& goede hoeclani,gzyt ce p verdienstlyk Mensch,
heden; ik acht, cerbiedige u; maar ik bemin u Met, ik kan U
niet beminnen , en ik kan nict zeggen waarom, uwe manieren zyn
niet beminlyk, 't famenilel van uw perfoon mishaagt. Bevallige
manieren neemen de menfchen voor ons in, en doen hen naar onze
vricndfchap wenfchen. De boersheid heeft twee oorzaaken ; of
dat men goon goed gezelichap heeft bygewoond, of dat men 't
zonder vrugt bygewoond heeft. Ik neem op my ti in goed gezel.
fchap te brengen; maar de oplettenheid en opmerking ftaan aan u.
Wanneer een lompe knaap voor 't eerst in eon gezelfchapkomt,
is het zeer waarfchynlyk , dot zyn degcn hem tusichen de beenen
zal raaken ,en hem byna docn tunneler); zich een weinig herfleld
hebbende , zal hy zich op cone plaats nederzetten, die niet your
hem gefchikt was. Gezeten zynde laat by zyn hoed valien, en in
't opraapen van zyn hoed ontglipt hear zyne rotting, en terwyl by
deeze opraapt, ontvalt hem zyne hoed andermaal, zo dat 'er eon
geruimen tyd verloopt eer hy welgezeten is. Wanneer hem the
of koffy wordt aangebooden brand by zyn gehemelte , laat het kopje of bet bakje rollen, en fort do the of koffy over zyn lyf. Aan
de maaltyd toont hy zich nog reel bocrIcher , dan houdt by zyn
rues, vork en lepel geheel anders dan andere lieden; indien by iets
voorfnydt kan by het lid niet treffen; maar terwyl by arbeid om
door het been te fnyden fpat by de taus over elks kleederen; by
bemorscht zich gemeenlyk met olie en vet, alhoewel hy een groote
flip van zyn ferret door 't bovenfte knoopsgat van zyn rok gehaald
heeft, zo dat ze hem do kin belemmert. Indien hy drinke, gefchiedt
het zo fchielvk , dot by aan 't kuggen raakt en den drank over de
-mfehe tafel fpat ; kortom by is avcrecht3 en boersch
alles wat
b`
hy aanvat , en als hy zyn liens gernooten hceft, mist by nook in
zyn neusdock te zien. Hy wort met zyn handen gem weg, ze zyn
in eene geduurige beweegim!, dan hier , dan daar , of in zyn zak , in
eon woord hy weet noch zich to kleeden, noch te zitten, noch te
gaan gelyk ecu ander mensch zich kleedt, zit of goat. Dit alles ik
bekcn het is joist niet misdaadig , maar ten uiterften belachlyk en
onaangenaarn.
„Uit hot denkbeeld,welk ik u hob tragten tegeeven van 't geen
gy moot vermyden, zult gy Iigtlyk kunnen opma2ken war gy to
docn bcbt. Let ten dien erode op de houding en manieren van
lieden van eon goedcn fmaak , en die de wer gild gezien hebben ,
en ik ben verzekert dat gy dezelven zult goedkeuren , navolgcn en
u cigen manhen.
„ 'Er is iogelyks eene bocrsheid in zich uit te drukken , welice
flood-
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noodzaaklyaeid moet \Terme/len worden: even als een platte taal,
een lymende uitfpraak en oude fpreekwyzen, die al te zamea
toonen dat men nooit met welgernanierde lieden vcrkeerd heeft.
By voorbeeld , indien gy , in plaats van te zeggen de fmaaken zyn
verfchillende, u bediende van can een fpreekwoord,'t gem zuiker
voor deezen is, is vergif voor lien, of ieder zyn ineug , zei de
Boer en by kustte zyn kaif, zoo men waariyk meenen dat gy nooit
anders dan met knegt of meiden verkeert hadt.
„let op den toon, 't gelaat , de beweegingen en uitdrukkingen
van die gcenen, die by goed gezclfchap verkeerd hebben, zonder
nogthans te laaten blyken dat gy "er acht op flaat. Deeze geheime
wyze van wel op te =ken, is in 't leeven van groot nut, en meet
met zorg betracht worden. Het geene men afgetrokken , of gebrek van aandagt noemt, maakt een mensch niet veel verfchillende van een zot of zinnelooze. Een zot is nooit by zyn zinnen, en
een zinlooze heeft dezelve veriooren; een afgetrokken mensch is
beurtlings zot of zinneloos."
In deezer voege pryst hy, die leniores Virtutes aan. Dit zal eene
vry algemeene goedkeuring wegdraagen; loch wy twyfelen wel
zeer of het der Sexe zal bevallen, door een Galant-Heer, haar cha.
rafter met deeze trekken afgemaald te aanfchouwen.
Dewyl de Vroutwen een aanzienlyk ten minften een goed gedeelte van de Maatfchappy uitmaaken , en dat haare goedkeuring
veel toebrengt tot het vestigen van een Mans Karakter , is het
noodzaaklyk haar te behaagen ik wil u derhalven tot eenige geheimen inleiden, die u zeer nuttig konnen zyn ;• maar die gy
voor:u zelven moet houden , en zorgvuldig verbergen. De Vrouwen zyn flechts groote kinderen : zy bezitten een goede tong en
zomtyds geest; maar ik heb 'er nog nooit geene [dit moet een
zyn] aangetroffen, die een joist oordeel en een gezond verftand
hadt , of die vier-en twintig uuren zichzelven gelyk was , en wel
redeneerde. De minfte harsttocht, de minfte gril verbreekt cansklaps haare baste voorneemens. Haare verwaarloosde of betwistte fchoonheid , eenige meerdere jaaren ontfleeken terftond hunne
kleene harstochten een Werpen het ganfche zedelyk ftelzel van hum
gedrag, hen Welk zy in haare vertlandlyke oogenblikken gemaakt
hadden, overhoop. Een Man van verftand fpeelt met haar, vleit
ze en houd ze aan de praat, gelyk by een kind zou doen; maar
nimmer zoo by haar raadpleegen , noch eenig gehehn van aangelegenheid toevertrouwen , alhoewel by haar dikwils wys maakt
dat by het doet: ook word haaren waan door Diets zo iterk gevleit; zy zyn 'er ongemeen op ,geitelt zich met zaaken van aanbelang te bemoeijen, welke zy gemeenlyk altoos in de war helpen
of hederven. Billyk overtuigt , dat de mans in 't algemeen haar
flechts befchouwen als fraije beuzelingen, bidden zy den man aan
die ernftig met haar fpreekt , die zich aan haar fchynt te vertrouw en 2 cn raad mct haar pleegt; die fchynt, zeg ik ; want 'er zyn
zwak.-
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zwakke manner, die haar wee; en l vk raadpicegen; de wyzen fchy.
non het to doer. Gy hunt ze net to flock vlcijen , want zy zvri
norgens minder af,:corig van ::lies
wat gy hen vieijende zcgt ,
nccincn zy gcrecillyk aan. Gy Lint cone Vrouw vleijen , over
Naar verheven finitak en de kem van haar waaijer. Vroinven,
die of zeer fchoon of zeer loclyk z 7 n, worden geernc govIcit
over haar verfcand: zy die niet leelyk noch niet fchoon zyn,
zien zich geerne pry:m-1 °in haare feloonlicid en hevalligh‘cid.
Deeze gcheimen moot gy onlireukbaar lx.iwaaren , indien, gelyk
Orpheus , gy niet door de Vrouwtjcs vetflonden wilt worden.
Zyt galant bciceft , en zorgvuldig om haar te behaagen : zy
hebbin, naar dat zy zwak zyn, meer of niin invloed in ale
de hovel]. 't Is nu noodig haar to ontzien en haar to vIcijen
en haar geen het minfle taken van verachting te laaten blyken:
dit vergeeten zy 1100it : bier in gelyken zy aan ons, eon man zal
liever eon onbillykheid dan een boon overftappen. leder mensch
is nict heerschzuchtig of gierig; maar leder mensch bezit trotsheid
genoeg ow de verachting to voelen. Goof Milliner de neiging toe,
welke aan jonge lieden te zeer cigen is , eons anders zwakheden
ten toon to ftelleu om uwe eigen meerderheid te laaten blyken.
Gy hunt de lagchers voor can ogonblik am awe zyde hebben;
mar gy maakt u tevens onvorzoenlyke vyanden. Indien gy geest
hcbt bedien 'er u van om to behaag,en en nict ow te beledigen;
gy hunt fchitteren, als de zon in dc gemaatigde luchtflraik , zonder te branden. Hier word zy verlangt, under de linie word zy
gevreesd".
Wy zullen bier nog byvoegen , hoe de Gri-af zyn Zoon, uit eigen droeve ondervinding tegen buitenfpoorige vermaaken waarfchuwt. ., Het vermaak Is de rots , die incest alle jonge licden
trachten te beklimmen; zy zetten 'er met voile zeiten op nit, maar
zonder compas of pasfer om hunnen koers to rigten, en met gccrj e gonoegzaame radon oin hot Schip to fluercn: zo dat zy gomeenlyls niet dan fwerte en ;fchande van hunnen tocht to rug
brengen. Verbeeld u niet dat ik als een Stoicyn tegen het vermaak poog uit to vaaren; in tegendeel, ik wil 'or u been wy
zen, en het u als een Epikurist aanbeveelen; ik wenfchc dat het u
niet ontfnappe, en alles wat ik bedoel is te verhinderen, dat gy u
niet vergrvpe.
„ Hot Karakter daar de meeste jonge lieden naar ftam is dat van
con man van vermaak; maar , in plants van hunne eige nciging en
fmaak te raadplcegen, neemen zy blindeling voor vermaak am wat
van ancieren_des genoemd wordt; en ecu man van vermaak , in den
g,erneenen zin van dat woord, beteekent nicts anders , clan eon
liefhebber van den wyn, van bet fpel, van de Vrouwen en van
vloeken en zweeren. Dewyl hot u van nut. kan zyn , hen ik nict
ongewilli fchoon ter zelfder tyd befchaamd, to erkennen , dat
cle ondeugden van myne jeugd meer zyn voortgefprooten nit bet
vet-
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vtrlangen, dat ik had in ecn man van vermaak te zyn dan uit eige
neiging. 1k heb altoos ecn natuurlyken afkeer gehad van ftcrk
drinken, en dikwyls nogthans ben ik tegen myn zin met eene
wakkere roes na bed gegaan : en nit dien hoofde don volgenden
dag ziek geweest : eeniglyk om dat ik het drinken van cen roes
befchouwde als een hoedanigheid, die ecn man van de weereld en
een man van vermaak voegde.
„ 't Was even zo met het fpel; ik had geen geld gebrek en behoefde derhalven niet te fpelen ; maar te fpelen meende ik al mcde cc.
ne der vereischten van een man van vermaak te zyn , des gaf ik
my over aan allerlei hazardfpel, ik offerde 'cr duizende wezenly.
ke vermaaken aan op; en door het fpel maakte ik my zelven
dertig jaaren aan malkanderen ongelukkig.
„ Ik was tom ter tyd zelfs onbefuist genoeg om p erk to
vloeken, en dikwyls deed ik het niet uit ernst, maar om dat ik
begreep dat het fraai fond, ik meende dus cen volmaakte ligtmis te zyn; dan hct Iced niet lang of ik ftapte van die dwaasheid af, om dat ik 'er de onbetaamlykheid en het ergelyke van
bemerkte.
„ Door de mode verlcid, en blindlings alles, wat vermaak ge.
noemd werd , aanneemende, verliep ik de weezenlyke vermaaken , en
myne geldmiddelen , die verward, en myne gezondheid , die aan het
wankelen raakte, zyn, ik beken hct, dc billyke ftraf myner dwaalingen geweest.
„ Spiegel u, derhalven, aan my, kies uwe vermaaken zelfs „
en regel u niet mar de driften, hartstochten of neigingen van anderen , volg de natuur en niet de modeweg , het tegenwoordige
genot tegen de toekomende gevolgen, en .dat uw oordeel alleen
uw regelmaat zy.
„ Indian ik, met de ondervinding,die ik thans heb, myn loop
moeste hervatten, zou .1k een leeven van weezenlyke ,, en niet
van denkbeeldige , vennaaken, leiden : ik zou 't .genot van de
tafel en van de wyn hebben; maar my wagten voor de gevolgen
van de overdaad ; ik zou in den ouderdom van twintig jaaren juist
geen prediker willen zyn van nuchtcrheid en tnaatigheid; ik zon.
ieder de vryheid laaten zyne neigingen te volgen: maar ik zou
het vast befluit neemen myna gezondheid niet te ondermynen
voor hun die op de hunne niet letter,. Ik zotrfpelen tilt vermaak,
maar niet om my te keellen, dat is ik zou om klein. geld fpelen
in gemengde partyen , nit tydverdryf, en om de, gewoonte te volgen; maar ik zou my wel wagten om groote fommen te dobbelen,
die, indien ik ze won, myn ftaat niet zouden verbeteren, en indien ik ze verloor my in verlegenheid zouden brengen hoe dezelve te betaalen; en indien ik ze betaald hadt my noodzaaken verfcheide andere artykcls af te fnyden. Zonder te melden de
twisten daar het groffpel veeltyds oorzaak van is.
Ik zou een gedeelte van myn tvd cloorbrengea mtst lezen , en
VII. DELL. LETT. NO. 15.
Yy
het
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het overige in 't gezelfchap van verftandige en kundige
die boven my waren, ik zon my laaten vinden in de gemengde
.gezelfchappen van Mennen en Vrouwen, weike , fcboon dikwyls
beuzeh,gtig, echter den geest anti-pat-men en vervrolyken.
Zedanig zoe,ien myne vermaaken en uicfpanningen zyn, indien
ik de Iaatile dertig jaaren te herieeven had, welk ik zo dwaaslyk
heb deergebragt: bet zouden redelyke houdige vermaaken zyn,
de cenige die een braaf mensch kan veiangeu of zoeken. Legt
oit een fraai gezelfchap zich toe om een dronken mensch onder zich
te hebben? Is 'er eenig waar vermaak in iemand te zien , die zich
de hairen uit het hoofd rukt , en yslyk zich zelf vervloekt, om
dat by in 't fpel meer verlooren heeft dan by kan betaalen; in 't
zien van ecn ligtmis, die aan alle de kwaalen hinkt , welke het
gevolg zyn van, eene losbandige leevenswyze. Neen: de man die
bet waare vermaak bemindt, bernindt de betaamelykheid tevens,
en pronkt met geene vreemde ondeugden, noch neemt ze aan; en
indien by by ongeluk eenige ondeugd bezit , tracht by die te verbergen of 'er zich van te ontdoen.
„ Ik heb van de vermaaken van! den geest niet gefprooken, die
de waare en duurzaamfte zyn; van de vermaaken der deugd ; der
weldaadigheid ; der kundigheid ; vermaaken , die nimmer veiveelen,
Welke ik hoop dat gy lang zult fmaaken". Vaart wel.

Proeven van Poitifche MengelfloFen , door het Dichtlievend Kunst.
genootfchap , onder de Zinfpreuk: Kunstliefde fpaart gecn vlyt,
erk Prysvaarzen, Zesde Decl. re Leyden, by C. van Hoogeveen 1778. In gr. 8vo. 288 bl.
deezen zesden Bundel van Po'etifche Mengeillo[ren ontmoeten
Inwy
eerst Bybel- en Zedendichten: waar in Betninnaars van het
deftige en ernftige zeker voldoening zullen vinden; de verfcheidenheid van ftoffen dear in behandeld is te groot om 'er bier eene
lyst van te geeven; en de verfchillende Dickers, die de fnaaren
tokkelen, bebben ieder hun trant, 't we& eene welgevallige verwisfeling oplevert.
Voorts treffen wy Mengeldichten aan, en onder deeze verfcheide uitmuntende ftukken. Zeer heeft ons gefinaakt het Yerzoek
aan de Rede , 't welk wy, als niet lang zynde, hier zulleu uitfehryt en ,
GrOotitcht'ire Recle! die door uwe gunstgenooten
Flat beste deel der acrd regeert ,
Vergun aan een flaavin , 1'311 vriend en maag vergooteit
Dat sij zich tot uw regtbank keert.

'let
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flet blind vooroordeel wil naar felVe wet niet hooren,
Hier van firek ik ten klaaren blijk;
'k Word met mijn zuster op denzafden ftond gebooren
Ik ben volmaakt aan haar gelijk :
Doch moot om haaren wit den felfien boon verdraagen ,
Ik word Ilechts blindlings opgevoed ,
Mijn trader acht mij niet , en fchept alleen behaagen
In 't geen die tweeling Zuster doet.
Voor haar alleen zijn al zijn zorgen, moeite en krachten,
Wat kunst beet word y aan haar geleerd,
kreunt zith mijner niet, Maar blijft mij flout verachten,
Om dat gewoonte mij raja Bert.
'k Mpet onderdaanig op nap; Zusters wenken pasftn,
En leeven naar hour wit en sin:
Geen wonder, want ze is als eon rijkstelg opgewasfen
En ik, och arm! als eon boerin.
Niet zelden doct zij zich door hear vermogen vreesen,
Haar fchoonheid wordt om flrijd geroentd.
Haar werken zijn gezocht en heinde en ver gepreezen;
Maar ik wordt nauwelijks geniemd.
Zelfs als ik eons de naald , of veder wit hantaren
Swift ieder op in arrenmoe.
Men fchimpt en dreigt , en vaak word* noth dit telt tot WWI
Verbrooken door eon fcherpe
Me , hoe langmoedig, kart dit hoonend onregt
't Eon kind fmaakt Faders tederheid,
En 't ander moot, helaas! zijn larzugt nag vermilden
Of daadlijk is hem ftraf bereid.
Dus moot de Zusterliefde in ons gekeel verkenden.
waar: zij torsi een zwaaren. last :
't
Haar work moot heel ons Inds en tgel order/medal.
En ik gaa flecks bij haar to gast.
Doch zij verkreeg dear toe die breed kundigheilen,
Muir ik vorgeefsch naar hob gejaAget.
Maar 't zij eons zoo: 't geviel zij wierd verminkt sum ledert,
En ze is reeds met de j.ick geplaogd
Zou dan dt hanger en de ellende ons niek verkloeken?
Waar won ik iets tot on: germ?
Ik 2014 voorzeker hulp bij vreemden moeten zooken,
Oen Ifchrijven van eon' bedelbrief.
Yy2
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En els ze fiierf wet dan, ,vie zal ons dan verzorgen ?
Hoe near was 't dan met ens gefleld I
Want medelijden
hour giften uit tot morgen,
En waar, waar koopt men zonder geld?
't Is hieron z, dat ik mil tot rave regtbank wende ,
Grootachtbre Rede! weeg mijn klagt ,
Beteugel de oorzaak van mijn Lang gedraage ellende,
Bind, bind met onweerflaanbre kracht
't Dwaalziek vooroordeel aan uw gouden zegewagen,
Beveel, dat de ouden, voor hun kroost,
Een onverdeelde liefde en achting moeten draagen,
En zijt mij dus tot hulp en most,
Dit zal van liever lei mijn werk en leerzucht fiiiven,
Zo raak ik in een beetren flancl ,
En zal, tot aan mijn doocl , met dankerkentnis blijven
Un' Dienaares; de LINKERHAND.
Hier aan zyn gehegt drie ftukjes, Mengeldichten van de Ailkweekelingen: die lof en aanmoediging verdienen.
Ten laatften komen ons voor de Prysvaatzen, behelzende de
Toordeelen van den Christlijken Godsdienst voor de Burgerlijke
Maatfchappy. Welke gewigtige ftoffe bier voldingende bezongen
words, door vier Dichters. De eerfte JOHN CHRISTIAiN MOHR ,
aan wietr de gouden Eerpenning is toegeweezen; verfcheide voordeelen opgehaald hebbende, die de aristlyke Godsdienst der
Maatfchappye toebrengt, laat zich, de tegenwerpingen aanroerende , dus hooren
7a, IPrygeest! koom, ik laat gerust aan u verblijven,
Daar gij in 't Christendom verkeerd hebt fints uw jeugd,
Hebt go alles ,vat gij weer, van zedekunde en deugd ,
Dan wijze heidnen weet , niet dear aan toe to fchrzjven?
't Geen u, bij 't Licht der bijbelzon,
Gemeenzaan ward, kunt gij nu zo veel beter leezen
Bij maanlicht van de rode, als oit een heiden ken;
Teen de Euangeliedag nog niet was opgereezen:
Volhard dan niet, door wean misleid ,
Te firijden tegen 't licht: of wet zou 't in u waxen?, .
VerYloe0e endankbaarheid!
tdis.
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ya! reis door twee paar waereldeelen:
Ondankbaarheid!
Pindt ge ergends zo veel goods als in een Christenland?
Korn vrij daar Muhamed zijn flandaard heeft geplant,
Ligt zal zijn godsdienst moor uw vleesch en zinnen ftreelen:
Maar zie ik dat veelwijvenj
Al 't zoete daar beneenat von 't echte huwlijks leeven ,
En 's rnenschdoms fchoonfle belft verwijst tot flaavernij ;
Dat wreede dwinglandij Wien 't heur behaagt doet fneeven;
Dan wind ik hier een nienwe blijk
Dat groot en klein , zo man als vrouw, God lof mag geven
Die woont in 't Christenrijk.
+ 4.-
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„ Maar, is dan 't Christendom van fmetten zo gezuiverd"
(Dus volt mij ionand in) „ als g2j het voert ten topp'?...
„ Wordt daar geen ouwelgod , op firaf van vuur en Pop,
„ Gediend , voor welken zelfs een lteiden heeft gehuiverd?..
„ Hoe fnood , hoe hemelfchreiend wreed
„ Deed Spanjes dorst paar Goud den Mexicaan vermoorden!
„ Zie wat vervolgzucht in 't gefcheurde Polen deed:...
„ Ga no Peneetje , zie aan Seine en Tiberboorden
„ Den vuilen wellust op hoar' troon.
„ Verhuist niet de eerlijkheid uit alle Christen oorden?
„ Stook liever zulk een' toon".

Zo is 't, en 't frnert mijn ziel... moor zacht...gij moot bewijzen ;
Dat zulks , (ik geef n tijd tot aan
loatjlen fnik)
Uit onzen Godsdienst vloeit , en zo long nog zal ik
Zijn nuttigheid voor 't oog van vrind en vyand pryzen.
Te klaar is yefus leer geboekt
Om fchuld to hebben aan zo veel verbasteringen:
Geen din godloosheid die door hoar niet wordt vervloekt;
Zy leert voor waarheid ftaan; moor nooit voor waarheid dwingen:
Getuig mijn dierbaar Vaderland
Geweetensvryheid goat in u met zegeningen,
En Godsrlienst ,hand aan hand.
Yy 3

PIIDEVEN VAN POETI gefIE MENCELSTOFIr7

fa,

Neel-land hoe gij ook met vreemde volken zoncligt,
Hoe verr' ge in zeden van tow braave Vadren wijkt,
Bezie ik echter u bij andre landen , 't blijkt
fiat 3efus Codsdienst, waar die zuiverst word verkondigrt,
De bestgefchiktfie burgers maakt.
Poor al,. gij die de kracht diet- heilleer hebt bevoncien;
Poelt gij uw hart niet , als 't in yefus- liefde blaakt ,
Ook meer dan °oil tot huis- en burgerpligt verbonden?
Bekeerde Losweg! fkreek voor mij:
Lee"; gij niet nutter nu, dan eertijds in 4 zonden?
ya, zegt ge, 'k ben nu vrij!

BRIM' AAN DE SCHRYVERS DER HEDEND. VADERL. LETTEROEEENINGEN.

Alpe Heeren!
Tk heb uw maandelyks werk altyd hoog gefehat , en uwe oordeelvellingen gewaardeert , en vermits ik bewust was, dat uwe ;Ianmerkingen niet oppervlakkig gefchicdeden, maar gewikt, en gewogen wierden, op den Weegfchaal der regtvaardigheid, en gernatigdheid, zo was ik dies te meer verlangende, om uw gevoelen
te weeten over de Vrujen van een arbeid, die voor de eerfte
mai het algemeen aangeboden wierden. Het was my, derhalven,
geen goring genoegen, dat UEs. van het mac Stukje met lof gewaagden; en fchoon het my aangenamer was geweest, dat het andere Mede uwe goedkeuring weggedragen had; zo moet ik my
troosten, met het voornewcn, om van uwe berispingen ten mynen
nutte gebruik te maken; ik zoude eene buitenfpoorige verwaandheid bezitten, en geheel door eigenliefde verblind zyn, indien ik
uwe denkbeelden niet boven de myne ftelde, nogthans wil ik wei
bekennen niet gedagt te hebben, dat icmand eenige dtibbelzinnigbeid opvatten, of eenig antler begrip vormen kon dan myne meening wezentlyk was- Dezelve bedoelde metterdaad, om die geeAe hekelen die naar dat Reglement de aan hun gedane opgave
des boedels zuiver verklaren, of fchoon 'er door de Gefaillieerden ter kwaadcr trouwe gehandelt is; om daar door de kragteloosMid van dit Reglement 'aan te duiden ; en dus, myne Heeren
alhoewel ik uwcs bedunkens niet geflaagt hebbe ; is nogthans het
ongmerk heilzaarn geweest, vermits ik dit alleen wilde in het oog
don
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&en vallen , one aanleiding te ge yen, dlt een bektramer pen het
telve breedvoeriger bchandc i dc, nademaal de zaak zelfs niet nutteloos , maar van het grootfie belang it. Want gelyk de handhaving eener geftrenge regtvaardig,hcid voor het a!getneen , en voor
elk lid der Maatfchappy in het byzonder,, van het uiterfte gewigt
is , alzo ook is de voorkoming van alle heiriegeryen , in den koop.
bandel , de fterkfte Steunpilaar, welke het gebouw van dezen
Staat onderfchraagd, van de hoogfte noodzakelykheid, en ik gelove, dat onze Regeerders niet geeoe aangemoecligt kunnen worden , om hunne wysheid , en beleid in lier werk te ftellen, ter
weering van alle fchelmftukken. Lang, zo als ik aanroerde, heeft
de koophandel gezugt under den last der boosheid, de nevel, die
dezelve bedekte fcbeen nimmer op te klaren; fang heeft men de
beftiering der Defolate Boedelskamer ge iuld, eene beftiering,
elie ter genezing diende, maar die, in plaatze van de wond te heelen , dezelve geheel vergiftigde; fang zyn wy onverfchillige aanfchouwers gebleven, van de wanordens , daar door veroorzaakt;
eindelyk, na verloop van veele Jaren , is 'er herftel gekomen.
Dank zy de trouwe zorg der Burgervadcrs, welke eene betere
fchikking, een nieuw Reglement verfchaft hebben, een Reglement, dat zeer gefchikt is, zo verre ik oordeelen kan, voor het
oogmerk waar toe het verordent is; maar, waar is de uitwerking?
Schoon ik nog jong ben, heb ik zeer veele voortreffelyke Wetten
gezien , dog eene nauwkeurige nakoming duurde naauwlyks meer
dan Brie dagen. Helaas! dagt ik, zoude deze mede onder dit getal behoren, en is deeze Vreeze ongegrond? of zyn dit heilryke
gevolgen ener ordonnantie? die de Bankbreuken verminderen
moest, dat de Pilaaren van deeze Groote, en atom beroemde
Beurs telkens pronken met nieuwe Namen. Kan iemand in een
ernftigen zin opvatten, dat zy daar door Eerzuilen fchynen, die
voor eene ongekreukte regtvaardigheid opgerigt zyn , of men moest
zig eene verbeeicling maken, die inderdaad aangenaam en vleiende
was, dog die niet dan een blote herfenfchim kan zyn , te weeten ,
dat onder deeze ganfche menigte niemant is geweest die enig hedrog bedreven heeft. Dit , myne Heeren! was het doelwit van
Inyn Stukje; ik vleide my (fchoon ik van agteren zie, ten onregte)
dat 't geene uitlegging nodig zou gehad hebben. LIEs. zeggen,
eene enkcle gisping doet in een geval van die natuur niets af, ik
ben hiervan volkomen overtuigd; waar 1k heb niet gevoegelyk geagt eenige voorbeelden op te geven, alhoewel ik verzekerd ben,
dat het geringfte onderzoek my 'er verfeheidene verfcbaffen zou:
de. Dog wat behoeft 'er, hidde ik u , enig verder bewys ? It
het niet zo waarfchynlyk , dat men zonder roekeloosheid, als een
zeker, en onwederfprekelyk bewys ftellen mag , niet dat de tegeniwoordige Faillisfementen alle eerdyk en ter ooeder trouwe zyn, maar
dat 'er ongetwyfeld eenige onder bet verbazend aantal der Gefaillieerden, zedert dien tyd,geweest zullen zyn, die een fchelmagtig
tancquerout genlaakt hebben, en dies exempair hadden behoren
Se-
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geftraft te worden ? Waarom is dit niet gefchied? Wat is de reden ? of wie zyn de oorzaken? dat veele ftraffeloos ontkomen
zyn? voorzeker kunnen onze Overheden, of wct dc Heer HoofdOfficier in het byzonder, geene vervolgingen doer), ten zy zulks
aan zyn Wel Edelen Geftrengen aangedient word, en this moeten
de Commjsfarisfen, of ]fever de Sequesters, in het onderzoek der
Boedels, zig fchuldig gemaakt hebbcn , aan onoplettendheid ,
trouweloosheid in 't betragten van hunncn pligt. Het
ware derhalven te wenfchen, dat 'or kragtdadige middclen beraamt
wierden, om zulks voor te komen, en dat deeze op zekere pcene
gelast wierden , zo dra zy in het gehecl geene Boeken by enig Gefaillicerden Koopman vonden,bet geen reeds eene genoegzame blyk
is van flinkfche oogmerken; of zo dra zy enig veetfpcor gewaarwierden van kwade trouwe , zulks aan het Geregte aan to geven..
Indien dezelve zig dan daar aan zo veel wilde laten gelegen leggen, om zulk con Faillit, wanneer doze vlugtig mogte zyn, in
de Nieuwspapieren aan to duiden, en ter aanwyzing een goede
prxmie te beloven , gelyk men ten opzigte van misdadigers gewoon is; en vervolgens dezelve in hegtenis geraakt zynde aan
den iyve wilde laten ftraffen, zonder agt te Haan op enigen rang,
sanzien , of Familie , misfchien, ja zekerlyk zouden 'er dan zo
veele fchelmftukken in een ganfche eeuw Met gepleegt worden,
als 'cr, tbans in een enkeld jaar voorvallcn.
Ik zoude UEs. geduld te wet vergen , indien ik my verder in
deeze ftoffe inliet , te meer daar het chide dozer Misfive eigentlyk ftrekt em UEs. nader myne mening in h.,:t opftellen van het
genoemde Stukie te verklaaren. Ik zal C':‘rlytiven afbi eken met
UEs. te verzoeken dezelve ec,) plants te v.)rleenen in uwe eastkomendc Letter-Oelfrzingen, wale , door ik verplicht zal rekenen, terwyle ik fteeds blyve met ware hoc,?.chting,
Mre Heerent
UWED. Dienst
en Onder. Dicnaar
PHILODIKAIUS.
,7en
12. Xber. 1778.
Deezen Brief ontvangen hcbbe.nde, hcbben wy niet gct'vyfeld
van denzelven te plaatzen, daar by ter ophelderinge dent van
pen Gefchrift, 't welk ons to dubbelzinnig was voorgeliomen, en
ons toefcheen in den bedoelden flag to misfen. Philoclikaius drukt
zig ik deezen klaarder uit, en zyne ernftigc klagten zyn eenflem;nig met die van alle braave Kooplieden ; welken , terwyl ze eon
ongelukkigen Faillit met medelyden befchouwen, en gunftig willen
behandelen, gaarne zouden zien , dat men wat geftreng,er te wcrk
gingc, omtrent zulke Failliten, wclker fchelmagtige handeiingen
duidelyk te befpeuren zyn; laatende verder de best daar toe diepende maatregelen over aan de wyze en wel beraaden Ichikhing
der Burgervaderen , op Wier zorge, ten beste van den Koophan.
R E.
del, zy zig volkomen verlaaten.
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Die in het Zevende Deels Eerfte Stuk, van dit Werk,
oordeelkundig tevens en vrynuedig verhandeld ivorden.
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A.
anmerkingen
over
het
Redeneercnd
Vertoog over 't
A
Notaris-Ampt van Arent Lybrechts , door een . Rcchtsgeleerden. Amft by de Wed. v. Esveld en Holtrop , in
178
4to. f 4 - 10 - o
Aart (De) en de voortreffelykheid van den Christelyken
Godsdienst, enz. Utrecht by
v. Driel, in gr. 8vo
ff-o-o
552
_At (Thomas) over de verdienfIcn. Utrecht by G. T.
v. Paddenpurg , in gr. 8vo. f 2 - o - o
456
Achenwall (G.) Aanmerkingcn wegens Noord America
en de Engelfche Volkplantingcn aidaar, uit de mondlyke berigten van den Heer Franklin opgefteld. U,trecht by R. de Illeijere , in gr. 8vo. f o - II - 0 223
Alliv (P.) Redenmatige Bedenkingen over de Boeken
der Heilige Schrift. Tide Deel. Utrecht by A. v.
Paddenbur p; , in gr. 8vo. f 2 - to - 0
104
Amfterdams Eer en Opkomst. Amft. by 7. Kok , in gr. 8vo.
f - 2 - 8- 0
397
Appelius (y. C.) Brief ter bcantwoording van eene
vraag, wat een,bekommerde doen most om zalig to
worden. Gron. by T. en A. Spandaw,, in gr. 8vo.
f o-6-o
554
Azariaza's Fabet van de Knollen en de Aardappelen. Nywegen by I. v. Camper, in gr. 8vo. f o - 6 - 0 319
over den inlandfchen Tabak. Nymegen by I.
v. Cavell in gr. 8vo. f o - 2 - 0
620
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B.
pachiene (A.) Befchryving der Vereenigde N ederlanden,

behoorende tot het Geographisch Werk van den
Hoogleeraar Bufching. IIIde Deels 2de Stuk. Amft.
by de Wed. v. Esveld en Holtrop, enz. in gr. 8vo.
215
f 2 - IO - 0
Bates (W.) Overeenftemming der Godlyke Eigenfchap-

pen in het beraamen en daar ftellen van 's Menfchen
Verlosfing, door den Heere 7 efus Christus. Utrecht
by A. v. Paddenburg, in gr. 8vo. f 2 - 8 - 0
5
Beets (P.) XXX Predicatien over gewigtige Stoffen.
Ifte Deel. Hoorn by T. Tjallingius , in gr. 8vo
f I - 14 - 0
381
Begrip (Kort) der Nederduitfche Spraakkunst , behelzende de voornaamfte grondbeginzelen der Nederduitfche Taale. Amft. by d'Erve 7. v. Egmond , in r.
8vo. f o - 8 - o
540
Berigt (Kort en beknopt) van den tegenwoordigen ftaat
der Euangeliefche Broeder Uniteit , toegedaan de
Augsburgfche Confesfie. Zcist by D. Weber, in gr.
108
8vo. f o - 8 -o
(Kort) wegens cen Spinnewiel, om met beide
de handen gelyk to fpinnen. Utrecht by y. risch , in
gr. 8vo. f o - 10 - o
599
Befehouwingen , door den Schryvcr van de Zedelyke
Uitfpanningen. Amft. by F. tie Krum', in gr. 8vo.
f 3-o-0
195
Befchryving (Nicuwftc en beknoptc) van de Kaap de
Goede Hoop , nevens ecn Dagverhaal van een Landtocht naar bet binnenfie van Africa , door het Land
der kleine en groote Namacquas. Met Plaaten. Amft.
by H. Schneider , in gr.8vo. f 3 - o - o
246
(Nieuwe algemeene) van de Kaap de Goede
Hoop, in II Deelen. Amft. by P. Conradi , en Harlingen
aid.
by F. v. d. Plaats , in gr. 8vo. f so - 18 - o
(Dichtkundige) van het noodlottig 0. I.
Compagnics Kermis-Schip de 9'onge Tomas. Utrecht by
A. Stubbe , in gr. 8vo. f o
-0
274
van de Staat- en Krygskundige Gefteldheid
des Pruififchen Legers; nevens eenige Aneedoten van
het Huishoulyk Leeven des tegenwoordigen Konings
van Pruisfen. Utrecht by G. v. d.
Yansz. in
gr. 8vo. f o • 16
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Beukelman (y.) Theologifche Werken. V Deelen. 's Graavenhage by 7.
Bouvink, in 4to. f 23 - i 1 - 0 240
Blaauw (G.) Jubeljaars Predicatie, ter heuchlyke gedag_

tenisfe van zyne vyftig jaarigen Predikdienst. Amft.
by L. v. Hulst, in 4to. f o - 7 - o336
Blair (H.) Leerredenen. Amft. by de Wed. v. Esveld
en Holtrop, in gr. 8vo. f i - 2 - 0
277
Hde Deel; f - 2 - o
518
Bleiswyk (P. v.) Natuur- en Wiskundige Verhandeling
over het aanleggen en verfterken van Dyken. Uit het
Latyn vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd en
opgehelderd door y. Esdre. Leiden by y. le Mair,,
in gr. 8vo f 1 - 16 o
511
Bode (y. E.) Handeling tot de kennis van den Sterren-Hemel , ifte en 2de Stuk. Haarlem by 7. Bosch, in gr.
8vo. f 3 - 18 - o
339
Boek (Het) der Pfalmen, nevens de Gezangen by de
Hervortnde Kerk van Nederland in gebruik, enz. Amft.
by H. Tiedeman, in gr. 8vo. f 2 - 14 - 0
47
Bonnaud Bederving van het Menschlyk Geflacht door 't
gebruik der Baleinen Keurslyven. Dordrecht by A.
20
Blusfe , in gr. 8vo. f o
0
Bonnet (L.) Befchouwing der Natuur. Hide Deel.
Francquer by P. N. Lomars , in gr. 8vo. f I- 16 • 0 68
Boom (N.) Byvoegzel tot de ophelderende aanmerkingen
over de Schriften der Euangelisten. Weesp by R.
Weege , in gr. 8vo. f o - 12 - 0
19
Bosc (P. du) Leerredenen over den Brief van den H.
Paulus aan de Ephezeren. Hde Deel rite Stuk.
Utrecht by A. v. Paddenburg , in gr. 8vo.
f - 16 - o
241
Bosch (B.) De geagte Euangelie Arbeider en welgeraaden
Jongcling gefehetst. Amft. by M. de Bruyn, in gr.
8vo. f I 12 - 0
577
Bosfon (A. de) Dichtkundige Academifche uitfpanningen.
Leiden by de Wed. A. Honkoop en Zoon, in gr. 8vo.
36o
f - IR - o
Brakel (Th. a) Het Geestlyk Leeven en der Geloovigen
toeftand op Aarde : 15de Uitgave -door den Eerw C.
Brinkman. Utrecht by de Wed. y. y. van Poolfitm, in
18
gr. 8vo. i - 16 0
Brief aan N. N. betrekkelyk tot de Nabetragtinge van
den
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den Dank- Vast- en Bededag. Alom , in gr. 8vo,
15
fo-4-0
Brief over de Drostendienften in Overysfel, door cen
Heer uit Twenthe, aan een Koopman to Amfterdam
gefchrceven. Alom. in gr. 8vo. f o - 6 - o
486
van een Amfterdammer aan een zyner vrienden in
het Noorder Quartier, over het neemen van de Hollandfche Schepen door de Engelfchen enz. Arnft. by
de Wed. v. Esveld en Holtrop , in gr. 8vo, f o - 4 - o 610
Brieven van cenigc Portugeefche en Hoogduitfche jooden , aan den Heer de Voltaire. IIIde Deel. Amft. by
Yntema en Tieboel, in gr. 8vo. f 2 - 4 - 0
49
Brouwer (P.) Leerredenen over Paulus Tweeden Brief
aan Timotheus. Dordrecht by P. v. Braam , in gr.
8vo. f 2 - 6 - 0
;621
Brucker (y.) Eerfte Beginzelen van de Historie der Wysbegeerte. 3de Stuk. Utrecht by G. T. en A. v.
Paddenbur g , in gr. 8vo. f r - 16 - o
584
Busch (3. G.)Encyclopedie van de Historifche, Wysgeerige en Wiskundige Weetenfchappen, Ifte Deet
Amft, by d'Erven F. Houttuyn , in gr. 8vo. f 2 - o -0 163
Buurt (A.) Korte Vcrklaaring van den XXV en XLIX
Pfalm. Amft. by y. ten Houten en
Wesfingh , in
gr. 8vo. f I - 5 - o
551
C.
Gambon (M. G. de) geb. v. d. Werken , Naarcden op

haare Vertaaling van Hamlet, Treurfpel, in 3vo.
319
Camans (L.) Luflade, Heldendicht in X Zangen. Middelburg by W. Abrahams, in gr. 8vo. f 2 - I0 - o 308
Campbell (A.) De Noodzaakelykhcid der Opcnbaaring,
2de Stukje. Utrecht by H. v. Otterloo , in gr. 8vo.
f - io o
199
Campen (P. C.) Bcfchouwing - van de Scheppinge der Wereld ; in Dichtmaat. Leiden by D. du Mortier,, in gr.
8vo. f o - 7 - o
27 1
Camper (P.) Verhandelingen over de Pypzwceren en uitzakkingen van den Aars. Amft. by Yntenta en Tieboel,
in gr. 8vo. f a - II - 0
385
Caraccioli , Befchryving van bet leeven en de gevoelens
van Paus CLEMENS DEN XIV. (CANGANELLI.) Rotterd.
by
Bronkhorst , in gr. 8vo. f I - o - 0
263
Casfa (y. S.) Dc Godsdienaige Opvoeding der Kinde..
ren
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ren, als de hoofdpligt van alle Christen Ouders , en
de grond van 't welvaaren van Land en Kerk. 's Gravenhage by y. Thierry,, in gr. 8vo. f 1 - 12 - o
Chandler (R.) Reize dooriKlein-Afie. Utrecht by G. v.
den Brink, in gr. 8vo. f 3 - o 0
120
Chapone (Mevrouw) Brieven ter verbetering van het gemoed, aan eene Jonge Juffrouw. Arnit. by de Wed.
Loveringh en Allan en M. de Bruin, in gr. 8vo.
fI-5-o
179
Chesterfield's Uitgekoozen Brieven. Rotterd by y. Bronkhorst , in 8vo. f I - I0 0
632
Chonzel (M. N.) Huishoudelyk Woordenboek. Tweede
Druk. VII en laatfle Deel. Leiden by 7. le Mair, en
to Leeuwarden by y. A. de Chalmot , in gr. 4to.
f 17 - o - o
128
Claesfen (7.) De Vastigheid en ordelyke heerlykheid van
de Euangelie Kerk. Utrecht by y. C. ten Bosch, in
4t0. f 0 - 10 - 0
555
Cleyn (C.) De Verfchyning van den verreezen Heilland
aan de Emmausgangeren op den weg, opgehelderd. Utrecht by 7. C. ten Bosch, in gr. 8vo. f o - 7 - 0 193
Concubitus fine Lucina, of Vermaak zonder Smarte. Rotterd. by y. de Leeuw en y. Dekkers Mz. in gr. 8vo.
f o-8-o
228
Cook (7..) Reis na de Zuidpool en rondfom de Wereld.
Benevens het verflag van Kaptein Furneaux's Reize.
Rotterd. by A. Bothall enz. in 4to. f 2 - 10 - 0 425
Cramer (y. A.) Verklaaring van Paulus Brief aan de Hebrecuwen. Tile Deel Ifte Stuk. Utrecht by A. v. Pad.
denburg, in 4to. f 3 - 16 - o
283
2de Stuk; f 3 - 16 - o.
416
Cranen (D. V. B.) Aanfpraak aan de Clasfis van den
Oeconomifchen Tak , binnen Naarden. Weesp by R.
Weege , in gr. 8vo. f o - 4 318
D.
nichtoefeningen van het Kunstlievende Genootfchap,
onder de Spreuk Studium Scientiarum Genitrix ,
Ilde Deel. Rotterd. by 4. Bothall , enz. in gr. 8vo.
f 1 - 16 o
139
Dobbrauski (F.) Eeuwzang op het tweehonderdjaarige
Feest der Hervorming van Amfterdam. Amft. by W
Vermandel, in gr. 8vo. f o - 7 0
398
Didaulx Brief en Aanmerkingen over de uitzinnige begeer
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geerte tot het Spel. Amft, by G. YITarnars , in gr.
556
8vo. f o - i8 - o
Duytsclt (Ch. S.) Intree-reden uitgefprooken voor de Gemeente van Mydrecht. Amft. by D. Swart en I
Scholten , in gr. 8vo. f o - 8 o
333

E.

awards (y.) Gefchiedenis van het Werk der Verlos-" finge. 2de Stuk. Utrecht by A. v. Paddenburg , in
gr. 8vo. f i - 8 - o
6o

Eerlykheid (De) ten uiterften fchadelyk ; gevolgt van ze.
ker bewys dat de tegenwoordige Failisfementen eerlyk
en wel ter goeder trouwe zyn. Alom, in gr. 8vo.
fo-4-0
575
Eeawgety der Reformatie binnen Amfterdam. Amft. by
y. Peterfen , in gr. 8vo. f o - 6 - 0
398
Eigenzinnige (De) Blyfpel, gevolgd naar het Franfche
van den Heer Deflouches. Amft. by y. W. Smit , in
P,vo. f o - 8 - o
494
Enfield (W.) De Charaders der voornaarnfte Heilige
Mannen, voorgedraagen in eenige Leerredenen. Amft.
by y. Doll en M. Schalekamp, in gr. 8vo. f i • 8 • o
413
Epicedia et Elogium Sufannce Regime Titzinghi(e , benevens Lykdichten op dezelve. .Harleini Typis Enfchediorum , in gr. 8vo. m. f.
408
Erastus, Tooneelfpel. Amft. by de Wed. G. ten Boekelaar
186
yunior, in 8vo. f o - io o
Erzey (A.) Architedura of Bouwkonst. Amft. by 7. v.
Keulen, in gr. 8vo. f 5 - 15 - o
129
Eysfes (E.) Omftandig en waarachtig Dagverhaal. Amft.
by A. Fokke ,
4to. f o - 8 - o
i88
F.
aille (7. B. de la) Verhandeling over de Rekenkunften.
's Hage by y. A. Bouvink, in gr. 8vo. f i - 5 0 6o1
Falbaire (de) Het School der Zeden, of de gevolgen van
een losbandig Leeven, Tooneelfpel. Amft. by A. v.
224,
d. Kroe , in 8vo. f o - 12-0
G.
ebochelden, (De Drie) Klugtig Blyfpel. Rotterd. by
C. v. d. Dries en y. v. Santen , in 8vo. f o - 6 0 48
Gedagten over het Sarnenftel onzer hedendaagfche Burgerlyke Regtsgeleerdheid. Goes, by y. Huysman, enz.
in gr. f 0 - 7 - 0
41
Ge•

G

REGISTER.
Gedichten en Overdenkingem Utrecht, by 7. v. Terveen, in gr. 8vo. f I - 4 - o
Gerard (A.) De Invloed van de Godvrugt op 't wclzyn
van 't algemeen. Utrecht, by A. v. Paddenburg, in gr,
6z
8vo.fo-5-o
Gefchiedenis, (Oude en Hedendaagfche Algemeene Wereldlvke) gevolgd naar het Fransch van den Hecr 1.ot
Minot, VII Tile Deel. De Hedendaagfche Gefchiedenis.
Amft. by Yntema en Tieboel, in gr. 8vo. f I - 16 o
296

IXde Deel. f I - 16 - o
434
(Wysgeerige en Staatkundige) van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaancn in de
beide Indien. Vde Deel. Amft. by M. Schalekamp
219
in gr. 8vo. f 3 - o 0
VIde Deel. f 3 - o - o_ 517
Gesfther (D. v.) Heelkundige Mengelftoffen. Amt. by
F. de Kruyff,, in gr. 8vo. f I - 16 - 0
509
Gesfner,, Daphnis in drie Boeken, ncvens cone vertaaling
van den Nacht. Utrecht, by y. v. Schoonhoven en Comp.
92
in Svo.fi -0-0
Gevallen (De) van een Vrvmetzelaar, door hemzelven.
befchreeven. Utrecht, by D. Baars , in 8vo. f I - 16 - o
496
Greve (G.) Waarneeming van een zeer byzonder en noit
befchreeven ongemak aan de Onderkaak. Utrecht, by
462
H. v. Otterino , in gr. 8vo. f o - 8 - 0
Griffith (Juffrouw) Gefchiedenis van Lady Julia Harley. Amft. by M. Schalekantp , II Deelen, in gvo.
f I - 10 - o
122
H.
amlet, Treurfpcl. 's Gravenhage by y. MunnikhuiA-1- zen , in 8vo. f o - 8 - o
96
Haverkorn de yonge ,(W.) Robbert de Vries, Trcurfpel,
in 8vo. f o - 6 - o
95
IIcnnert, (J. F.) Disfertations Phyfiques , et Mathematiques.
Utrecht chez J. v. Schoonhoven en Comp., in gr. 8vo.
f I - 12 - 0
203
Ilcnriette van Blumenau, of de Liefde uit Dankbaarheid,
Tooneelfpel, in Vyf Bedryven. Amft. by A. v. d.
Kroe , in 8vo. f o - 14 - o
535
Hervorming van Amlierdam. Amft. by P. Conradi,
in gr. 8vo. f o 18 397

H

Hes-

REGISTER.
Hesfen (W.) JUdiciecl Formulierbock , firekkende tot

Len Supplement van de Pappegaay of Formulicrboek
van Mr. W. v. Alphen. 2dc en 3de Stuk. Utrecht by
R. de Meijere , in 4to f 2 - 16 - o
177
nesz (y. y.) Gcfchicdenis der Israeliten voor de tyden
van efus. Bide Deel. Amft. by P. Meijer, in gr.
8vo. f 2 - 0 0
453
Hellman (Ch. H.) Vcrklaaring over 't Nieuwe Testament.
hide Deel. Lecuw. en to Franekcr by H. A de Chalswot en D. Ronzar,, in gr. 8vo. f i - 16 - o
Hide Deel, f 2 - 4 320
H. van.) Historic der Stad en Meyeryc van's
Hearn
Hertogenbosch Ilde en Hide Deel. Utrecht by y. v.
Schoonhoven en Comp. in gr. 8vo. f 5 - 8 0
31
IVde Deel, f 2 .` 4 - o
476
Heuvel (H. H. v. d.) Aanfpraak aan de Clasfis van den
Oeconomifchcn Tak binnen Utrecht. Utrecht by y.
204
v. Schoonhoven en Comp. in gr. 8vo. f o - 5 - 8
Hinlopen (N.) Historic van de Nederlandfche Overzetting des Bybels. Leyden by y. le Mair,, in gr. 8vo.
f 2-6-o
97

Histoire de la fondation des Colonies et des anciennes Repuhliques- &c. Utrecht chez; J. v. Schoonhoven en Comp. in
gr. 8vo. gr. p. f i - 5 - o
447

Historic (Natuurlyke) volgcns het Samenflel van den
Heer Linnceus , met nauwkeurige Afbeeldingen. IIde
Deel, 8fle Stuk. Amft. by d'Erven F. Houttuyn , in
gr. 8vo. f 6 - o - o
113
Hde Decl. gde Stuk. f 6 - o - 0
5$9
Holman (y. Ch.) Overtuigend Voorflel van God en de
Heilige Schrift. Amft. by A. Borchers, enz. in gr. 8vo.
f 3 - 16 - 0
373
Hulme (N.) Nova tuta, facilisque Methodus curandi Calcuhn , Scorbutum, Podragram , & disitruendique Vermes
human Corpore. Lugduni Batay. ap. Luzac et van Damme, in 8va: Ch. Maj.
337
Hupsch (De Heer Baron van) Befchryving eons Werk-

tuigs, ten cinde de Mieren, enz. uit eerie ganfche
flreek tc verdelgen. Met cen koperen Plaat. Utrecht
by R. de Mezjere , in gr. 8vo. f o - 6 - 0
464
J en 1.
Tonfion cn Nader , of het verdronkcn Kalf. In vyf Bedryven. Utrecht by 3°. de Waal, in gr. 8 .vo.f o . 15- 0 439
o

REGISTER.
Sonnet', (De dood van) zynde ecn Vervo1g op Johnfion
en Nader. Utrecht by S. de Waal, in gr. 8vo.f o - 12 - o
61r
jorepbus de Tweak, de Vriend des Volks, of de Zegeviering des Mcnschdoms op den Throon. Amit. by
261
M. Schalekamp , in gr. 8vo. f o • 8 - 0
Iperen , v.) Kerklyke Historic van bet Pfalmgezang
der Christcncn. Amft. by de Wed. Loveringh en Ailo.rt ,
met Plaaten. II. Deelen, in gr. 8vo. f 9 - 6 - 0 45r
K.
antoor (De) Subordinatie, of de Mof meer gewild
als de Hollanders.Alom , in gr. 8vo. f o - 4 - 0 618
Kat , (De Hoopelooze) Klaagende Patient , Rymer, enz.
496
f 0- 4-0
Kiliani, (C.) Etym.ologicwn Teutonic Linguce , five DiEtionarium Teutonico Latinum. Curante G. Hasfelto, qui &
fuas adnotationes adjecit. Tom. 11. Traj. Bata y. apud R.
de Meijere, in 4to. f. 7n. f 5 - o - 0 44
Klautz, (J. P.) Livre de la Conjugaifon Francoife, of
Fransch Conjugatie Boek. Amit. by M. Schalekanzp ,
in 8vo. f - 6 - o
540
Kloostergefchiedenis van Pater Anjanus Horn en Pater
Manfiteutus Oehninger,, benevens Geloofsbelydenis van
den laatiten. Amit. by A. D. Selfchap , in gr. 8vo.
118
fr-o-o
Kluit, (A.) Historia Critica Conzitatus Hollandice & Zee-

K

landice , ab antiquisfinzis inde dedueta ternporibus. Tom. I.
Part. 1. Medioburgi apud P. Gillisfen & J. de Winter,
in 4to. f. 11/. f 2 - 12 0
87

Koopman (De) en. de Bedclaar, Tooneelfpel. Dordr. by
96
F. Wanner, in 8vo. f - 5 - 0
Kosmopolict, (De) of Wcieldburger. II. Deelen. Amft.
by de Wed. D. Klippink , in gr. 8vo. f 7 - 17 o 524.
L.
aar,, (A. van de) Schets der geheele Verloskunde, gefcliikt om derzelver grondbeginzelen volkomen..te
leeren. II. Declen. 's Gravenhage by H. 11. van Drecht ,
161
in gr. 8vo. f I - 14 - o
Laget, (M.) l'Influence de la. Religion Chretienne , fur le

L

bonheur de la. Societe. Avec des Notes Historiques. Amfi.
63
chez D. J. Changuion, in 8vo. f o - 18 - p

Lande , (De la) Aftronomia of Sterrekunde, IVde Deel,

rite Stuk. Amft. by 7. Morterre , in gr. 8vo.f 2.0 . 0 761
Aa
La-

VII. DELL. II. LETT. NO. 15.

RE-GIS TER.
Limier, Leerredenen over het Bock Jona. Dordrecht
by H. de Haas , in gr. 8vo. f i - Io - o
12
Leermeester (De) der Natuur. Amft. by D. Schuurman
in gr. 8vo. f 0- 12 - 0
60

Leevensbefchryving van eenige voornaame meest Nederlandfche Mannen en Vrouwen, uit egte Stukken
opgemaakt. Vde Deel. Amft. by P. Conradi, in
gr. 8vo. f I - 16 - 0
627
Leevensgevallen (Merkwaardige en zonderlinge) van A.
Smitshuizen. Alom , in gr. g'vo.fo
-0
48
Leland, (Th.) Redenvoering, uitgefprooken voor de Univerfiteit van Dublin, op den 13 Dec. 1776. Utrecht
by A. v. Paddenburg , in gr. 8vo. f o - 4 - 0
507
Lesf, , (G.) Christelyke Zedekunde. Utrecht by H. van
Emenes , in gr. 8vo. f I - 16 - 0
234
Ligtgcloovigheid (De) gegispt, by gelegenheid van het
belachelyk visfchen naar het Lichaam eens Drenkelings. Alom, in gr. 8vo. f o 3 - 0
143
Lodewyk Theodorus , Grave van Nasfau la Leck , Bricven
over de Noord-Americaanfchc Onlusten, cnz. Utrecht
by A. v. Paddenburg , in gr. 8vo. f o - 8 - 0
77
Vierdc Drietal, f o - 8 - o
449'
Lucina fine Concubitat , of Memorie van A. , over
het zwanger worden der Vrouwen , zonder toedoen
der Mannen. 's Gravenhage by H. H. van Drecht ,
in gr. 8vo. f o- II -0
228
.Lusting, (1-/.) De Noodzaaklykheid tot bet gezet en
aanhoudend gebruik maaken van de Goddelyke Openbaaring, enz. Amft. by 7. Wesfingli Wz. en M. de
Bruin, in gr. 8vo. f o - 6 - o
5o8
M.
G.) Jubelrcden, over zyn Vyftigjaarigen
Manger,
47'1* Prcdikdienst. Delft by E. v. d. Snout, in 4w.
336
f o-8-o
Martinet, (y. F.) Katechismus der Natuur. Iife Deel.
Met P1. Amft. by de Wed. Loveringh en Allan. in gr.
289
8vo. f 2 - 18 - o
IIde en Hide Deel. f 7 - 2 - 0
595
Maskarade, (De) Blyfpel, onder de Zinfprcuk : Kunst
lvord door rver aangekweekt. Rotterd. by A. Vis , in.
8vo. f o - 8 - o
47
Meister , (C. G. L.) Leen edenen voor Christlyke Echtgc-
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genooten. Amft. by D. Selfcluip en P. Heart, in gr,
8vo.fi-o-o
378
Mengeldichten van het Gcnootfchap: Volmaakter door
den Tyd. Ifte Deel. Utrecht by S. de Waal, in gr.
8vo. f 1 - 5-0
226
T\lengelpozy , door T. H. M. F. Utrecht by S. de
Waal en y. van Driel , in gr. 8vo. f o - ro - o 615
Mengclitoffen van bet Taal- en Dichtlievend Genootfehap te Leiden, onder de Sprcuk : Ultra posfe nemo
obligator. Leiden by T. Koet , in gr. 8vo. f o - u -o 490
Mensch . , (De) in aangenaame Speaatoriaale Vet toagen
befchouwd. Xde Decl. Amft. by de Wed. P. 7. En315
trop , in gr. 8vo. f 2 - 18 - 0
Merkel, (D. G.) Dc Pligt' van een Soldaat , om volftrekt cen goed Christen te zyn. Dordr. by F. Wan64
0
ner,, in gr. 8vo. f 0 Michaelis, (y. D.) Byvoegzel en Verbctering op het
Mofilifche Regt , cnz. Haarlem by y. Bosch, in gr.
32T
8vo. f I- - o
Inleiding tot de Goddelyke Schriften
van het Nieuwe Verbond. Ifte Deel iftc Stuk. 's Gravenhage by .71 Munnikhuizen cn C. Plant en Comp. in gr.
8vo. f 3- 15 - 0
497
Nieuwe Overtetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden, IIde
Dccl, Ifte Stuk. Utrecht by y. v. Schoonhoven ee
Comp. in gr. 8vo. f I - 12 - 0
541
Misfive aan den Wel Ed. Heer en Mr. L. v. 1/itringa,
door L. Theodorus , Graavc van Nasfau la Lecq. Utrecht
by G. T. v. Paddenbutg, in gr. 8vo f o - 4 - a 3a7
Mobachius , (y.) Gederiteken, opgericht ter herdenking
van het tweemaal honderdjaarig Tydgcwricht en Ju.
belfeest van de Rcformatie, enz. Amft. by H. Vieroot , enz. f o - 12 0
398
Moedcr, (Dc Gclukkige) een Zedefpcl, en andere Zedelyke Gefprekken voor Kinderen. Utrecht by A.
536*
Stubbe , in gr. 8vo. f 0 - I I -o
Mosheinz , (y. L.) Zedeleer der Heilige Schrift, VIlIfte
Dcel. Utrecht, by G. T. en A. v. Paddenburg, in 4to.
229
f 3-o
N.
Noord-Americaan (De) in Holland, of de bedroogen
HoogAa2

R E G 1 STER.
Hoogmoed. Utrecht by G. T. van Paddenhurg , in gr.
8vo. f o it -o
612
Nuijsfenburg, (7. van) Nagelaaten Geclichten. Utrecht
by 7. van Schoonhoven en Comp. in gr. 8vo. f 1 - 6 - 0 89
O.
nefeningen, (Taal- en Dichtlievende)van het Genootvv
: Kunst word door Arbeid verkreegen. Ilde Deel.
Leiden by C. van Hoogereen yunior, in gr. 8vo.
f I - 16 - o
533
Origenes , Verdecdiging der Waarheid van den Christlyken Godsdienst tegen
Tweede Bock. Amft.
by A. Eichorn, in gr. 8vo. f o - 14 - o
453
Ouwens , (R.) Onderzock van het verandercn der Wateren door de Egvptifche Toovenaars in Bloed. 's Gravenh. by 7. H. Munnikhuizen en C. Plant en Conzp. in
8vo. f 0 - 15 - 0
548
ape, (G.) Byhel- en Zededichten. Ilde Deel. Delft
Pby
E. v. d. Sprout, in gr. 8vo. f 1 - 16 - 0
612

(7. S.) De gewigtige belangen alter Mcnfchen
overwoogen. Nymegen by I. v. Campen in gr. 8vo.
f - 5 - o
106
Paulus, (P.) Verklaaring der Unie van Utrecht. Utrecht
by y. v. Schoonhoven en Comp. in gr. 8vo. f i - 16 - 0 205
Phelfum, (M. v.) Verhandeling over, tot de Genees- cn
Natuurkundc behoorende Onderwerpen. Ilde Deel.
Franeker by P. N. Lornars , in gr. 8vo. f 2 - 4-0 244
Plenck , (G. 7.) Schets der Ontleakunde. Ilde Deel.
Amil. by F. de Kruyif,, in gr. 8vo. f 1 - 2 0
64
Price, (R.) Nadere Aanmerkingen over den aart en de
waarde der Burgerlyke Vryheid en cute rye Regeering, enz. Met ecnige ter zaak dienende Uittrckzcls
uit vermaarde Schryvers voorzicn, door 7ohan Derk
Baron van der Capellen. Leiden by L. Herdingh , in
gr. 8vo. f o - 18 - 0
131
Priestley, (1.) Proeven en Waarncerningen op vcrfchillende foorten van Lucht. lite Deel. Amit. by P. Hayf 2-4-0
man,
201
Broeve van Kleine Gedichten voor hinderers. Utrecht
Terveen , in 8vo. f o - 4 - o
by a'.
411
(Nieuwc) van Kleine Gediehten voor Kincleren.
Utrecht by S. de Waal en G. v. d. Brink, dansz. in
8vo. f o - 4 - 0
576
PruePatzke ,

REGIS T ER.
Proevcn van Pol3tifche Mengclilofien, door het Dichtlievend Kunstgenootichap, onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart gem 1/lyt. Vde Deel. • Leiden by C. van Hoo183
geveen junior , in gr. 8vo. f i - 56 - o
638
, Vide Dcel, f i - 16 - o
van Geestlyke Oden en Liedcren. Utrecht by
y. v. Schoonhoven en Comp. in gr. 8vo. f o- 52 - 0 530
R.
ainville, (Fr.) Traite Elementaire fur la Grammaire Francoife a l'ufage des Habitans des VII Provinces. Rotterd.
clzez. J. Bronkhorst , in 8vo. gr. pap. f 1 - 5 - o 539

Recept voor vogtige en nate Muuren, bet zv buiten of
binncns Huis, zo van oude als nicuwe Gebouwen.
Alom, in 8vo. fo - 5 - o
465

Recherches fur le Commerce. On ldees relatives aux interits
des diferens Peuples d'Europe. Toni. I.
chez M.
M. Rey , in 8vo. gr. pap. f 3 - o - o
400

Redenvoeringen voor Nederlandsch Jongelingfchap. II.
Deelen. Amft. by Tntenza en Tieboel , in 8vo. f 2 - 4 - o
145
Reimarus , Algemeene Befchouwing van de Driften der
Dicren, en voornaamlvk van derzelver Kunstdriften.
IIIde Dee/. Leiden by://. Honkoop en Zoon , in gr.8vo.
22
f I - 16 - o
Reinar, (J. N.) TraFtatits Irenicus de fiabilitate & inifabilitate tam Legion fundamentalium quain civilium. Lugd.
f o - 8 - 0 41
Batay. apud. A. Costerum, in 8vo. f.
Robertfon , (W.) Gefchiedenis van America. lite Deel.
Amft. by Tntenza en Tieboel , in gr. 8vo. f i -16 - o 250
fide Deel, f - 10 - o
465
Ruloffs , (B.) Amsterdam hervormd in drie Zangen. Amft.
by F. de Kruzy , in gr. 8vo. f 1 - 5 - 0
398
S.

in 't Rvk der booden, tusfchen Prins WilS lmcnfpraak
lem den I en den Gcncraal Montgommery. Amft. by
G. Warnars , en tc Harlingen by V. v. d. Plaats , in
306
gr. 8vo. f o - 12- 0

Sandifort , (Ed.) Obfervationes Anatomico.Pathologicce. II Vol.
Lugd. Bat. apud. P. v. d. Eyk et I). Vygh, in 44o.
Ch. nzaj. f 11 - 10 - 0
592
Schasz, (7. A.) Hot Engclfehe en AmcricaanfcheKaartfPe l• Utrecht by G. T, v. Paddenburg , in gr. 8vo. f o - 8 - o
An 3

137
Schasz

R E G I S T E R.
schasz, (y. A.) De Verdrukte Wildcman , in vILr Bedr ■-ven. Utrecht by G. T. 1'. Paddenburg, in gr. 8vo.
fo-8-o
224
Dc Misrckcning, zynde ecn tweeds Vcrvolg op het Engelfche en Americaanfche Kaartfpel.
Utrecht by G. T. v.Paddenburg , in gr. 8vo. f o - 8 - o 407
--- Het Verdrag, zynde het dude Vcrvolg
op het Engelfche en Amcricaanfche Kaartfpcl, in Brie
Bcdryven. Utrecht by G. T. v. Paddenburg , in gr.
8vo.f o - II - o
490
Jurgen Lankbein, of de Mof Commis,
Tooneelfpel. Utrecht by G. T. en A. v. Paddenburg,
in gr. 8vo. f O- 14.-0
16
Schelvisvanger,, (;r.) Jefus Christus, het eenig volmaakt
Gode behaagelyk Zoen-offer, enz. Utrecht by G. T.
Paddenburg, in gr. 8vo. f t - lo - 0
16
Schillin oii (G. G.) de Lepra Commentationes. Lugd. Batas,.
b et J. Luchtmans. Trajeeti ad Rhenum , apud A.
apud S.
v. Paddcnburg, in. 8vo.
f. f I - 16 - o
557
Schouwburg, (Spectatoriaale) Vde Deel. Arnfl. by
186
P. Meijer, in gr. 8vo. f 1 - 16 - o
$ou'w,, (W. v. d.) Leerredenen ter. bevestiging van Ch.
S. Duytsch. Amft. by D. Swart en
Scholten , in
gr. gvo. f o - 8 - 0
335
Spiegel, (L. P. van de) Ontwerpen van de Unie van U trecht. Goes by 7. Huy sman , in gr. 8vo.f 0 - 14 - o 444
Stapfer ,‘(7.) Tiental van Predikacien. 3de Stulc.
trccht by G. T. en A. v. Paddenburg , in gr. 8vo. f I - 8 - o
Sturm (M. C. C.) Onderhouding van de Aandagt over
de Gcfchiedenis van Jefus Lyden. Aintl. by G. BUHL
in gr. 8vo. f I - io - 0
55
Swaying, (C.) Proeve van Aannicrkine;cn over het rage

en onregt gebruik der fleilige Schrifr, enz. Utrecht,
Poolfunz en A. v. Paddenburg, in gr. 8vo.
by 7.
f 0 - is - 0
503
Swinden, (J. H. v.) Obfervations fur le Froid ri goureux
wiz de Janvier 1776. Amft. chez. M. M. Rey , ii
67
6vo. f j - 15 - o
T.
ableau de l' Ristoire generale des Provinces Uniec. U.
trecht chez I. v. Schoonhoven en Comp. 10714. L &

T

f

3 - 12 -
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Verhandeling over het Weder,, met betrekking tot den Landbouw. Amu. by de Wed. v.
Esveld en Holtrop , enz. in gr. 8vo. f I - 2 - 0 344
Tolerantie (De) als cen vrugt van'Vernuft en Menschliefde , voorgeffeld, enz. Amft. by M. de Bruin, in gr.
159
8vo. f 0- 12- 0
Tooneclfpellen, (Zedelyke) Ude Deel. Amft. by H.
187
Gartman, in 8vo. f - 5 0
Trembley, '(A.) Proeve over de Waarheid, de Vryheid,
den Souvcrein, het Vaderland, den Godsdienst en het
Gcluk. 's Gravenhage by y. du Mee, in gr. 8vo.
505
f o - 12 - 0
Trotz , (Ch. H.) Commentarius Legum Fundamentaliunl
Fcederati Belgii, of Verklaaring van de Grondwetten
der Vereenigde Nederlanden. Harlingen by V. v. d.
Plaats , in 4to. f 5 - o - o
570
V.
Vederbosfen, (De) of het Kapzel naar de Mode, Blyfpel enz. Amft. by y. v. Gulik , in gr. 8vo. f o - io - o
Toaldo , (y.)

620
VCTICIna , (H.) Historice Ecclefice Veteris Testanienti feu

Patriarchalis &
S. et J. Lugtmans et
iil 4to. f 3 - 12 - 0

Tom.

Lugd. Bat. apud

Leovardix , apud G. Tresling,

*Vcrgelyking tusfchen de Muzyk en de Schilderkunst , en
de Po6zy. 's Gravenhage by y. A. Bouvink , in gr.
386
8vo. f o - 7 - o
Vcrhaalen, (Zedelyke) getrokken uit de Werken van
de Heeren D' Arnaud , Mercier , enz. Met P1. IIde Deel.
Amft. by A. Mens yansz. en A. E. Munnikbuizen , in
36r
8vo. f 2 - o - o
Verhandeling (Kortc) over het betaamelyke , noodzaaklyke , en voordeelige van den Godsdienst. Amfi. by
P. Conradi , in gr. 8vo. f o - 6 - o
18
over de al of Diet noodzaaklykheid van de
Augmentatie der Tradernenten van Subalterne Officieren en Soldaaten, in gr. 8vo. f o - 6 - 0
137
over de Vergeeflykheid der Zonde, enz.
Utrecht by A. 1'. Paddenburg , in gr. 8vo. f o375
over de noodzaaklykhcid der Stellige Wetten,
Naar 't Fransch van Olivier. 's kage by
`1'. A. Boin
, in gr. 8vo. f o • 5 • 0
443
VerAa 4

R E GIS T E R.
Verhandelin;en, (Dric) uitgegeeven door de Faculteil
dcr Gcneeskundc to Part's , behoorcncic tot eenc gehec
nietiwc Vroedkundigc Operatic, gcdaan door den Heer
7. R. Sigault. 's Gravcnh. by H. H. v. Drecht , in
gr. 8vo. f o - 8 - o
237
Vertoog over de onwettigheid derDrostendienften in Overysfel , uitgefproden en overgegecven op den Landdag,
in% voorjaar dcezes Jaars 1778 binnen Campen gehouden. Door y. Derk Baron van der Capcllcn. Leiden
259
by L. Herdingh , in gr. 8vo. f o
o
Verzameling van Stukken , door 7. Derk Baron van der
Capellen, befchreeven in de Ridderfchap van Overysfel. Leiden by L. Herdingh, in gr. 4to. f o - ro - o 390
van Godgeteerde en Zedekundige Verhandelingen , grooten deels uit het Engelsch. Ifde Deel.
Leiden by L. Herdingh , in gr. 8vo. f I - ro - o 421
Vitringa, (L. y.) Gedagten over de belangens en Ogren van onzydige Mogentheden en hunne Onderdaanen, byzonder van deezen Staat , enz. 's Hage by
83
7. P. Wynants, in gr. 8vo. f o - 18 - 0
Foorda , (G. y.) Vertoog over de Verborgcndheid der
Godzaligheid. Lceuwaarden by G. Tresling, in gr.
8vo. f 0 - 16-0
592
Yorfiius , (y. H.) Lykreden , ter gedagtenisfe van den
Eerw. Heere y. Mulder. Amft. by y. Strander , in
242
4t0. f 0 - 16 - o
Vriend. (De) Uit her Hoogduitsch van den beroemden
C***** en zyne Vrienden. Ifte Dccl. Leiden by
265
7. v. Tiffelen , in gr. gvo. f 3 - 12 - 0
(De Valfche) of zegepraal der Huwelyksliefde.
Tooneelfpel in drie Bedryven. Naar 't Franfchc van
den Heer Mercier. Amft. by A. v. d. Kroe , in gvo.
f 0 - 12 - 0
493
Vrouw,, (De Jonge) of de wedergekecrde Deugd. 's Gravenh. by 7. Menfert , in 8vo. f I - 2 - 0
142
W.
alteling , (y. G.) Verbetering tot het boegfceren ,
ten dienfte der Navigatie. Amft. by y. Iresfingh
130
Willemsz. in gr. 8vo. f o - 8 0
Watfon, (R.) Histoire du Refine de Philips II Roi d'Efpagne. Tom. I & II. Anil. chez D. Changuion et a Rotterd.
chez Bennet et Hake, in 8vo. f 3 - o - o
348
56,1
Hide en IVde Deel. f 3 - o
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Watron , (R.) Historic der It egeeringa van Philips den TI,

honing van Spanle Ilk en Ede Rotterd. by
Ronan, Rennet en Bake , in r. 8vo. f - 3 o - o 34,8
Hide cn IVde Deel, f 3 - o - o
564
Werken van de Maatfchappy der Nederlandfche Letterkunde to Leyden. Tilde Deel by P. v. d. Eyk en D.
356
Trygh , in gr. 4to. f 4 - o - o
Werving (Dc) voor Engetand. Bur,gerlyk Treurfpel.
Dordrecht by F. Wanner, in 8vo. f o - 5 - o
96
Wieland, Merkwaardige Berigten ter ophelderinge van
de gehcime Gefchicdenis van het Mcnschlyk Verftand
en Hart, enz. Amft by M. Schalekanzp , in 8vo.
i6 - o
513
Woordenhockje (Procureurs) op 't Land en in de Steden ; enz. Amft. by H. Gartrizan, in gr. 8vo. f o - 15 - o
178
Wraxall, (N.) Tournee dans les Prorinces occidentales nzeritlionales , & interieures de la France. Rotterd. chez. Bennet et Hake, in 81'o. f o - 15 - 0
480
Wy,, (G. 7. v.) Vcrhandeling over eene byzondere bereiding en gebruik van het bytende Sublimaat enz.
Tweede Druk. Amft. by P. Conradi, in gr. 8vo.
f -o
112
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274
aire, Treurfpel. Amft. in 8vo. f o 0
Zama, Tooneelfpel, gevolgd naar 't I Ioogduitsch van
den Heer F. Kraufeneck. Amft. by I. DUill2 in 8vo.
f0-6-o
495
Zatnenfpraak (Berymde) tusfchcn Kreelis Florisfe en
Pieter Dirkfc, Akkcrlieden , wcgens bet fchriklyk verkragten onzer Hollandfchc Spraakkunde door middel
der Pieken. Leyden by H. Koster , in gr. 8vo.
619
o
I
Zamenfpraaken (Drie) in het Ryk der Dooden. Utrecht
by H. v. Ernenes , in gr. 8vo. fo - 15 - 0
405
Zeevaard (De verzwakte en kwyncnde) ten algemeenen
voordeelen der Friefehe Rederycn herfleld. Dockum
by H. Groenia, in 4to,
609
Zollikoffer,, (G. `..r.) Leerredencn , 3de Sulk. Amft. by
5-o
61
P. Meijer, in gr. 8vo. f
12 •
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BLADWYZER
DER

FOORNAAMSTE BIZ° NDERHEDEN,
In het Eerfte Sulk- dc:; Zevenden peels.
A.
4,crifoortC11, ouderfchciding der"' zelven. 165
Aarspypzweeren , door binding
to geneezen, aangeprcezen. 385
ABRAHAM (Aanmerkingen over
het Tydperk dat vcrloopen is,
tints bet vertrck van) uit Chald ea tot op den uittocht uit Egypte.
467
zyn heusch en vriendlyk gedrag ten opzigte van
LOTH overwoogen.
414
AEte van non Prejudicie , door
Keizer CAREL DEN V a1111 de
Regecring en Burgery in 's
Hertogenbosch verleend, beoordceld.
477
.Alinanach , in Zweeden veel verbeterd, door 'cr de grollen
uit weg to doer , en matte Bingen in ftede to ftcllen.
43
America, (Brieven over de Onlusten in) waar in gehandeld
wordt over den waarfchyulyken uit(lag van den Oorlog,
en den invloed, die deeze gobeurtenis zou kunnen hebben
op de belangen van Europa
in 't algemeen , en van Nederland in 't byzonder. 77, enz.
nict bevolkt door een
herchaafti Volk, 468. Noch ook
door cone Volkplanting nit de
Znidlykc llewoonders des Onden Vastemlands , 469. Hoeft
gcmeenfchap gehad met het
()tide Vast-land, 470. Van
le wyzc op welk Bit Wergild
,dce1 bevolkt we:d. 4 71, en!,

America (Hoe vcel Goods en
'avers uit) in Europa gekomen
is, tints den Jaare 1493 tot
1775, 404. Dit heeft geen
weczenlyk voordcel aangebragt,
405
Anfierdam. (Bcrigt van Schrif-ten raakcnde de Elervorming
van)
391
Apostelen (Geen tweeerlei GenootIchap van) heeft 'er plaats
gehad.
3
aanmerkingen over cic.:
lichaamelyke flraffen die zy
zommigen aandecden.
422
Archipel , (Americaanfche) Welke
rykdommen dczelve aan Europa
oplevert.
220
Arithuzetica , zie Rekenkunst.
Avignon, befchryving van
Stad, en devootnaamfte byzonderheden.
B.
ACON, wat by ten voordeele
der Wysbegeerte gedactia hebbe, 300. en 590. Berigt van
de Werken door hem uitgc,,eeven en dcrzelver drukken ,
591
Band-roos,befchryving diet kwaale, 2 44. Geneeswyze. 246
Batavieren. (Tafereel der Oude)
174
Bedeelingen (De Godlyke) naar
den onderfcheiden lia-at des
542
Menschdoms gefchikt.
Beroep , (De keuze van eon) aanNiemand
gepreczen , 145.
daar van ontfktagen , 146.
Welke- hoofthegels in het

B
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waarneemen daar van te volgen.
149
Befchoafdheid , welk een voordeel
zy der Maatfchappye aaubrengt.
514
Bevalligheid in Maniercn aange633
preezen.
Bloedregen , welk een , verfchynzel.
295
.Boegf2eren, verbeteringkiaar van.
130
Boston, befchryving dier Stad. 522
Braband , (Stoats-) poogingen daar
aan gewend om deel in 's Lands
32
regeering te bekomen.
Brief van Philodikaius aan de
Schryvcrs der Letter-oefeningen.
642
Brittonfe , (Groot-) fchets van den
ftaat &ens Ryks door PRICE.
135

Broeder-Uniteit. (Berigt ,van den
tegenwoordigen toeftand der
Euangelifche) x08. Wat zy
van de Schriften en Liederen
des Graaven van zirruNooaF
1I
oordcelt.
BROU , (JOAN itElv) de Uitvinder van het Zegelpapier in
ons Land, 573. Welk eene
belooning by daar veer kreeg.

Aid.
Burger/laat. (De Deugd de broil
van 't geluk van een) 506

Bybel, de Overzetters daar van
hebben geene voor bun vervaardigde IVederduitfche Letterkunde gehad, 97. Verflag
van die overzetting.
99
(Staaten) rede van die
benaaming.
101
waar de oorfpronglyke
ftukken der Nederd.uitftheOverzettinge bewaard worden. 102
C.
ANIONS (LOUIS) als Dichter

befcholiwd en beootdeeld, 3a6

Capellen, (JAN DERK Baron 1^77,
der) Berigt van een Verzameling zyncr flukken.

390

CAREL DE V (Kelm) onder-

fcheid zyns Charafters met dat
van zyn 20011 PHILIPS DEN II.
25r
aanmerkingen over zyno
AEle van 71071 Prejudicie aan do
Regeering cn Burgery van 's
Hertogenbosch verleend. 477
Christendom, voordeelig aan do
Burgerlyke MaatIchappy. 640
Christenen , ten fterkften tot
Deugd en betragting gehouden.
6
CHRISTUS , (Vecle gezegden van)
in cenen bet eklyken zin voorgefteld , worden door de Uitleggeren verkeerdlyk in ceneil
volitrekten opgevat.
33E
CHRYSOLAR AS (M.) berigt wegens hem.
5S7
CLEMENS DE XIV, kort berigt
zyns ]evens.
264.
Consceten ids bewoond aangemerkt.
199
1 COL XIV. 16. opgehelderd_
5©0
D.
neenentarken, welke voordeclen het van de Ainericaanfche Eilanden trekt. 22t
DESCARTES, welke dienften by
der Wysbegexte deedt. Soo
Deugd , de grondflag van 't geluk
ecns Burgerflaats.
5o6
Dichtkunst , Schiiderkunst en Muzyk , iE et elkander vergeleeken.
387
Dieren , (Huishouding der) die
nict met hun gehecle lichaam
van phiats vcrandcren.
25
en Planten grenz en zeer
aan elhander,, 68. Hoe mem
dcrzci ver erkzaamheden to
befcbouwen hebbe , 69. Zy
he•
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bedoelen gecn eindoogmerken.
G.
72 Aant.
ALIT,ELIS CALILET, wat by tel.,
(Zeventig) door Jefus
baste der Wy ,;begeertc ge.
uitgezonden , waren gecn tweedaan hchbe, 3c , r. Wat by
de rang van Apostelen.
moeSt lvden van de Inquifnie,
DREBEEL , eel) Man van verdien303. Zyne vercicre ontdek,
Ile in de Proefondervindelyke
kingen. 304
Wysbegeerte.
305 GASSENDI , welk een voordeel by
Drift, hoe tc beteugelen voor
der Wysbegeerte hebbe toegeMedd-len wier Character hun
bragt.
331
daar toe fork aanzet.
180 Geld (Veclheid van) rnaakt nen
Drostendienflen , aanmerkingen
Volk niet iyker.
403
daar over, 460. hoe onbehoe y eti de waarde
itaanbaar met de vryheid.
daarvan, zints do Ontdekking
487,488
van America, in Holland is
L.
toegenomen. 404.
--- hoe men de rechte
Eenzaamheid. Dichtftukie. 216
waarde daarvan to bepaalen
.Egypte.(Rede van den verdrukten
hebbe.
405
ftaat der Israeliten in)
175 Geluk (Wat voor de Menfehen
,Egyptenaars, welke kunnen en
weczcnlyk) is.
315
weetenfchappen zy kweekten , GENESIS, oogmcrk van MOSES in
en van MOSES verblyf onder
het fchly\ en van dit Bock,
hurt.
541. Algjncene nutheid van
154
Emmausgangers , gedagten over
't zelve.
542
den inhoud huns gefpreks. 193 Germamn, (Tafel e..1 der nude)
Engeland, hoe vecl voordeels
173
het van de Americaanfche Ei- Gierigaart (Een Tyke) gefchctst,
landen trekt.
221
528
(Nietzw) Bcfchryving Godsdienst, (Christelyke) invloed
van de Gefteldheid en Koopvan .denzelven op 't gcluk der
halide!. der Volkplantinge alMaatfchappye , 63. Welke
daar.
voordeelLn dezelve daar aan
518
230
Enangelie (Het) verpligt de Christoebrcngt.
tenm op 't ftcrkst ter Deugds- Godsdienfligheid, waar in gelegen,
betragt.ing.
6
581. Redenen die dezelve
aanpryzen, 582. De misvatExonus VI 1. 14-25, tocgclich t,
tingen , waar toe men in dit
549 en XII. 20, opgcheldcrd.
fink veeltyds vervalt, tegen367
EZECHIEL XX. 37. tocgclieht.
gcgaan.
583
504 Gaud (Hoe veel) en Zilver,, zints
den Jaare 1491 tot den Jaare
F.
1775, Oil America in Europa
rankryk , hoc vcel voordeels
is overgcbragt.
404.
het \ an de Amfricaanfche Et=
221 GRANVELLE 'S (DeCardinaal)Chalinden trekt.
raCter.
Frontyn, (D Onnoozele)Dicht355
flukje.
141

G
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H.
anden (Raacigeeving van beide de) even zeer te gebrui60o
ken.
Verzoekfchrift van de
Linkel-hand aan de Rede.
Dichtfbakje.
638
Hart (Befchryving van een)
zonderling gebrek in 't) van
een Kind waargenomen. 593
Hebren (Brief aan de) door PAULUS gefchreeven, 284. Aan
Welke Perfoonen bepaaldlyk
285
ingcrigt.
HERR. 11. I-4uitgebrcid en opgehelderd.
417
.Hervorming (Berigt van de.Schriften raakende de) van Amflerdam.
397
Holland , welke voordeelen het
van de Americaanfche Bez ittin221
gen trekt.
IIUIGENS 17011(11 de Slingerwerken nit.
305
Huwlyk. (Sellers van de aangcnaamheden van eon gelukkig)

7ooden, derzciver verilrooiling
en in flandblyving , een bewys
van de Waarheid der Voorzeggingen.
yuffer (Eene) naar de Wereld
afgebecld.
58o
K.
aartfpvl, zedekundige bedenkingen char over. 15o
ICeurslywn, hoe nadeelig voor
het Lichaam.
20
KOLYN, (KLAAS) redencn waarom zyn Rymkronyk onder de
verdagte of verzonne Schriften te plaatzen zy.
357
J KONINGENVI. toegel t. 372
Kookfrtjes , hoe de Rupfen dezelve vervaardigen.
70
Koophandel, wat men door dezelve verfilat.
40L
Kreeft- en Knoestgezwellen, van
inwendige en gcen uitwendige
oorzaaken oorfpronglyk en
daarom niet door 't mes weg te
neenkm.
510

J. 300
7aarzaifoenen, welke dyer 't al-

berigt van diens
L ARRADIE,
leeven.
627

fl

J gemeen de beste en de flegtfte.

345
JESUS Iaatile woorden, by zyn
Lydell aandagtig befchouwd.
56 enz,
MESSIAS naar inhoud
der Voorzeggingen.
/05
waarom by, naa zyne Opaanding , niet clan aan zyne
Vrienden verfcheen.
454
jETR0 (Hoe dienflig het verblyf
van MOSES by) was.
155
JOAN. IV. 43, 44. verldaard. ,
334. W. 48 opgehelderd. 329
JOANNES de Eumgetist heft
veelal eene beknopte! .Schryi
wyze; voorbeelden daar van.333
yongeling (Eon) mar dq vIrreid
zelchebt.
573

K

LAURA, befchryving van haar graf

te Avignon, 481. Haare Afbedding. 486
Leeven, (Wanrom wy in dit)
maar een duister inzien hebben van het Toekomende. 278
Legpenningen, van bet rckenen
daar medc, 604. Hoe Fang die
in ons Land Rand gehouden
hebben.
607
Lentiscus , zic Majlikboom.
Letterkunst , gene hyzondere
voor de Overzetters des Bybels
vewaardigd. 97
Liefde. (Lof der) D ich tItakje. 534
LODEIVYK DE XIV, Hoofdtrekken van zyn Character.
441
I.OTH , bet heusch en vriendlyk
ge-
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getirog van ABRAHAM ten zyzyn , 167. Welke men voor
nen opzigte overwoogen. 414
onvolkoniene of halve -Metalen te houden hebbe.
Lugt, (Paste) inwendig gebruikt
f68
338 MicnA. VI. 6-8. ontvottwd.
tegen de Steen.
Lux. X. I. verklaard, 1. XXIV.
16
13-24. opgchelderd.
193 Mieren , werktuig om dczelve te
M.
veritikken.
464.
aankop , berchryving van deederzelver hoedanighe-,
zc Plant, 56o. Welk geden, 596. Het geen SAMNA°
bruik de Oosterfche Voiken daar
van hun zegt, opgeheldord. 598
van inaakcn , Aid. Wcl eer in Mineraalen (Bepaaling wat) zyn,
't deeg gemcngd, 561. \Vat
164. Do vyf Clasfen derzelgcbruik 'er de Grieken van
ven ontvouwd.
165
maaken , 562. Hoe in de Ge(Van de verbrandbaarc)
neeskunde aangowend , Aid.
166
Kragt daar van. 563
(Veelerlei nuttigheden
Maatfchappy (Schets van de poorvan de kcnnis der)
169
deelen the de) van den Christe- MOZES , zyne opvoeding aan het
lykeri Godsdienst trekt. 230 enz.
Egyptifche Hof , 553. Van
(De welt' card der) word t
waar by zyne Godsdienftige
door Befchaafdheid bevorderd.
kundigheden ontleen,le , 155.
Van zyn verblyf by JETRO.
514
allengskens gevormd en
Aid.
tot grooter volmaaktheid gezyn byzonder oogmerk
in het fchryven van het Bock
bragt.
542
Matiikboom, op Scio gekweekt.
Genets.
54t
127
opheldering van het
Wonderwerk, het veranderen
Melaatsheid , welke ziekten tot
die kwaalkunnen gebragt worvan Water en Bloed.
549
den , 557. Kentekens daar Muntfpecien, groote veranderingen daar in voorgevallen , 402.
van, aid. Is befmetlyk , 558.
Welke gcneesmiddelen daar
Nuadeelen van 't vermeerderen
tegen in Suriname gebruikt.
derzelven.
405
aid. Muzyk- Schilder- en Dichtkunst
met elkander vergeleeken. 387
Menschdom, trapswyze bedeelingen aan 't zclve gefchonken ,
N.
om tot volmaaktheid op te klimederlanden , (Spaanfclie) 't be542 enz.
lang 't geen de Mogenheden
men.
Menfchenoffers , hoe algemeen,
ftellen om de verdeeling daar
321. Omitandigheden , die
van te handhaaven.
216
dit wreed bedryf vergezelden Nyl, het Water Beezer Riviere
en nog wreeder maakten. 322
door mom in Bloed veranderd ,
Mess AS voor deezen hebbt-.
terwyl het overig Water in
men, naar inhoud der VoorEgypte onveranderd bleef. 55o
zeggingen, JESUS te erkennen.
O.
sters ,kunnen niet van plaats
195
veranderen door cigen verMetaalen , ;Welke volkornen
U10-
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Mogen, 26. Ze oilmen zich
niet wyd, 27. Op welk cone
zyde zy liggen, 28; derzelver
29
Voortteeling.
Of randen (Menfchen) zeer alge321
meen en wreed.
(Geheimzinnige) der
323
Phenicibv.
Onderkaak. (Waarneeming van
een nooit befchreeven ongemak aan de)
462
Onfleifiykheid , (De) Dichtfluk140
ie.
Openbaaring, (De Noodzaaklykhcid der)
191
Opftanding (Waarom Jzsus naa
zyne)zich alleen aan zyneVrienden vertoond hebbe
454
P.
Maiden, (Menigte van) die de
Engelfchen tot den . Oorlog
82
in America behoeven.
— (Van de mcnigte) door
SALOMO gchouden , 326. In 't
opnocmen zyner Paardenftallen
is zeker eerie fchryffout. 328
Papaver,, zie Maankop. 560
PAULUS voor Schryver van de
Brief aan de Hebreen te /louden, 284. Aan Welke Parfoonen by zyn Brief heeft inge285
rigt.
(Apostel) zyne Schryfwyze bcoordeeld, 498. Waarom by geen zuiverder Grieksch
•=cfchreeven hebbe. ald. enz.
PERENOT, (A.) zie GRANVELLE.
PETRARCHA, waarom by zo zeer
tegen Avignon uitvaart, 482.
Van zyn verhlyf aldaar. 485
Petrefeta, zie Verfleeningen.
PETRUS I. 19, anders =mid
en opgehelderd.
424
PRILIPS DE II, onderfcheid zyns
CharaErers met datzyns Vaderg
Keizer CAREL.
351
-;----- van zyne toerusting

om Engeland te veroVten:
564
Philofophie , zie Wysbege2rte.
Planeeten , Bewoonde Werelden.
198
Plantdieren, bepaaling hier van.
24
Planten en Dieren grenzen zeer
na aan elkander.
PSALM XXV, het oogmerk daarvan.
55!
XLIX, het hoofdbedoelde in denzelven.
551
R.
1 egeering. (Schets =ler Vrye)
133
Regen, hoe dezelve geformeercl
wordt , 291. Waarom dezelve
by droppelen valt, aid. Hoe
veel 'er valt, 292. Welke de
oorzaaken van den Regenzyn,
293. Voordeelen van den Regen, 294.. Wanneer wy den
ineesten en minfien Regen
hebben.
295
(Blo.ed-) Welk een ver293
fchynzel.
Regtsgeleerdheid , (Dc Hedendaagfclre) hoe to hervormen.
41
Rekenkunften , (Van de onderfcheide) met tien , met twee,
met drie, met vier, met acht
en twaalf Charafters, 6o2.
Welke van decze de beste zy,
6o3. Met twee getallen eerst
door LEIBNITZ in Europa ult.,
gevonden, ald. Ook aan den
Chineeichen Keizer FOIII IOCgefchreeven , 604. Van de Re;
kenkunst der Romeinen , aid.
Door Legpenningen, aid. en
670. Wanncer bier ten Lande in
onbruik geraakt, 605. Van het
Boerenkrytjeen de thans gebruik;
lyke Rekenwyze, ald. Van de
Cyferletters thans in zwang.6o6
Rha.
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Nabarbe (Ondcrfcheido fox-. Spin, hoe ly 7 draad vorint
ten van)
TIC
7o slant. I7V +i de Webbe
(Masco , ' ifc1,,, ) befall:eniet mei vc,, nitzfgt om 'cr
Vliegi2n in tc iogen. 72 „dant.
ven.
14
(Bcrigt an de Gepalm- SPinulriel Bet ci van ecn') om
fnpi ientnebn.e i
d e)
II
h »den gulyk te
(Vcrflag van de D ikbl a599
di ge)
1 T 9 SPR EUREN VI. 6-8. opgel4dord.
(Van (lc foortcn van
59$
XXX. 25. tocgclichc.
120
Rig 411- of Band- r ao , b afcinyv ing
aid
deezer kwaalc , 244. Gences- Stant , (Toe konv 7,;(1 4) waarem ons
maar gedceltlyia in dit Lcev,:n
wyze.
215
ontdekt. 273
RUPICIE , die zieb Koi.,kcitj,2S
maaken in hunne werkz;iam- Stamen (Wat men door de Vergadering der ./11gemeene)
heid berchouvai , 7o. Voorbeclden, vzn cijc
verftaan hcbbe, 206. Byzonfen , in 't maakzcl hunucr Kooderbeid omtrent hun Wapen,
207 Ant. Beantwoording der
kertjcs , meng en.
72
Viaage, of, en in hoe veile,
Rykdom (Maatighcid in het ftreei.
de Sou y creiniteit van den Staat
y en na den) aang.:pieezen ,
525. Welk g:lyrt.W: men daargozegd kan wordcn in dc Vetvan te maakcn hebbe.
gadering der Su:awn tc heals!
526
S.
ten? 209
AI.01110 , over de incnigtc zy- Staaten Bybel , rcdc van die b2naaming.
rot
ncr Paarden , 326. In do opBclang difr
gave zynar Paarclenflallen is St aat s-Vlaand er en.
bezwaaring van)
zckcr eene Sehryfrout begaan.
213
328 Steenen. (Soorten van) 165. Derzelver
.
doolfnede
SchaambemdJm ,
van do kralkbeenige goledoring Sublimaat , (Byt.n,i) voordeclen
van deszelfs gebruik.
der) gelukkig te work gefteld
112
1'.
287
in do Verlosfing.
ScIn: riunst , (Dc) Dichtkunst , 2. TIMOTH. II. 2. verklaard.
en Muzyk, mot elkandcr vet621
, (SUSANNA MARIA)
gelcekc».
337
v:n het 14;iBorigt van deeze veci beiot Scia , (Befell: yv
y en& Juffrouwo.
land) 122. Lotgevallen van 't
40i1
aid. To 'voorzi gt , (Kindceyk) Dichtzelve.
itukje.
— (Do S:ad) bL fchreev,m ,
531
123. Verflig van de hcerli-kc‘ Toone elf ,:12 n , het misbruik, cull
van 't lcezen dcrzclven cone
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HET AKELIG STERVEN VAN EEN GODVERZAKER.

D

e voortreffelyke YOUNG zegt: „ Een zieltoogende losban„ dige predikt , fclioor f ilztivygend, ook boven dien be„ ter, dan de beroeindjie prediker op den predikioel". Centaur: pag. 126.

Gun my, ó Lezers! in dit uur, UI: aandagt! d?n zal
ik trachten deze waarheid, door eene waarachtige gefchiedenis, te ƒlaven ; dan zal ik toonen het groote onderfcheid,
dat 'er is tusfchen het Sterfbed van Benen zorgeloozen
Godverzaker en Benen Addifon —; beide eter leerzaam,
— beide treffend —; daar de eerffe zyn wezen en beflaan verwenscht, vervloekt, en in zyne zonden fmoort,
leert ons de ander als een Christen fï:erven.
Is 'er wel eene leere aflchuwelvker, dan die van eenen
zogenaamden Vrygeest ? Op welke losfe droggronden
Leunt dezelve, en hoe ras valt ze in duigen.
Ik erinnerde my onlangs, voor het fierfbed van eenen
dier monfFers, het zeggen van den vermaarden sAURIN(*);
„ ik nebbe nog nooit een' T7rygeest gekend, die niet, op zyn
„ f e7 fbed, zyn flelzel herriep en verfoeide."
De laatfte ogenblikken van een' mvner bekenden, die
zyn Atheismus voor my, zo veel by kon, verborgen had
gehouden , deden my fidderen; fchoon dezelve vol van berouw en leedwezen fcheenen te zyn.
Nimmer kan 'er een akeliger, — nimmer harttrefender,
dog tefens nimmer een leerzaamer toneel voor den Sterveling geopend worden. — Verbeeld u, myne Heeren;
verbeeld u een perfoon, met wien ik opgevoed ben,
—dien ik daz elyks moest zien; -- dien ik in zeker opzigt
(*) .Zie J. SAURIN Nouveaux Serm. p. 414. Tom. II,
VXI.DFL£.MEnGELW.J.VO. i,
A
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zigt rnyn Vriend noemde by wien ik wel eens verkeerde
begrippen omtrent onzen geopenbaarden Godsdienst ontdekte; welke ik, zo veel my mogelyk was, tegen ging;
dog dien ik nimmer als een Godverzaker gekend had: --;
Cjerbeeld u, zeg ik, dien Vriend zieltoogende. — Verbeeld u zyne deugdzaame, godvreezende Huisvrouw, zugtende en kermende op de bedfponde, met drie onnozele
kinderen voor dezelve, alle knielende en bitter wenende.
— Myn hart was geheel m°t droefheid vervuld, op het
aanfchouwen van dit regt betreurenswaardig huisgezin, zo
dat ik myne traanen niet konde weêrhouden. — Nauwlyks
hoorde by my inkomen, of het fcheen, dat zyne afgematte kragten herleefden. —„ Myn waardfte Vriend". (dit
waren zyne eerfte woorden,) „ myn waardite Vriend,
,, God.lof, dat ik nog leeve; — dat ik nog kragten heb,,be, om myn harte voor ir'open te leggen; — om u ee„ ne korte fchets van myne gruwelen te geven; want,
„ wilde 'ik die alle optellen, dan moest ik weder opnieuw
beginnen te leeven; — myn tyd is kort; — de dood
„ Hiaat voor de deur; ogenblikkelyk ga ik in een eeu„ wig verderf. — Gy weet niet, met welke omzigtigheid,
ik myne God verlochenende en hemeltergende ftellin„ gen, die ik thans, dog helaas te laat! met filte traanen
„ beklaag, voor u verborgen hebbe gehouden. — Wat
„ heeft het my niet dikwerf moeite veroorzaakt, myne
„ fpotzucht te weerhouden, als ik u van God, van zyn
„ woord , zyn dienst , zyne grote wonderen en daaden
„ hoorde fpreken ? als ik u met y ver voor zyne zaak zag
uitkomen; als ik u in den gebede aantrof. Ach,
my uitzinnige! — Wat lagchte ik niet om uwe, zo ik
„ my verbeelde, dwepery. Wat noeste ik my geen
geweld aandoen, om niet luidkeels uit te roepen: —
„ 0 dwaas, welke uitzinnigheid een' God te aanbidden,
„ die men niet zien kan; die nimmer beftaan kan ; en
dien men ook niet nodig heeft. — Alles is immers uit
„ de natuur en alles beftaat gewis door dezelve.
„ Zouden wy ons dan pynigen, ons zelve tot last zyn;
onzen korten leeftyd, dien wy in weelde en wellusten,
zo veel ons mogelyk is, vrolyk moeten doorbrengen,
wy dien, ten dienftc van een wezen, dat niet
zouden
„
,, aanwezig is of zyn kan, nog bekorten: — ydelheid !
— Wy kunnen en moeten ons, hoe minder hoe be„ ter, met zulke veitelfeltjes ophouden. — 't Is niet
„ kwaad dat men het gemeen, het graauw iets diergelyks
„ voor„
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voorpraat, om het zelve in teugel te houden: -- maar
ons, wy zyn te verlicht in dezen, om zulks te
geloven. — En wie zyn zy,, die u uwen God , o
zulk eene innemende wyze, zoeken te leeren kennen
Zie de hoop eens over, — dronkaarts,
,, hoereerders, — overfpeelders,
nog flimmer,
guiten vind men 'er immers onder.
Hoe veelen
„ hunner prediken u uwen God met den monde, en ge„ loven 'er zelve zo veel van in hun harte als wy; die dat
;, zelvs in hunne openbaare byeenkomften toonen , die
„ met alles fpotten. — Zou het wel mogelyk kunnen
;, zyn ? — Zou 'er een God kunnen zyn , die zulke
„ fnoodaarts, zulke overtreders zyner wet on eltraft zou
,, laten? — Onmogelyk. - Zou een Vorst, die
zyne wetten en billyke bevelen veragt en befpot zag,
„ niet de overtreders der zelve ten firengílen, en ten
„ voorbeelde van anderen , firaffen ? voorzeker
„ ja! — Verwagten wy dit zo zeker van een aardsch
Monarch, wat moeten wy dan niet vreezen van een'
God, zo die beftond!
Uwe Leeraars vertellen
ons, dat die God, wien gy eert, den zulken ook eens
„ gewis zal firaffen, niet zo zeer in den tyd, als wel in
de eeuwigheid : — voorzeker beufelingen ! —Wat
eeuwigheid! wie leert ons eene eeuwigheid ? — De
„ By bel zeggen ze: — wat Bybel! — dat dwaalboek
vol verborgenheden; — die loze vonden van wellus„ tige paapen., om 't gemeen in flaap te wiegen, zig van
„ het hunne meester te maken, om zig daar door des
„ te beter, in allerlei weelde en wellusten te kunnen
„ baden. — Die zogenaamde hemel, — die eeuwige
„ verrukkingen , — die zaligheden aan Beene zyden
„ des grafs, laat ik hun en u gaarn over; zo ik mynen
„ Hemel maar hier mag hebben, en zo vergenoegd ver„ der mag voort leven; als ik het vermaak maar als myn'
„ God mag hulde zweeren, en aan dezen kant des grafs
„ gezegend en zalig zyn. Zo rnyne bcgeerlykheden my
„ maar alleen mogen beheerfchen , en niets myne ver„ makelykheden tooren, dan wenfche ik geenen 'ande„ ren Godsdienst te kennen; dan wenfche ik met; denzel„ ven tot myn vorig Niet weder te keeren. -- Dit,
„ myn waardfle, myn opregte Vriend, zyn maar flaauwe
„ fchetzen van myne goddeloze dwaalleer! — dit zyn
maar enige der banken, daar myne verge ziel ogenblik
kelyk op fch.ip.breuk zal lyden. ---_ Welke vervloekinAz
„gen,
,,
„
,,
,
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^, gen, --- welke verachtingen , — welke godslas'te,, ringen, heb ik niet uitgebragt, tegen u, 8 geduchte
,, Majefleit! — De ftrengtte ltra%n zyn te zagt voor
-, myne overtredingen! — De hel zelve niet ysfelyk ge
voor myne met lust begaane gruwelen! — Met-^,noeg
, wat moeite heb ik dezelve voor u, myn welmenende
, Vriend, niet verborgen. ---- Gy wenschte íleeds my
, van myne valfche begrippen van den Godsdienst te zui,, veren ; en ik, ik was overtuigd, dat gy my te berk waart;
,, dat ik myne verkeerde tellingen geen voldoende kragt
kon byzetten. —Ik was zelvs bevreesd, dat ik doorui
„ aan myzelven ontdekt mogt worden; daar mync ziel
„ een afgryzen van uwe goddelyke 'en op echte fonda„ menten (leunende leer had, die ik in myn hart vervloek.
„ te, en daar door alle haare vervloekingen op my laad„ de. -- Hoe dikwyls, ik herdenk het met fchaamte,
„ zei deze Gode - lasterende tong; zo 'er een God is, dat
„ hy my ogenblikkelyk ftraffe, dat hy my doe verzin„ ken, op dat 'er een teken vara zyne magt aan my moge
„ gezien worden; tot overtuiging , tot Raving van zyn
„ heilig, en, zo men ons op wil dringen, ter eeuwiger
„ zaligheid leidend woord! — Mvn einde fchynt te na„ deren. 0 God, welke pynen! — Welke fmar„ ten ! — welke angflen martelen myne afgematte
„ ziel! --- Waarom ben ik niet in den baarmoeder ge„ finoord! -- Waarom niet in de geboorte van één ge„ fchcurd ! — Waarom ben ik, aller affchuwelykst mon,, fier, gebooren ! -- Waarom heb ik niet het fchade„ lyk pestgift met myne eerhe melk ingezogen! —Waar„ om ben ik niet in myne onfchuldigc jongelings jaa ren weggevaagd; zo dat 'er geen overblyfzel van my
„ meer te vinden ware! — Waarom my niet, in my„ ne mannelyke jaaren, toen myne ongeregtigheden de
hairen myns hoofds in menigte te boven gingen, door
„ uwen blixem , zo menigwerf getergd, verpletterd ! —
„ Waarom my gefpaard! 't Was u immers bekend, welk
„ een fnoodaart ik was, en nog verder fond te wor„ den! —'t Was u immers bekend, geduchte Opperheer,
dat ik U, uw woord, uwe dienaars, ja alles wat U hei„ lig en dierbaar is, zou fchenden en onteeren! — Of,
kond gy behagen fcheppen in my voor eeuwig te ver„ derven? — Was het by U, reeds van eeuwigheid,
bepaald, my den duivel ten proije over te leveren?

-- Dan, wat onderneem ik; is het my arm, verach-

te-
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, telyk, ja, dat alles overtreft, my Godslasteraar geoor,, loofd met den Alwetenden te twisten'? — Schaamte,
berouw en leedwezen, 6 Ontfermer, bedekken myne
„ kaaken! tegen U, heb ik gezondigd, door zonen
„ op zonden te hoopen; billyke redenen tot toorn hebt
,, gv: — waar verfteek ik my voor denzelven. liegen
„ zyn onvermogend', eeuwige heuvelen te gering, on
„ my voor Uw aangezigt te verbergen. — De afgrond
„ zelve zou -my een toe vlugt zyn, kon ik daar Uw alziend
„ oog ontvlieden : — maar neen ! — dit 's even zo min
„ mogelyk als liet verbergen van mvn fchuld : — geene
„ verontfchuldigingen —, geene bewimpelingen kunnen
„ my iets baten; — ik hebbe voorbedachtelyk en mct
„ opzet gezondigd, en daarin myn grootile vermaak ge„ vonden. — Een vervloekte Vriend heeft my uitgelokt; heeft my geleerd, ten minoen aanleiding gege„ ven, om menen God te verlochenen; dien beminde ik,
„ als mynen Jonathan, doch helaas! tot myn eeuwig on„ geluk. Had ik hem nimmer gekend, zyne God- ont„ eerende begrippen nimmer met lust overgenomen; dan
„ zou myne ziel tegenwoordig zo nier gefolterd worden.
„ — Dat by nu hier was, om het uiteinde van my, die
„ door hem bedorven ben , voor eeuwig bedorven, te
„ aanfchouwen ! — mogelyk leerde by nog van my,
„ zynen zondenweg te verlaten, daar het voor hein nog
tyd is, zig tot Hein te hekeeren, wiens naam Ontfer
mer is, dog die my, op 't ogenblik, zal doen onder„ vinden tefFens een Wreker te zyn. — Voor hem, was
het nog tyd, om zig aan my te fpiegelen. 0 dat hy
„ zag, welke smarten, welke zielsangften my nu vertee„ ren! Alle de vermaaken, die ik immer in de zonde ge„ fmaakt hebbe, zyn niet waardig, fchoon 'er ook geen
„ leven hier namaals was, de helft der folteringen, die ik
„ thans in myne ziel, op dit bedde van finarten, gevoe„ le. — Myne li.chaarns ongemakken, — myne fmar„ ten en pynen, zyn niet te vergelyken by de wroegin„ gen van myn geweten. — Zie daar de dood! — hy
„ nadert! — by wenkt — 0 God! — Ontfermer! --„ kan het zyn 1paar my nog éénen dag! Genade!
„ barmhartige Hemelheer! — genade ! — duizendmaal
„ verbeurd!— duizendmaal verwenscht! — nog één
„ uur! —• Vaarwel, vaar voor eeuwig wel, al wat my
„ dierbaar is op aarde; — vaarwel tederst beminde egt
Spaar uwe tranen, ik ben dezelve onwaardig!-,genot!
A3
.— „ Schreit
-
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„ — Schreit niet om my, waardlle panden onzer liefde; en
„ neemt geen deel; in myne íinarten;gedenkt nimmer aan
„ my, als aan uwen Vader, maar wel als aan uwen ziel„ verderver; die, ware het mogelyk geweest, uwe te„ dere harten te vergiftigen met het Zaad van ongeloof
„ en godslaster, daar zyn grootfl:e vermaak in gel leid zou
„ hebben. Wischt myn beeld geheel uit uwe har„ ten; en verlaat u-alleen op de wyze en deugdzame les„ fen van uwe godvrezende Moeder; die ik zo menigmaal
„ in uw byzyn belagchte; volgt haar voorbeeld Reeds na,
„ en leeft voor eeuwig gelukkig. — Uwe, myn welme„ nënde Vriend, uwe traanen doorweken myn hart, houd
„ op van fchreijen; bid met my; bid voor my; zo 'er
„ voor zulk een zondaar nog gebeden mag worden.
„ Die God, diep_ ik zo zwaar beledigd hebbe, dien ik
„ nu zelve nog door myne zugten beledige, zy Reeds met
„ u! Hy doe u hier het goede in eene ruime maate ge„ nieten, en beloone voor eeuwig uwe deugd! — Ik
wenschte meer te zeggen! — 0 kon ik nu dien tyd te
„ rug roepen, die zo onachtzaam, en vol van ongerechtigheden is vervlogen! — dog te laat! — helaas te
„ laat! — 0 had ik nog kragten, om my voor u te ver,, ootmoedigen, voor U, dien ik zo zeer vertoornd hebbe; rechtvaardig Opperwezen! -- kan her zyn, fa
„ nog een oog van ontferming op my nietswaardigen ne„ der. — Alle myne zonden zyn U bekend ; ik hebbe
„ meerder gezondigd, dan alle zondaren voor my; —
„ mute deugden, (6 , hoe weinige zyn dezelve in ver„ gelyking van myne ondeugden,) myne deugden zelve
„ zyn verdoemelvk; — wat fineek ik dan nog om ont„ ferming. — Alle myne zugten alle mvne gebeden en
„ fineekingen dienen flegts om myne fchulden te verzwaren. — Zo ik vergiffenis verwierf, wie zou dan ver
wezen worden ? — Kan het zyn, verberg my maar voor-„
„ uw vertoornd aangezigt; dan zal de Hel zelve my een'
„ Hemel zyn. — 0 Dood! — 0 Helle! — één ogen,, blik nog ó God! — 0 Rechter! ik ben voor eeuwig
verlooren"
Hier mede blies by den veegen adem uit. Dat dit geval diepe indrukken in onzer aller harten moge maken,
is myn inniglte wensch en bede.
:G•
SCHEI-
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SCHEIKUNDIG ONDERZOEK OMTRENT DEN AART DER
GRAVEELSTOFFE.

Door B. TIEnOEL, Apotheker in Groningen, en Lid van de
Holt. Maatfch. der 1Veeten fchappen.
door een Voornaam Mey werdt in den jaare
M
dicus, een weinig Graveelftoffe , ter onderzoek ,
overgegeeven. Zy was genomen uit de Pis van een Ly1772,

der, die eenigen tyd eene ontbinding, van alcali cauflicum gebruikt hadde.
§.i.
Deeze Stoffe, kort voorheen uit de bezonke Pis geno
men, was Orange kleurig: pisagtig van reuk en (maak;
zand- of aardagtig op 't gevoel. Ik liet ze op een zagt
vuur droogen, terwyl zy een vluggen (alcalinen) pisreuk
verfpreide. Het gedroogde Poeder verloor, binnen wei
dagen , byna alle deszelfs kleur. De oorzaak van-nige
deeze kleur was my onbekend.
§. 2.

Ik verdeelde het gedroogde poeder in drie geiyke doelen, en deed elk deel in een zuiver Horologic glaasje.
By het eene gedeelte van liet poeder (§. 2.) mengde ik
een weinig Vitriool - geest, (famengefleld uit één deel.Vitriool - olie en drie deelen waters). Dit tekende ik met
N ° I.
By het tweede gedeelte mengde ik een weinig frisch
uitgeperst Citroen-zap. Dit tekende ik met N °. 2. Op
het laatfle gedeelte goot ik een weinig van een loog -zoutige cauftike ontbinding van vast Plantaartig loog-zout en
levendige Kalk van Oesterfchelpen.
§• 4Ik plaatftc de glaasjes in zand, op een zelfden trap van
warmte, en liet ze dus zes uuren flaar, de mengzels nu
en dan eens met een glazen pypje omroerende, en zo
wanneer de Schei vogten te verre uitgedampt waren, vulde
ik ze met nieuwe aan.
Na de mengzeis te hebben Íaaten koud worden, goot ik
de ontbinding voorzigtig af van het zetzel.
A4
§.6.

8

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

§. 6.
De ontbinding door Vitriool geest (§. g. N°. i.) hadde
een geelagtig roode kleur.
§• 7•
De ontbinding door Citroen-zap (§. 3. N °. 2.) was
geelagtig van kleur.
§. 8.
De ontbinding door het alcali caufticum was roodagtig.
Ik heb de ontbinding door Vitriool-zuur (§. 6.) in een
glaasje laaten uitdampen, doch koude deeze uitdamping,
uit hoofde van het zich meer en meer concentrerend Vitriool-zuur, niet tot droogwordens toe voortzetten.
Het overblyfzel was zwartagtig van kleur, en uit hoofde
van deszelfs ongemeen bytenden fmaak, konde ik 'er, boven dien, geen byzonderen finaak in ontdekken.
§. I0.

Het zetzel dat 'er van de ontbinding door Vitriool-zuur
(§. 6.) overgebleeven ware, heb ik zo .lang met zuiver
water afgewasfen, tot dit geen de minfle tekenen van
zuur meer toonde. Het overblyfzcl beflond uit een aard
poeder.
-agti,rodvesfmkn
§. II.

De ontbinding door Citroen uitgedampt zynde, liet
een dik, bruinrood vogt na, vies van fmaak.

9.

12.

Het wel afgewasfen en gedroogd zetzel uit de ontbinding door Citroen-zap was aardagtig, bleek-rood van
kleur; vies van fmaak.
r
Na de uitdamping van de roodagtige loogzoutige ontbinding, (§. 8.) bleef 'er een vies, naar Pis fmaakend,
loog-zout over.
§. 14.

Het wel afgewasfen ingedroogd zetzel van de loog-zoutige ontbinding, gaf een uit den witten grysagtige aarde,
byna finaakeloos.
• 15.
Uit deeze proefneemingen volgt, i: Dat geene der gebruikte Scheivogten in ítaat is geweest om dceze Stoffe
geheel te ontbinuen, fchoon de hoeveelheid van het
Scheivogt 'er a derz ts, uit Hoofde valt liet weinige zet zel,
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zei, wel toe in faat ware geweest, en te meer daar het
Scheivogt warm is geweest.
2. De Scheivogten hebben alleen gewerkt op de nochovergeblevene pisagtige, zoute, flymige, phlogistifche
olieagtige, en zeepagtige van het zetzel, die zich aan
het waare gedeelte der graveelfloffe hadden vastgehegt.
Men zou echter kunnen zeggen dat die heterogene Stoften
de vrye werking der Scheivogten op de waare graveelfl:offe
belet hadden. Echter zal men in 't vervolg zien dat zy
zelfs de gezuiverde Stoffe des zetzels niet hebben konnen
ontbinden.
3. 'Er blekt uit dat het alcali cauticuin flerkst op deeze
Stoffe heeft gewerkt. Het van dit zettel overgebleevene
poeder was immers minder gekleurd, en minder onaangenaam van Smaak. Dit blykt nader zo men overweegt,
dat alle vaste loog-zouten , en in ons geval noch verflerkc
door het meer ontbindend vermogen van liet alcali cauflicum der Kalk, best in flaat zyn om alle vette olieagtige
Stoffen te ontbinden of te ontfluiten. Dit vermogen is
niet zo doorftraalend in de zuuren, welke voornaamelyk
het alcali en phlogiston tot zich neemen, doch de zeepagtige Samenmengzels decomponeeren, en met derzelver alcaline bafis zich vereenigen. Zulks bleek ook uit het gevolg , om dat het overblyfzel of Sediment na de bewerking
met Citroen-zap en Vitriool geest door meerdere teruggebleevene en onopgeloste deeltjes onzuiverder ware. —
Wel is waar, het uitgedampt Vitriool-zuur was veel fterker gekleurd dan eene der andere uitgedampte Scheivogten, doch daar uit volgt juist niet de fterkere werking
van dit zuur. — Men moet hier Gene uitftekende eigenfchap van het acidum T7itrioli in het oog houden ; naamlyk, dat een zeer klein gedeelte olie, of van een of ander
pklogistiscla lighaam in iaat is aan het Vitriool-zuur een
hooge kleur mede te deden, en voornaamlyk als het zuur
geconcentreerd is.
§. 16.

'Er was nu nog te onderzoeken in hoe verre deze Schei
werkten op de overgeblevene afgewasfene en ge--vogten
zuiverde Stoffe. Ten dien einde liet ik , van deze Stoffe
warm f}aan trekken met Citroen-zap, en 3 met de loogzoutige caufiike ontbinding. Ik konde nochthans niet gewaar worden dat zy 'er iets van hadden ontbonden. Dus
ik deeze Stoffen op nieuws door afwasfing met warm water
zuiverde, en ze met liet overige 4 deel eerst met geconcenA
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centreerde en daarna met verdunde Vitriool-olie liet treken. Om nu te weeten of dit Vitriool-zuur iets ontbonden hadde, verdunde ik eerst dit Vitrool -zuur met een
weinig water, en vermengde het met een weinig van de
ontbinding van vast loog-zout. Ik ontdekte geen de minfe prcecipitatie, noch eenige verandering, welke nochthans
zou hebben moeten volgen, indien 'er Benig aardagtig gedeelte van het poeder ontbonden ware geworden. Het
poeder hadde geene andere verandering ondergaan, dan
dat het een weinig witter, en fynder van zelfílandigheid
geworden ware.

x. 17.

Dit poeder bezit de volgende eigenfchappen:
i. Een uit den witten grysagtigc kleur, zeer fyn van
zelfftandigheid, zagt op 't gevoel.
2. Aardagtig en fmaakeloos.
3. Net water tot een pap gemaakt, glibberig en zagt
op 't aanraaken, even als zeer fyne kley, echter
minder glibberig dan gewoone kley.
i . Efervefceert of bruischt niet met zuur.
s. Maakt het vlugge deel van het ammoniak - zout niet
Ios,
6. Met water tot een dikke pap vermengd liet deeze
zich in 't vuur wel hard branden, doch was de famenhang minder dan by gewoone kley.
Behalven deze aarde vond ik 'er in een zeer klein gedeelte zeer fyn zand.
Of nu reeds de natuur deezer aarde door anderen on.
derzogt en bepaald is weet ik niet.
Uit deeze eigenfchappen heb ik mogen befluiten dat
het Gene Ie, aarde zv.
Dat de S.ceei offe niet met zuuren opbruischt, nog zich
door alcali caufticune liet ontbinden, heeft ook de Heer
LIvi„ „, Apotheker te Mans, waargenomen (*).
„

g. I8.

Men zal nu vragen, hoe ontftaat hier in 't Dierlyk lighaam de Kleyaarde? Ik zal niet op my neemen om dit,
zonder tegenfpraak, te beflisfen. — Uit de fraaije proef.
neemingen van den Heer BAUMé (Dist. fur les 4rgilles),
en uit die van den Heer Pörner, welke deeze Verhandeling
ver-

(*) ,7ournal de ,Med ec u ', T. XXX..F,fedeutda Yarl. ,LItt r-0 f
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vertaald en met voortrefl'elyke aanmerkingen verrykt
heeft (*), blykt genoegzaam, dat de Kicy niets anders
is, dan eene, tot de alleruiterfle fynheid verdeelde en
met Vitriool-zuur en Phlogiston voorziene glasagtige aarde. — Is nu deeze Kley reeds als eene glasagtige aarde
in ons lighaam overgebragt?—of wordt zy daar uit zand,
door bykomst van Scheivogten voortgebragt? of ontftaat
het zand uit de glascvordende aarde der Kley? Hier toe
fchynt dc Heer PÖRNER over te hellen. — My is niet bewust dat de vaste deelen van ons lighaam een glasagtige
aarde uitleveren, maar wel eene kalkagtige, Men lelt
voor vast, dat alle byzondere zoorten van aarde Modificatien zyn van ééne oorfpronkelyke aarde, en die men voor
de zuiverfte glasagtige aarde houdt, te meer, daar men
fielt dat die aarden, de byzondere Modificatie vernietigd
zynde, eindelyk in het heevigf}e vuur tot glas overgaan.
— Zou 'er nu een gedeelte van deeze aarde in ons dierlyk lichaam zo door zuur en Phlogiston bewerkt worden,
dat 'er eene Kleyaarde gebooren wierde? De gewasfen,
zegt men, hebben, neffens Kalkaarde, ook een gedeelte
glasagtige aarde by zich, zou ook deeze 'er wat toe doen?
-- Het Sal nativus urinx, of het eigenaartig en byzonder
natuurlyk zout der Pis, zo ook de Phosphorus, hebben een
glasagtige aarde by zich. Zou dan,eindelyk, dit natuurlyk Yes -zout voor een gedeelte gedeco;nponeerd worden in
ons lighaam, en uit deszelfs aarde met Modificatie van
zuur en Phlogiston een Kleyaarde geboren worden. Ik
zou op een dwaalweg vol Hypotlrefen omdoolen zo ik ondernam deeze gewigtige vraaggin te beantwoorden, des ik
ze voor kundiger overlaate. Alleen moet ik noch aanmerken, dat, by aldien de waarneemingen van zommigen
doorgaan, dat in die plaatzen, waar het water, welk ten
algemeenen gebruike dient, onzuiver, troebel, met leem
en Kleyagtige deelen bezwangerd is, ook altoos de bewoonderen meest met Graveel en Steen gekweld zyn, dat
dan de eerfte vraagt veel lchvn van waarheid zoude hebben. -- De aardagtige bafis der Steen bruischt niet met
zuurgin , en men kan vry aanneemen dat zy met die der Graveelftoffe van een zelfden aart zy. De Graveelfloffe kan derhalven tot eenSteen fainengroeijen,zo ras zy zich aan een
Kern
() Avizcrn, uber Hera aAumé, ablraaiá; ;r:m von Thon. Leip.
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Kern heeft vastgezet, en in de famengroeijing geholpen
wordt door de by der hand zynde olieagtige, zouten, flyanige, en andere bindende floffen.
. 1 9.
Betreffende nu de werking der geneesmiddelen op den
Steen, zo weeten de Medici heden met volle zekerheid,
en uit waarneemingen van veele beroemde Mannen en uit
hunne eigene ondervinding, dat de loog-zouten cn wel
voornaamelyk die door het •cauflicum der Kalk ícherper zyn gemaakt, van de meeste nuttigheid zyn. Maar
nu, hoe werken deeze middelen? — Wy hebben gezien
dat zelfs het alcali cauflicum den aardagtigen bafis der
Steen, of de Kleyaarde, niet heeft kunnen ontbinden. —
Het alcali is zelfs niet in ftaat om door Kooking het Vitriool -zuur uit de Kley los te maaken, welk Vitriool-zuur
altoos een famenílellend deel der Kley uitmaakt. De Heer
uAUmé bevond, dat, daar by een gedeelte Kley twaalf
uuren lang heeft laaten kooken, dezelve noch niet heeft
konnen ontbinden (*). Hy zegt wel dat 'er een gedeelte
Kley ontbonden ware , doch zy was, onveranderd haare
natuur, weder uit de ontbinding neèrgezakt. De Heer
póRNER merkt hier omtrent aan, dat de Kley wel door
het alcali van deszelfs Vitriool-zuur kan beveyd worden,
doch dan moeten deze beide Stoffen cenige uuren in een
Kroes gecalcineerd worden. — De aardagtige bafis der
Steen blyft derhalven onoplosbaar in de Scheivogten, en
dit is ook de natuur eener zuivere glasagtige aarde. Hier
uit nu volgt dat de geheele zelfilandige ítoffe der Steen
in ons lighaam door geen geneesmiddel, van welke natuur
het ook zy, volkomen kan ontbonden worden. Genoeg
zo wy deszelfs Samenhang maar los maaken. Hier van nu
heeft men voldoende blyken. De geneesmiddelen werken
derhalven alleen op die deden, welke oorzaak zyn van de
Samenhegting der aardagtige Steffe tot een Steenagtig lighaam. — De Stoffen nu, welke deezen Samenhang uitmaaken zyn voornamelyk van die Natuur, dat zy voor de ontbindende kragt der loog-zouten moeten wyken: dus, by
aldien men het vermogen van deeze ontbindende zouten
vernerkt door de meer ontbindende kragt van het alcali
cauflicum der Kalk, en het geen buiten dien door genoegzaame proeven kan bevestigd worden dat gefchieden kan,
blykt

*) Zie de gewielde Verta?lde Vezhandi lino.
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blykt, buiten alle tegenfpraak, dat, volgens de waarneemingen der Medici, de alcalia cauflica de beste Steenbreekende middelen zyn. Q. E. D.
§. 20.

Ik heb in de 3de eigenschap van myne Graaveelfloffè
gezegd, dat zy niet wel zo vet en glibberig ware dan gewoone Kley. De redenen hier van zyn, zo ik met veel ze-

kerheid geloof, deeze:

a. De witte Kley is altoos minder kleevend en bindend
dan de gewoone blaauwe zoort van Kley uit hoofde
van, mindere plalogistifclie oliedeeltjes:
^. Dit bindend vermogen is zeer byzonder in de Kley.
Men acht in 't algemeen dat het afhangt van het
plalogistifclae gedeelte, of liever van het Phlogiston
naauw veréénd met het Vitriool-zuur. Het koomt
my vry zeker voor dat het Vitriool-zuur de kley
iets van haar Phlogiston ontnomen heeft: of dat dit
gefchied zy door liet alcali cauticum; gemerkt ook
de Heer ELLER (*) zegt, dat men door loogzoutige
ontbindmiddelen de Kley van haare kleevende eigen
kan, en ook hangt de mindere Samen -fchapberovn
af van het verlies van deeze StofFe.
-baking
1 7v: 77•

(') Traité fur la fertilité des Teeres. Mem. de l'flc, Roial. de Berlin, 1 749•

NATUURLYKE HISTORIE VAN DE EENZAAME MEREL.

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

e Eenzaame Merel is waarfchynlyk de xá,-ruoos sató;, of
D
de Kleine Merel, van welke
zy gelyk is aan de Zwarte Merel, uitgenomen dat zy eeARISTOTELES zegt, dat

ne bruine Pluimadie, en geen geele Bek heeft, en gewoon is zich op de rotzen of hooge daken te onthouden;
ik ken geen Vogel, dan de Eenzaame Merel, op welken
dit alles past; daarenboven onthoudt zich dezelve op de
Eilanden van den Archipel, en kon gevolglyk aan ARISTOTELES, en zyne Berigtbezorgers niet onbekend weezen.
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zen. In 't hedendaagfche Grieksch heet zy Mr e bA , in 't
Latyn Pasfer, feu Turdus Solitarius, waar van de Italiaanen Pasfera Solitaria, de Franfchen Paisfe Solitaire, de
Duitfchers Paster Solitary, en , de Engelfchen Solitary
Sparrow gemaakt hebben. "De Turken noemen dézelve
Kajabulbul, 't geen zo veel zegt als Nagtegaal der rotzen en de Zweeden Sten -Naechtergalal, 't welk 't zelfde
etekent; by de Poolen is zy bekend onder den naam van

robel ofobny.

Gelyk de Berg Merel en de Blauwe Merel (*) is dceze
eene bewoonfter der bergen, en hooggeagt wegens den
uitmuntenden zang: het is bekend dat koning FR A N Co IS
D E I, een zonderling genoegen fchiep in dezelve te
hooren; en dat tegenwoordig nog een geleerd Mannetje
van deeze foort, te Geneve en te Milaan, zeer duur verkogt
wordt, en te Smyrna en te Confitantinopole nog veel meer
geldt.
De natuurlyke wildzang van de Eenzaame Merel is, in de
daad, zeer zagt, zeer fluitende, - maar een weinig droevig,
gclykde zang zyn moet van alle Vogels, die.in eenzaamheid
Iéeven : deeze houdt zich íleeds alleen, uitgenomen in
den paartyd. Ten dien tonde zoeken het Mannetje en het
%Vyfje elkander niet alleen op; maar zy verlaaten dikwyls de droeve bergtoppen en wildernisfen, waar zy dus
lang afgezonderd leefden, om in bewoonde plaatzen te konièn, en zich by de menfchen te vervoegen. Zy gevoelen de behoefte der gezelligheid op een tydtip, waar in
de meeste Dieren, aan 't gezellig leeven gewoon, zich
van alles afzonderen: men zou bykans zeggen dat zy getuigen willen hebben van hun geluk, om 't zelve op alle mogelyke wyzen te genieten. In de daad zy veeeten zich te
bewaaren voor de ongelegenheden der menigte, en, te
midden van de maatfchappy, .eene eenzaamheid te maaken, door zich te verheffen tot eene hoogte, waar zy
niet dan zeer bezwaarlyk kunnen geftoord worden.. Zy
hebben voor eene gewoonte, hun nest, van vezelen der
planten en veeren gemaakt, boven op een enkeld taan den fchoorfteen, op den kant van een oud kasteel, op den
top van een hoogen boom te plaatzen, en bykans altoos
digt by een hoogen tooren : op het haantje van dien toeren ,
of
(*) Zie de Natuurl. list. deezer !herel, Vader!. Letteroef. VI.
D. bl. 539, enz.
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of den windwyzer, onthoudt zich het Mannetje uuren lang,
ja zomtyds geheele dagen, het Wyfje terwyl het te broeden zit oppasfende; tragtende de verdrietlykheden van dit
werk, door eenen onophoudelyken zang, te vcrzagten:
die zang, hoe aandoenlyk en teder ook, is niet genoegzaam om de aandoening, die hem vervult, uit te drukken:
een eenzaame Vogel voelt meer en fterker dat een ander;
zomwylen ziet men 't Mannetje zich zingende verheffen,
met de vleugelen Haan, de ílaartpennen uitfpreiden, de
veeren van den kop overeinde zetten, en met deeze trotze houding verfcheide cirkels maaken, waar van het gelief
middelpunt is.
-deWyfjhtnig
Indien een ongewoon geraas, of het vertoon van eenig
nieuw voorwerp aan het broedend Wyfje Benige onrust
veroorzaakt, vlugt het na haare fchuilplaats, te weeten
op den tooren, of 't kasteel, door 't Mannetje bewoond, en
komt welhaast weder by 't broedzel,'t welk zy nooit verzaakt.
Zo ras de jongen uitgekomen zyn, houdt het Mannetje
op met zingen; doch niet met minnen: integendeel, by
zwygt alleen om zyne beminde een nieuw liefdeblyk te
geeven, en met haar de zorg der opvoedinge te deelen:
want by de Dieren geeft de vuurigheid der liefde niet alleen eene grooter getrouwheid te kennen, om aan den
eisch der Natuure te voldoen, in het voortzetten van 't ge
flacht; maar ook een brandender en beftendiger yver tot
behoudenis van 't zelve.
Deeze Vogels leggen doorgaans vyf of zes Eyeren:
zy kweeken hunne Jongen op met Infeten, deeze ílrekken
hun ook tot voedzel, terwyl zy mede druiven en andere vrugten gebruiken. Zy verfchynen in de maand
April in de Landen, waar zy gewoon zyn den Zomer
over te brengen, en vertrekken op het einde van Augustus; zy komen 's jaarlyks weder op dezelfde plaats,
die zy het eerst tot hun verblyf gekoozen hebben.
Zeldzaam ziet men twee paaren in een zelfde flreek.
De Jongen, uit het nest genomen, kunnen veel geleerd
worden: de buigzaamheid van hun gorgel fchikt zich naar
alles, 't zy deuntjes, 't zy woorden: want zy leeren ook
fpreeken en beginnen midden in de nagt den gorgelteroeren, zo ras zy het kaarslicht zien. Zy kunnen in een
kooitje acht of tien jaaren leeven, als zy wel worden opgepast. Men vindt ze op de bergen in Frankryk en in
Italie, op bykans alle de Eilanden in den Archipel, boven
al
-

T6 NATUURL. HISTORIE VAAT DE EEIVZAAME MEREL.

a1 op Zira en Nia, waar zy tusfchen de Steenhoopen
nestelen, en op het Eiland Corfica, waar ze niet als Trekvogels aangemerkt worden, volgens het berigt my mede
gedeeld door den Heer ARTIER, Hoogleeraar in de Natuur
Historie te Bastia. Ondertusfchen is het in Bourgog--lyke
ne eene ongehoorde zaak, dat de Eenzaame Merels, die,
in den voortyd tot ons overkomen, op de fchooriteenen en
kerktoorens nestelen, en daar den winter doorbrengen: doch
dit alles kan wel zamenItcmmen, 't is zeer mogelyk dat
de Eenzaame Merel het Eiland Corfica niet verlaat, en nogthans van het eene landfchap na 't andere gaat, en van woonplaats verandert, met het veranderen der jaargetyden,
omtrent op dezelfde wyze als in Frankryk.
De zonderlinge eigenfchappen deezes Vogels, en de
uitneemendheid van zynen zang, hebben het Volk eene
Poort van eerbied voor hete ingeboezemd; ik weet Landen waar by voor een gelukfpellenden Vogel gaat, daar
men het ftooren van zyn nest niet dan noode zou dulden, en zyn dood bykans voor een algemeen onheil
aanzien.
De Eenzaame Merel is een weinig kleinder daft de Gewoorie Merel; doch heeft een veel Iterker, en aan 't einde gekromder, Bek, en, naar evenredigheid, veel korter Pooten.
Naare Pluimadie is min donker en overal met wit gevlekt,
uitgenomen aan den Stuit op de vleugel en flaartpennen:
daarenboven hebben de Hals, de Keel, de Borst, en de
Dekvederen der Vl-ugelen in het Mannetje een blauwe
kleur, met een purperagtigen weerfchyn ; dit befpeurt men
volftrekt by 't Wyfje niet: zy is eenpaariger bruin van
kleur en de vlekjes zyn geelagtig. By beiden is de regenboog des Oogs geelagtig oranje, de opening der Neus
ruim, de kanten van den Bek, naar de punt toe,-gaten
zyn rond uitgehoold, gelyk bykans alle Merels en Lysters:
het binnenst van den Bek is geel , en de Tong, aan 't einde,
in drie deelen gefpleeten, waar van het middeltte het lange is. De geheele lengte deezes Vogels haalt acht of negen duimen.
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AANMERKING OVER DE WERKING DER WINDEN, EI<Z. I7

AANMERKINGEN VAN DEN HEER ROBISON, HOOCLEERAAIt
IN DE NATUURKUNDE OP DE HOOGESCHOOLE TE

EDENBURGH, OVER DE WERKING DER WINDEN
IN HET VOORTBRENGEN VAN NETTE EN
KOUDE.

COSTA is de eerste Wysgeer die reden heeft tragten
A
te geeven van de verfchillende Graaden der Hette in
de Oude en Nieuwe Wereld, door het nagaan van de Wer-

king der Winden (*). De Heer DE BUFFON neemt zyne
Befpiegeling aan, en heeft ze niet alleen verfterkt, door
nieuwe waarneemingen, maar zyne verrukkende bekwaainheid, in fraai voorftellen, aangewend, om dat alles
in het treffendite licht te plaatzen (t). De volgendeAanmerkingen van den Hoogleeraar ROBISON ítrekken om Be
Leerftelling van zo veel belangs in alle nafpeuringen,-ne
omtrent de gefteldheid der onderfcheide Lugtftreeken, op
te helderen.
Wanneer een koude Wind over land heen waait, moet
dezelve, in dien overtocht, de oppervlakte eenigzins van
haare Hette berooven. Hier door wordt de Koude van
dien Wind verminderd. Maar, indien de Wind langen
tyd uit één en dezelfde ítreek waait, zal dezelve allengs
Bene reeds verkoelde oppervlakte heen gaan,-kensovr
en niet meer van zyne fcherpe Koude verliezen. Hier
uit volgt, dat de wind, over eene groote uitgeftrektheid
lands waaijende, alle de ltrengheid van verftyvende Vorst
medevoert.
Laat dezelfde Wind over eene wyduitgeftrekte diepe
Zee waaijen: het bovenfte water zal onmiddelyk tot een
zekeren graad verkoeld, en de Wind gevolglyk verwarmd
worden. Maar het bovenfte en kouder water, foortlyk
zwaarder wordende dan het warmer water beneden, zinkt;
het warmer water neemt de plaats in, 't geen, . op zyne
beurt, weder koel wordende, de lugt, die 'er over heen
gaat, blyft verwarmen, of de Koude daar van verminderen. Deeze verwisfeling van het boven water, en de agtereenvolgende opklimming van 't geen warmer is, als
me(*) ACOSTA Hist.. Moral. Lib. II. III.
(t) BuFFow. Hist. Nat. Tom. II. 512. &c. fit: IX. 107 &s.
VII. DERL. MRI^GBLW. l lO. I.
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mede de daar flit ontílaande vermindering van de KooJe
der lugt, wordt geholpen, door de golving der baaren *
en de beweeging van e be en vloed. Dit houd hand, ert
de Koude van den Wind zal bly*en afneemen tot al het
water -zo verre bekoeld is s dat het water aan de oppervlakte niet fterk genoeg geroerdwordt, om het ftremmen
door de Vorst voor te komen. Wanneer de opvlakte bey
vriest, wordt het water van beneden niet langer verwarmd,
en het neemt heeds toe in Koude.
Uit deeze beginzelen kan men de ftrengheid der Winterkoude in uitgeprekte Landen verklaaren; derzelver zagter aart op de kleine Eilanden, en de allesoverheerende
Winterheerichappy in de deelen van Noord -America, die
ons best bekend zyn. in de Noordwestlykfte deelen vary
Europa wordt de feiheid van den winter gemaatigd door!
de Weste winden , die doorgaans in November, December
en January, waaijen.
In tegendeel, wanneer een warme Wind over land:
waait, verhit dezelve de oppervlakte: deeze moet derhalven ophouden de Hette des Winds te verminderen;
doch dezelfde Wind, over het water waaijende, brengt
't zelve in beweeging, het kouder water van beneden na
Boven, en verliest dus, by aanhoudenheid, iets van zyne
eigene Hette.
Maar het groot vermogen der Zee, om de Hette dc&
Winds, daar over heen waanende, te maatigen, ontlaat
hier uit, dat de oppervlakte der Zee, van wegen Naare
doorfchynendheid, door de Zonneftraalen, tot geen hooger graad kan verwarmd worden: terwyl de Grond, aan
den invloed der Zonnefiraalen blootgefleld, zeer fehielyk
eene groote hette verkr y gt : wanneer, derhalven, de
Wind over een verzengd Vastland heen waait, word do
Bette welhaast bykans ondraagelyk; maar geduurendeden
overtocht over een wyduitgebreiden Oceaan, allengskens
verkoeld: zo dat dezelve, op een vergelegen oever komende, weder- ter ademhaaliinge gefchikt is.
Deeze beginzels zullen rede geeven van de fmoorende
I ,ette der groote vaste landtireeken in den verzengden
wereldriem; van de gemaatigder Lugtgeftélitenisfe -der
Eilanden, op dezelfde breedte; en vn de meerdere'
Zomer warmte, die uitgeftrekte Landen, in gemaatigder of koelder Wereldriemen gelegen, te beurt valt,
-

met die. der Eilanden vergelekee, De Ree eerier Lu tftreeke haagt niet af va a de onmiddelyke werking der
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?onneftraalen; maar van derzelver aanhoudende werking,
van het uitwerkzel; dat zy voorheen veroorzaakt hebben,
en eenigen tyd in den grond blyft. Dit is dc rede waarom
het 's nademiddags te twee uuren het warmfte vats den
Dag is, waarom in 't midden van Zomermaand de Zonier het heetst, als mede de Winter, in 't midden van
Louwmaand, het koudst is.
De bosfchen,.die den grond vanflmerica bedekken, en
de zonneftraalen verhinderen het aardryk te verwarmen i
brengen veel toe tot de gemaatigdheid der Lugtíl:reeke
in de deelen, omífreeks den Evennagtslyn. De grond,
niet verwarmd zynde, kan dezelve de lugt niet verhitten:
en de boombladeren, die de itraalen van den grond te rug
gekaatst ontvangen, vormen geene (lofklomp, groot ge=
boeg om zo veel Hette, als tot dat einde noodig is, in te
drinken. Daarenboven is het een bekend huk, dat de
groeiende kragt der Planten eene doorwaasfeming der bladeren veroorzaakt, geëvenredigd aan de Bette waar aan
dezelve is blootgefteld, en, volgens de natuur der uitwaas
verwekt deeze doorwaasfeming eene Koude in-feming,
de bladeren, geëvenredigd aan de doorwaasfeming. Op
deeze wyze wordt de uitwerking der bladeren, om de nabygelegene lugt te verwarmen, verbaazend veel verminderd.
WAARNEEMING OVER HET VOORDEEL VAN HET HORIZONTAAL PLAATZEN DES THERMO1ETERS.

Door den Heer
DE SERVIÉRES.

't S, in de daad, zeer te bevreemden, dat, znts de uit1 vinding desThermometers, alle Natuurkundigen zich
van dit Werktuig, op Bene zeer onvoordeelige wyze, bediend hebben. De zwaarte van het Vogt in de Thermometerpvpbegreepen, verhindert de verdunning of uitzet
't zelve, wanneer de Thermometer recht over einde-tingva
hangt. Uit deezen hoofde wyst de Thermometer altoos
minder Graaden van uitzetting aan, dan dezelve zotrmoeten doen, indien de werking der Hette op de vloeitoffe
niet , voor een gedeelte, verhinderd was door derzelver
zwaarte. Schoon ik- deeze waarneming. mede deel@, moei
Jfi z
ik
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ik nogthans bekennen, in den grond dezelvevcrfchuldigd
te zyn aan den Abt DEIDIER. Hy laat zich, in zyn werk
over de Werktuigkunde, in deezervoege hooren: „Wand
neer het koud word krygt liet Vogt, in het daalen, Bene
fnelheid, die de maat van inkrimping vermeerdert; wanneer het, integendeel, warm word, belet de zwaarte van
het Vogt , het klimmen, door de uitzetting veroorzaakt ; en het moet , gevolglyk , minder klimmen„ dan
daalen (*)".
De Abt DEIDIER geeft geen middel aan de hand, om
deeze onvolmaaktheid des Thermometers te verbeteren,
Niets, ondertusfchen, valt gemakkelyker. In Rede van
dezelve recht overeinde te plaatzen, hebbe men ze horizontaal te zetten. Ik durf voluit verzekeren , dat twee
Thermometers even ligt beweegbaar, en op dezelfde wyze
gemaakt, de Thermometer in een horizontaalen fland geplaatst, eer zal uitzetten, dan de rechtftandige. De zaak
is te blykbaar om bewys te vorderen. Ik verzoek, over
zulks , alle Natuurkundigen , die de maate van warmte
nauwkeurig willen kennen, den Thermometer horizontaal te plaatzen, om dus de beste waarneemingen te kunnen
doen: ik volg deeze handelwyze, en denk, dat een ieder,
die op nette waarneemingen gefield- is, Inyn voorbeeld te
volgen hebbe.

-

() DEIDIER La
VI. 5. 92. p. 584.

Méchan. gen. &.c. 1741. in 4to. Liv. III. Chap,

WINTERSCHEN - DAG BESCHOUWING,

Door
DAKION en DIYRTIL.
DAKION.

Yrtil! wy zouden, terwyl wy onze verkleumde han
den by den haard warmen, en ledig neder zitten,
wel iets verzinnen kunnen, dat ons, zo niet leerde, ten
minfte vermaakte. Hebt gy lust tot het aanvangen van
het een of ander?

M

,

MYRT I L.

De zelfde gedachten, vriend Damon ! klimmen in myn
geest op. Hebt gy ie; bedacht? laat ons dan, hoe eerde:

WINTERSCH1 -DAG IIX SCIIOVWTNC, ENz.
,

AI

ier hoe liever, der doodfche ledigheid vaarwel zeggen.
DA MON.

Fene flerke neiging,om een gezang aan te heffen, ver.
vult my.
MYRTIL.

Het was deeze neiging , die my ftraks al toeriep.
Zing liever, haardfluimerendc, dan levendig dood neder
„ te zitten ". Eene zelfde begeerte werkt dus in ons gelyktydig. Laat ons zingen: maar vergun my het onder
te bepaalen.
-werp
DAMON.

Waarom zoude ik niet? reeds weet ik waar 't op uit
zal koomen. Gy zyt der geestige Ismene niet onverlchillig.
MYRTIL.

Dient dit ook, myn vriend! op dat gy, zonder fchyn
van uwe liefde tot Silvia te geeven, haar uwen zang kunt
wyen ?
D A M 0 N.

Laat ons dat daar laatgin, en het onderwerp van onzen
zang bepaalen. Wat wilt gy , en waar op zult gy
zingen?
MYRTIL.

Het eertyds groene veld, thans het gewaad der Deugd
draagende, roept any toe:,, Laat ik het voorwerp uwer
„ zangen zyn".
DIN.

Haare gedaante. verandering —, de witte kruinen der
hooge linden —; de dikbefneeuwde daken onzer hutten,
eisfchen dat ik tot hen myne tem verheffe. Onze keus
koomt des overeen. Zo werkt het, in ééngin nagt, geheel
onkennelyk geworden aardryk op onze zinnen! doch...,
laat ons aanvangen: en wel; met die onbedwongenheid,
die tusfchen waare vrienden plaats heeft Gy zyt
cie oudite.
MYRTIL.

Ziet eertyds groene veld, thans het wit gewaad der
I)eugd draagende , roept my toe : „ Bezing my, zanggezinde Herder! bezing de groote wisfeling , die my ,
— die alles, wat gy aanfcl ouwt, te beurte valt! bezing
alles! want alles is als nieuw". — Hoe verwonderivk
is tegenwoordig onze Waereld! de Aarde draagt eene gryze krui in : de bladerlooze booroen, en barre stronken, roepen
133
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pen my toe: „ Zy is in 't afgaan haarer dagen! zy helt
ter verflervinge !" Uit myne laage hut, landwaards zien.
de , is alles doods —; alles is naar , en woest!.,.. o
Welk eene verandering !
DAMON.

De onkennelyk geworden aarde — de witte kruinen
der hooge linden — de dikbefneeuwde daken onzer hutten eifchen dat ik hen bezingen zal. Waar moet ik be.
ginnen ? alles is als nieuw ! een geheel wit tooncel omvangt my 1 De wegen, -- de velden, — de heuvels —
hunne toppen — de dalen aan hunne voeten,... alles is
wit! voor een onbekenden niet te onderfcheiden; — ja
voor my. zelven, meest al, niet te ondérfeheiden :.... &
welk eerie verandering!
MYRTIL.

Myne_oogen, vestigen zich op de voor my liggende
vlakte, die in de Legte zo oogbetoverend groen is, en
roet duizend keurige , geurige , en fchoonc bloempjes
praalt.... Heb ik in deeze vlakte gezeten, en gezongen?
En land, en bosch, en berg wordt groen;
Geen fneeuwilok daalt, geen winden -woon,
Geen hagel treft de daken:
Een zagte warmte dryft het kruid,
En bloem, en gras ten velden uit,
't Geen 't hart van vreugd doet blanken.

Heb ik aldaar zo ,gezongen, terwyl ik alles aanfchouwde, en gevoelde, wat ik zong?... a Welk eene ver
-^nderig
DAMON.

Is het daar geweest, dat ik myn Schaapjes zag looperf
-- graazen — fpringen, en vrolyk dartelen? Is het daar
geweest, dat ik, door den heufchen Myrtil onderfteund,,
In den fchoonften Lente-avond, terwyl alles' om ons blydfchap ademde, aldus aanhief.
Roe welkom zyt ge , Eentetyd 1
Heel 't aardryk juicht ! en poogt omlryc
Uw lof op 't zeerst te maaien.
liet oorbetoovrend landgekweel --,e, choane zang der Filomeel,

Ytr?'ttl rya kers c daaler.
,
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ls 'bet claar ge·weest, dat ik aldu$ zoog? neen! thans
%ie ik niets van al hee geene ik toen voor oogen had: niets!
tot zelfs het vlak cler Aarde, alles is ontlligtbaar, en veranderd 1. ... maar... ik zie de wooning van Silvia - oore
buurt ..• ja; ik ben tach naby de plaats claar ik toen dtlS
~ng! he.t iszo!. ... 6 Welk eene veranderillg!
:r.1:YR TIL.

Gints, aanfchouw ik het EWen.bo'Sch, in welks kronkelage paden de Landjeugd ret! reie gaat, Ills het met frisft:be en jonge bladeren bedekt is. Hoe verre verfcbi1lenode ishet thans, van die betoverencte gedaante in de Lente! Op een gebeel wi tten grand, {bat tegenwoordig niets
dan dorre ftronken; wier takken, door de menigte fneeuw te
zee:t' gedrukt, gebroken 'nederhangen, of dreigen te breeken onder den last bunner zwaarte. Ik zi'c aan denjngang
die groef~ waar onder het helderfte water~, het
zagtstv loeiendbeekje, verbol'gen legt.... () lsniene! Is.
mene! vergeefsch, zoud gy thans aan deszelfs b'oord zit.ten, am u in't helder vogt te fpiegeleIl~ ter ver.zekering
dae gy in de daad zo fchoon zyt, als lkll vleicloos gezegt
heb - . als ik u menigmaal gezegt heb ,en nog zegge.
Dat helder bcekje is niet meer! deszelfll beVlOO'len 1i>ppervlak is bedekt! het ligt geheel bedekt onder dezelfde
ftof die onze klaverveldon onkenbaar maakt.. • • • .6
welk eene verandering!
DAMON.

't Is of oen fterke voorjaars dauw de veldcn drukt; •.•

neen! deeze vergelyking is niet juist! den dauw is nimmer die zuivere w1theid eigen gcweest: bet oog zoude
zig als dan oak verliezen in de nederdaalel1de vogtdeel.
tjes - dat doet het niet! Ik zie, over eene wyde baan, vel'·
afgetegen hutten, en bosfchen ; maar, even als hier,
gcheel wit. Geen 66n eenig graen plekje beeft de geHolde regen vry gelaaten; zelfs niet onder die Linden"
waar door het licbt der Zonnenooit is heen gcbroken ~
in we! ker fchaduw ik, naast myne Sil via nederzittende,
haal', het eerst, mynetl wensch verldaarde •• ,. Nimmer
~al ik dien dagdat uur vergceten! 't Was in den namid.
dag ,in 't laaest van de Lente, dat wy cIkanderen,
naby die Lindell, ontmoetten. \IVy zagen elkander on·
verwagt: onverwagt! Wy zagen elkander, en bloosden!
lk fprak haar aan ... maar hGe! en wat ik zeide weer it
niet. Wy fpraken te famen: deeden eenige treden VOO1"
waards; geraakten eindelyk in de fchadl1w dier Linden, en
13 4
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zaten aldaar neder.... Wie was ik toen? Damon ? neen!
Damon was altoos levendig, — altoos ryk van praat...
thans was by til, befchroomd, en wist haast met te zeg.
gen. Zeker heeft Silvia myne verwarring gezien; zy zeide 'er egter niets van. Ik drukte haare hand... ik zeide,
ftamerende , dat ik haar lief had; dat.... ik weet het
niet! Zy, egter, verffond my; zy zag voor haar neder..,
dus zaten wy ! Gouden Zon! zegenryke lichtbron ! waarom
waart g y diestyds niet met my? gy, die de geheele aarde befchouwt, zaagt gy my niet? zaagt gy my niet naast
Silvia zitten? waarom vertraagde gy niet in uwen loop?
waarom fnelde gy met dezelfde -fpoed naar de Westkim.
Toen gy digt aan dezelve naderde, herkwamen wy uit
onze zoete mymering; en met die herkoming, werd de
zorg voor ons Vee in ons levendig, Dit zette ons aan
tot fcheiden — tot fcheiden! eer wy onze harten nog
half hadden uitgeflort .... Hoe zwaar viel dit my! Dui.
zendmaalen — na haar een zoeten nagt gewenscht te
hebben, deed ik eenige flappen om van haar af, te gaan;
doch even zo vete maaien keerde ik weder, om haar de
3aatfle kus te gee ven .... , ; eindelyk ! ... eens moest het
toch! wy verlieten elkander.
Nimmer! zal ik dien dag, — dat uur , vergeeten !
Thans vervult het mynen geest geheel, om dat ik thans
die lommerryke Linden — dat zielbekoorend Rustplekje,
van alle fchoonheid berooft zie.... Vergeefsch zou myn
lieve Silvia 'er thans tragten te rusten ! Tot de knieën
door het fneeuw boorende, zou zy bezwyken, eer zy to
het gewenschte plekje maar halverwege genaderd was
^S Welk eetre verandering!
MYRTIL,

Wondre gedaante verliezing! waar van zoude ik nu een
Kransje voor myne Ismene maaken ? waar zoude ik bloemp.
jes vinden, indien ik voor haar een tak wenschte te vervaardigen? Zo even wilde ik buiten treeden, maar het
vliegende Sneeuw door den gonzenden wind, als het zand
van den oever der Zee, voortgedreeven , vloog my in de
oogera, zo dat ik naauwlyks konde zien; — ik keerde
haastig weder te rug..... 6 Welk een naare dag is dec,
ze, by die fchoone dagen in de Lente, wanneer alles
danst, en juicht! Ik zie ginter de hekken waar in ik, des
Zomers, myn wol-vee jaag, om het te fcheeren; dat gezigt verzekert my, dat daar naast myne Schaapjes graa,

oen, als de Lente gras eu klaver itrooit; zoude- ik anders
wel
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wel zeggen kunnen: „ Daar, Myrtil, zat gy, toen het
Kieftje van zyn nestje op vloog, en om u heen dwarlde;
-- de Leeuwrik boven u in de lucht zweefde. Daar zat
gy, toen de Spreeuw Root: of niet een Stroohalm, om zyn
nescje te verryken, van u weg vloog. Daar zat gy,
terwvl de Musch tjilpte, — de Oijevaar klepte, — de
Koekkoek zyn naam fhapte, en al het gefchapene, op
verfchillende wyze, vreugd en vrolykheid aanduidde." —
Zoude ik dat anders wel zeggen kunnen? ja, kan ik het
thans, genoegzaam overreed, wel zeggen? Heden zie
ik van dat alles niets! Geen E: én Benig vliegertje zweeft
door, — of huppelt op de takjes: zy zyn allen naar
elders geweeken, daar de lucht min fireng is,— en daar
zy voedzel kunnen vinden..... Hup vertrek is wys! zy
zouden hier nu van honger Herven : ten zy onze buurt
vervuld ware met goedaartige Ismenes, om hen zo lang
te voeden, als het aárdryk onder de Sneeuw bedolven
ligt..... Maar, hoe wisten zy dat deeze groote verande..
'ring zoude invallen? reeds lang voor deezen dag hebben
zy onze velden en bosfchen verlaaten.... hoe wisten zy
het ?....welk eene vraag! Onze Dorp-Zwaanen keerden
onlangs, zo dra de wateren bevroozen waren, van een
verren afftand, trapvoetende herwaards, om, even als
in den voorigen winter, door de handen der menfchen
gevoed te worden. Durven wy gelooven de eenigfte
Schepzelen te zyn, wiep het vermogen is gegeeven van te
kunnen gadeflaan en te onthouden ? Neen! dit waar te
trotsch gewaand. Het redelooze vee heeft Bene kennisfe
verkregen, genoegzaam voor hunne foort, — en ter
hunne zelfbewaaring: die kennis heeft hen aangezet ons
te verlaaten, toen de tyd daar toe was opgedaagd. —
Zy hebben ons verlaaten! alles heeft ons verlaaten, tot
zelfs de kratfchende Kraay ! .... 6 Welli eerre verande,
ring!
DAMON.

't Is of ik my agter het Elfen-both bevinde, in welles
andige uitgeflrektheid het oog niets anders aanfchouwt,
dan onregelmaatige vlakten en hoogten. Laage , en
verhevene Sneeuwhoepen zyn op onze velden gewor.
pen! min hoog dan die zandbergen, maar anders gelyktn
gedaante: 't welk my doet neigen om te gelooven, dat
ze beiden op eene zelfde wyze voortgebragt zyn, —
door aanblaazing des Winds..... Verwonderenswaardig
deeze Iierfcheppin ; ! Hoe is het mogelyk, dat ze zyn

.s
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DAM0N.

Gy hebt gelyk, Myrtil! maar welk een jaargety heeft
geene voorthrenrzels, ter verwondering? Laat ens, eer
rove fcheiden, 'er even over praatera: ik ben befchouwens
moede r Deeze verandering is verwonderende! maar is
zy het meerder dan de groei van eene takje, dat, een
maand te vooren, in mvne handen een droog Hokje hout
was? Is ze verwonderlyker dan die zomerverfchynfelen,
die fchrik en verbaasdheid rond voeren ? dan die n aj arsflormen , die onze hutten op hunne grondflagen doen waggelen ? Welk verfchvnzel in de natuur is niet verwonderenswaardig; als men het wel befchouwt? De Zon ryst op na
liet Oosten, wandelt den Aardbol rond; ftaat,na de wenteling eens jaars, weder in het zelfde punt.... het konfinfle uurwerk is onmogelyk tot die geregelde maat
of^beweeging te brengen.... is dit niet verwonderende?
Is het groeien onzer velden, — het bloeien onzer boomen, het zetten — en rypen der vruchten..,. is
dat alles niet verwonderende?
MYRT IL.

Alles ! vriendelyke Herder! de aart van het kleenffe
Stofje zelfs is zo, Maar her eene verfchvnzel werkt ftcrker dan het ander op de zinnen; om dat het eene zig meer
dan het andere voordoet; wy worden gewoon aan alles,
't geen wy dagelyks voor oogen hebben. De fchoone
morgens in de Lente, en den Zomer, zouden, indien
gy zeldzaam te zien waren, door veele menfchen worden
gade geflagen: nu zyn 'er maar weinigen, die om het heer
dat gezien kan worden, hunne rustplaat--lykfteon,
zen willen verlaaten. Evenwel is de tegenwoordige gedaante- verandering onzer Aarde zeer wonderlyk! De
oplettende Menalcus mag zeggen, dat ze voorvalt, als de
koude lucht het nedervallend vogt doet Rollen : dat gelooven wy. — Maar hoe gefchiedt dat? hoe vormt de enkele koude die geregelde Sneeuw - Sterren, en andere re,
gelmaatige gedaanten. Ja, ze valt voor als de koude
ons luchtgewest aandoet; doch, daar wy menfchen niets
van dat alles kunnen uitwerken , daar blyft ieder ver
daar blyft de tegenwoordige verandering,-fchynel,—
niet te min een konstgewrogt van een, voor ons overal blykend, doch onbegrypelyk, alvermogend KonftC*
naar.
DAMON.

Hoe wys --- hoe wel doet gy ; iA de werkstukken dee

Na=
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1atuur, dien magtigen Werkmeester te befchouwen, die
,ons deeze verandering deed toekomen; 'er tevens voor
te vinden, die u elk oogmerk van zyn wanwee.-werpni
zen verzekeren; en u, ter zyner grootmaaking en eer
opwekken. Wie zou u, daar gy zulk een goed hart-bied,
bezit, --- alles zo loflyk opmerkt, en zo wys toepast,
niet ten Vriend begeeren ? Laat ons dikwyls zamenkoomen, heufche Myrtil! het zal den band, die Ons reeds
bindt, naauwer toetrekken; en wy zullen, in den Winter van ons leeven, als onze hairen door de Sneeuw des
ouderdoms wit geworden zyn, van het befchouwen van
een Winterfchen -dag tot ons zelven overgaan, en zeg,
gen : „ Niets is op aarde behendig! alles is verwisfeling!
Even zo als het groene Veld, door de ruwe hand van den
Herfst, word ingeleid in het doodfche ryk van den Winter;
-- zo word de Zomer van 's menfchen leven, door den
Herfst in hunnen Winter overgebragt, om eerlang tot
het ryk des Doods in te gaan ".
MYRTIL en DAMON.

Voltooi, uw werk barre Winter! maak de W 7 ateren tot
eene vaste Stof; — het aardryk tot een harden klomp.
Uwer overheerfching is paal en perk geheid! de Lente
zal u opvolgen; om, even als het morgenlicht, na het
wyken van een pikdonkeren nagt, des te heerlyker te
voorfchyn te treeden.
's Levens Herfst! volg onzen Zomer! Winter! breng dien Herfst
ten vat!

Voer ons in die fchoone Lente, die geen Winter volgen zal.
J. V. P.

OVERDENKINGEN NOPENS DE DWAASHEID DER MMENSCHEN,
DIE, OVER 'T ALGEMEEN, HET GEEN HUN IIET DIERBAARST IS, DOORGAANS HET MEEST VERWAARLOOZEN.

Iets is, niets kan den Mcnsch van hooroer waarde
N
zyn, dan het Leven, en in het zelve hier tydlyk
en namaals eeuwig gelukkig te zyn. -– llo Mensch

stelt, van alles wat hy bezit, niets op een duurder prys
dan zyn Leven; en hy ziet geen tydítip niet een angptvaL
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valliger gezigt naderen, dan dat, het geen een eind
maakt aan zyn verblyf in deze beneden-gewesten. Zulks
heeft plaats niet alleen by de Jeugd en in de Manbare jaren , maar ook bv de Ouden van dagen. Men ontdekt dit
niet flegts by hen, die in voorfpoed leven, maar ook
by dezulken , die onder tegenheden gebukt gaan, Zy
zelfs, die eene gegronde verwagting hebben op een gelukkig ver fcheien, zien de verbreking van de banden der
natuur, en de ílooping hunner aardfiche wooning, niet
zelden, met ontroering aan. — En niet minder ferk
is 's menfchen neiging om in dit Leven gelukkig te zyn.
Alle de poogingen der menfchen, hoe verkeerd zy ook
zomtyds mogen wezen, bedoelen, ontwyfelbaar, de be.
vordering van hun tydlyk geluk, Ieder verbeeld zich
die middelen in 't werk te fiellen, welken best gefchikt
zyn, om het geluk, dat hy, naar zyn vermogen en
omftandigheden, op het oog heeft, te bejagen. Dit
haat by allen vast: elk tragt zyn tydlyk geluk te bevorderen ; en omtrent dit allergewigtigst ftuk , in dit
Leven, is geen mensch onverfchillig, zo lang hy het
gebruik van zyn verfhand niet derft. — Dan hier by
bepaalt zich 's Menfchen begeerte niet ; by wenscht
niet alleen hier tydlyk , maar ook namaals eeuwig gelukkig
te leven: dit is niet minder algemeen, dan 't voorgemelde, by alien, die maar Benig denkbeeld van een leven na dit leven hebben. Ieder, wie hy ook wezen
moge, wenscht dit van harten, en hy kan niet, dan
met de ysfelykfte naarheid, met de angstvalligfte wanhoop gedenken, aan een ongeluk, dat eeuwig moet duwren. — De Rampzaligheid komt hem zo naar, zo
ysfelyk voor, dat hem het harte wegkrimpt; dit ziet
men best by dezulken, die zich voorhenen, door de
Wereldfche begeerlykheden weggefeept, geen tyd vergunden, om aan die allergewigtigfte zaak te denken,
wanneer hun Sterfuur nadert. — Dan, dan breekt
hun het angftig zweet vaak van alle kanten uit; zy
wenschten gelukkig te zyn; zy wenschten om een zalig
uiteinde; zy wenschten, dat zy in hun leeftyd aan hun
eeuwig gehik gearbeid hadden. 'Er leeft, om alles by
een te trekken, geen Mensch, of hy heeft eene zugt
voor het Leven; 'er leeft geen Mensch of hy bedoelt zyn geluk in dit Leven; en hoopt op een beilendig geluk, met het afleggen van het zelve. Hier
kit-
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kittelen de losbandigfte vermaken de zinnelyke geneugs
ten, en men (telt daarin zyn grootst, zyn beftendig ge z
luk. Daar word men door íchraapzugt gedreven , en
flclt zyn wczenlyk geluk in 't opeenflapelen van fchatten; wanende door eene andere handelwys ongelukkig to
zullen worden. --- Zy i die naar hoogheid, naar
eer , naar aanzien ftaan ; onregtvaardig handelen ; nim=
mer te vreden een onvergenoegd leven leiden ; haat
twist en tweedragt zoeken; Moeitemakers, Bedilztugti-.
ge Menfchen zyn , of op andere wyzen, niet ver finading
der Deugd, de Ondeugd liefkozen ; die allen bedoelen
hun geluk; elk hunner wenscht gelukkig te wezen , en
bo^'enal een gelukkig uiteinde te hebben. -- Laat
zelfs de overgegevenfte Booswigt getuigen ; by wenscht
gelukkig te worden; en ik houdt my verzekerd, dat
'er onder de Zonne geen mensch , die eenig denkbeeld
van een leven na dit leven heeft, gevonden word, of
by wenscht, by 't afleggen van zon tydlyk leven, een
gelukkig einde te hebben. — l)an, hoe is 't moge
dat, daar 'er zo een algemene trek by alle inen--lyk,
: chen gevonden word, tot liet tydlyk leven , om, gcduu=
rende het zelve, en vooral by hat eindigen daar van,
gelukkig te zyn; hoe is 't mogelyk dat 'er nogthans
niets meer verwaarloosd word , dan zulks ter harte te
nemen — ! Zo echter handelen verre de meesten ; omtrent niets gaan zy onagtza n:er en ílordiger te werk, dan
omtrent dat geen 't welk hun het dierbaarst is : en
zulks, 't geen ten uiterfte zeldzaam is, fchynt in acne
omgekeerde reden p!aats te hebben. Ze zyn naamlvk
onoplettend op het geen hun boven alles dierbaar is ;
en gedragen zich in tegendeel ten t:itcrfte naauwkeurig,
omtrent dat geene , liet welk, op z chzclven befchouwd ,
geene wezenlvkheid in zich bevat.
Dit is, zal men mogelyk zeggen, eene volmaakte
Wonderfpreuk —! Niets word op aarde by den mensch
hoger gefchat; dan zyn leven : niets gaat hem meèr aan
't herte dan in het zelve gelukkig te wezen; geen ding
agt by zo dierbaar, dan om, by het afleggen van zyn
tydelyk leven, gelukkig te zyn; en, ondertusfchcn,
by gedraagt zich omtrent niets met meer onverfchillighieid. — Eene (telling voorwaar, die de grootfte te.
genzeggelykheid influit ; cene (telling , derhalve, die zich

zelve vlak tegen (preekt ! — Maar $iet al zo. —
1}:
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Ik meen myn gezegde te kunnen goed maken; en te

tonnen, dat het op Bene algemene en bedriegelyke bevinding rust. Als- ik dit gedaan zal hebben, dan agt ik
de waarheid myner (telling bewezen, en myn bedoeld
oogmerk bereikt te hebben.
Indien de mensch de juiste waarde eeier zake altoos
'egt in agt nam, en ''er bondig over redeneerde, dan,
ja dan zou altyd het zwaarfte by hem het zwaarfile wegen, en by zou, omtrent het geen hem het dierbaarst
was, onmogelvk onagtzaam zyn kunnen. Maar wie is
onkundig van 's meal chen handelwyze ten dezen opzig
— Wie is niet overtuigd,. dat het grootfte gros der-te?
Stervelingen te vaak verkeerd redeneert ; dat zy veeltyds
eer als dwazen , en zinneloozen , dan als rcdelyke en ver=
Itandige Wezens denken — ? Vele goederen dezer Wereld hebben, voor de Zintuigen, een allerbevalligst
voorkomen; en, dat te verwonderen is, die het beval
hebben', bezitten doorgaans het minst-ligstvorkmen
wezenlyks in zich. — Het blinkend Zilver, het fchitterend Goud is bv den mensch hoog gefchat ; doch wat
zyn de Metalen op zichzelven befchouwd ? — Welke
is hunne innerlyke waarde ? — Voorwaar , zy bezitten 'er niets van, buiten het geen de mensch 'er wil
aan gehegt heeft. — Nogthans zyn zy de-lekurig
middelen., waar door wy ons in dit leven al het nodige
bezorgen; en ze zyn, in der daad, zo als de orde der
zaaken zich nu toedraagt, volftrekt onontbeeriyk ; zon(
der dezelven zouden velen van gebrek vergaan, en de
Menschly ke Maatfehappy in verwarring geraken. --Niemand kan my echter tegenfpreken, dat de Metalen
geene inncrlyke waarde in zich bezitten , boven andere
voorwerpen, die ons in de natuur voorkomen; veeleer
hebben in tegendeel de Veldgewasfen , de Kruiden, de
Vrugten der boomen, het Vee, de Visfchen, de Vo
gelen eens innerlyke waarde in zich ; aangezien zy ftrekken, om ons natuurlek leven te onderhouden, om ons
te voeden en te verkwikken. — Waarom fpotten wj
met de Indiaanen ; wanneer wy hun beuzelingen , in ons
oog, zien inruilen, tegen waren, naar onze gedagten,
van een zeer hopgen prys? Waarom lachen wy met
hun, als wy hun koralen, en eene menigte geringe fnuisterven voor het kostelykst Metaal in ruiling weten in
de h4den te L}oppe Denkelyk Jachea zy, op
hun.
,
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hunne beurt, ons ook uit; dat wy zaken van zo vele
waarde geven , voor iets , dat by hen in geen tel is.
Zy hegten 'er eene willekeurige waarde aan, even als
w ^ aan het Goud en Zilver. -- Deze Metalen zyn
nochtans, by vele Menfchen, de eenigfle, ten minften
ce voornaamíle dryfveren, die hen in beweging brengen, en aan het werk houden. Om deze• laaft, zwoegt
en zweet de Mensch ; deze wekken zyne zorgen op,
maken zync lusten gaande, en vervullen zyn hart met
een rustcloozen kommer , om ze te verkregen , verkregen hebbende te behouden, en het behouden nog gefladig te vermeerderen. — Zaken van veel edeler natuur,
veel nuttiger voor den mensch, welken hy, om zyn
tydlyk leven te onderhouden, niet ontberen kan, zullen
dikwils ten centimaal verwaarloosd worden, indien men
geen uitzigt heeft om.'cr iets voor te ontvangen van oneindig minder waarde ; om 'er voor te ontvangen, Metalen van cene willekeurige waarde, die op zichzelven
ons niets tot voeding, tot onderhouding of verkwik
aanbieden ; die ons leven niet kunnen verlangen, aan -king
noch gelukkig maken. — Voor deze heeft men-genam,
nochtans alles ten besten ; men ontziet geene moeite noch
arbeid, om tot dcrzelver bezit te geraken. — Ja, zync
Gezondheid en Leven daar voor op te offeren, hoe hoog
ze ook anders te fchatten zyn.
'Fr is toch den Mensch, naast het Leven , niets dierbaarder op deze Wereld, dan de Gezondheid. Alles,
wat men heeft , alles wat men zich verbeelden kan te
bezitten, word, zonder de gezondheid, laf en finakeloos. — Laten ons alle de Goederen dezer weercld omringen; voeg by dezclven al het aangename, wat de
uitgezogtfle aardíche goederen kunnen opleveren; vermeerder die met Eer, met Aanzien , met Vrienden ,
met Magen , met als wat een tydlyk fortuin den mensch
verfchaffen kan; en daar benevens met alles wat eenti
rvke verbeelding u in gedagte kan brengen. Verbeeld
ii een mensch in 't genot van dat geluk, en vertoon hem
alles wat hy bezit, in een tyd, dat hy zyne gezondheid derft. — Welke aandoeningen zullen zy op zyne
Ziele maken -- ? aangename..? ach neen! het is 'er ver
van daan --! Zy zullen veel eer het gemoed prangen
en benauwen, dan het zelye met ítrelende aandoeningen
verkwikken. -- Wat zou zulk eed mensch niet geven
voor
.
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voor de herftelling zijner Gezondheid ? — Wanneer
kien deze derft , dan kan 'er niets van te groot eene
waarde zyn, om 'er niet aan op te offeren. Aan alle
zyden laat men, hoe veel 't ook koste, hulpe aanbrengen , en reikt, op Bene zwakke en ftrcelende hoop, onzeker misfchien , mildelyk zyne goederen uit; dewyl
men dan eerst zegt leert, hoe hoog de gezondheid bovcn tydlyke goederen te fchatten zy. — Zulks leert
men bovenal wanneer 't op het Leven aankomt; als de
kwynende Gezondheid den mensch met den aanftaanden
dood dreigt ; als de vrees , de benauwde en bange vrees ,
toeneemt , dat men welhaast een eind zien zal aan dit
leven; wanneer men , zelfs meent, dat dit tydftip met
fnclle fchreden nadert, dat het haast gedaan zal zyn.
— Dan, als 't 'er zo hopeloos uitziet; dan komen den
Iensch zyne fehatten nietig voor ;dan zou hy, metal
zyn hart, om zyn leven naar te behouden, en ware
het mogelyk nog wat te rekken, alles gewillig fchenken , wat by in de wereld dierbaar fchat. — Deze
aandoening is noch des te frerher, noch des te prangender, naar gerade de dood zich verfchrikkelyker vertoont —; naar mate by zync y 3fclykheden verdubbelt.
Het is ontw y f-,1b ar , dat cie Dcod , gelyk we reeds gezegd hebben, den mensch altoos verfchrik:eiyk voorkomt; maar de nevensgaande omí`tandigheden kunnen zyne akeligheid noch merkclyk verzwaren. Wanneer Hemel en aarde als zamenfpannen , om ons den dood in alle zyne ysfcly;kheden voor te houden —; de rommelende Donders van het cone aspunt des Hemels tot het
andere rollen ; dc pikzwart wolken de felste Blixems
uitfcilictcn, en 't aardryk beeft, onder 't loeien der
Stormwinden. \Vannecr men, in zulk een onwcêr met
eene zwakke kiel dobbert op de woedende baren, die
met een fchriklyk geweld bruifchen , waar door de Zee
zich hemelhoog verheft; zo dat de woedende golven
zich met de pikzwarte wollen fehynen te vermengen.
Wanneer men dus, van voren, de hortende en
tuimelende baren, die zich, door gonzende Winden gezweept en opgejaagd, als bergen verheffen, van agteren en ter zyden steile rotzen en doodelyke klippen,
waarop de Zee dc ysfelykfte branding maakt, ontdekt;
wanneer men, boven zich, niets dan cone zwarte
en donkere nagt, en, beneden zich, eetl gapenden afVII. DEEL. MENGELWERh. NO. I.
C
grond„
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grond, die dc veege kiel, met al wat 'er op en in i9,
ieder ogenblik dreigt te verzwelgen, gewaar word;
wanneer men, met één woord, waar men zich wend of
keert , gcene redding althans, maar de ysfclykfte verwoning van een allerjammerlykften en vastdreigendílen
do?d• te gemoete ziet! — Dan, dan grypt de angstv alligheid , benauwdheid , en koude fchrik den mensch
in 't hert. ----- Dan vertoont zich de Dood, met al.
Ie zyne verfclirikkelykheden van ronrzomme, en doet
liet h'ardfle eiart van angst en wanhoop wegkrimpen. —
Wat zou men in deze treurige omflandigheden niet ge
om van 't gevaar gered te worden? Niets, zeker,-ven
agt men dan te dierbaar; alle zyne bezittingen en nog
meer zou men 'er voor verpanden. Zo hoog
waardeert de NTensch zyne Gezondheid en zyn Leven!
Maar is hy, naar evenredigheid hier van werkzaam,
Om, het geen hem zo dierbaar is, in agt te nemen?
Ver van daar: hy fielt zyn Leven op nieuw aan gevaren
bloot, en vcrfpilt zyne Gezondheid, om tydlyke goederen na te jagen.
• Zie: den Eiruiten Zeeman, by heeft zo dra niet Benigen adem gefchept , of by Helt zich, zonder daar over
in het minst te dralen, terftond weder aan dezelfde ge
betrouwt het dierbaaríle pand, dat hy-varenblot;
bezit , zyn Leven, aan eene zwakke kid, op de troutiaeSlaa het oog op den moedigen
lr)oze golven.
Krygsman, die, dee'_s door zegt tot Roem, deels door
Geld, bewoogen , op het bloedig Oorlogsveld den dood
in het aangezigt ziet. Nergens woed de dood wr ieder
dan in het Oorlog; nergens rigs hy verlchrikkelyker
verwoestingen, of treuriger fchouwtoneelen aan.
Het is niet ongemeen, dat 'er ,in één enkelen Veldflag ,
in weinige ogenblikken duizenden fneuvelen. `Vie yst
niet! — (Verfchrikkelvke gedropten , die liet Oorlog
uitgevonden hebben.) Hier is het duizend tegens éen,
als men het dierbaaríle , dat men bezit , het Leven, 'er
Dit ondertusfchen
ongefchonden van afbrengt.
weérhoud den Krygsman niet. Hy ílreeft vol moed
naar 't flagveld ; duizenden vallen 'er, maar zyne íloutheid doet hem niet fchrikken. Hy streeft, befpat van
's menfchen bloed, onverzaagd over bergen van lyken
Dan 't is de Zeeman, 't is de Krygsmarx
heen.
alleen niet, die zyu Leven aan doodlyke gevaren bloot itelt,

.
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Even dit doen zy, die in de Mynen grad
ven, om 'er de blinkende Metalen uit te halen. — Dat
menige Ryke eens bedagte, hoe velen hun dierbaar leven gelaten hebben, voor de fchatten, welkefi by
gelyk nog onregtvaardig naar zich getrokken heeft. -Boe ongelukkig is' het lot van velen hunner, die zich,
om de blanke Parels van den bodem der Zee, tot fie.
raad der edele Jufferfchap af, te halen, aan een
overgegeven, dat alleen gefchikt voor de Visfchen,
en eenige weinige zoorten van andere dieren? — Men
zegt , dat deze menfchen , behalven voor het water ,
nog veel meer te vrezen hebben, voor de Hajen, en
andere Zeegedrogten; die, geweldig verhit op menfchenvleesch, hun jammerlyk verflinden en om 't leven brengen. Zo menigmaal men eene met kost
paarlen verfierde Dame aanfchouwt, mag men wel-lyke
vragen: 6 mensch ! bedenkt gy wel ooit hoe velen hun
dierbaar Leven mogelyk uitgeftort hebben, voor dat
men u die fchatten heeft kunnen bezorgen; die fieraden , waar mede gy nu pronkt, en waar op uw hart zo
dikwils hoogmoedig is ? — Voeg hier by alle de zodanigen, die zich, voor hun tydlyk beflaan , een beroep
uitkiezen, waar door zy bloot ftaan voor eene reeks
van ongelukken; waar door ze hunne Gezondheid en
hun Leven dagelyks in de waagfchaal fellen. Daar
der zyn 'er, die met de grootfee gevaren vergezeld
gaan; ja men vind 'er, die, om hun beftaan in de Wereld te vinden , met. voordagt bedryven uitdenken, die
men, wegens de ysfelyke doodsgevaren, die 'er aan verknogt zyn, met ichrik aanfchouwen moet. De buigingen, draijingen, bewegingen en fprongen, welken men
de Kunftenaars met het verwringen der Lighaamen, ziet
verrigten, waar over wy ons dikwils moeten verwondeten , gaan veelal met de grootfte gevaren van het Le.
ven vergezeld. Men verrigt ze nochtans om de aan
te vermaken; welken daarom alleen 'er hun-fchouwers
geld aan befleden ; en doorgaans des te gereder zyn,
om ze ryklyk te betalen, naar mate dat die kunítenaryen gevaarlyker zyn. By mangel hier van agt men ze
der befchouwinge niet eens waardig, ondertusfchen lo.
pen zy, die ze verrigten, ieder oogenblik gevaar, van
hun Leven, of ten minften van hunne Gezondheid, te,
verliezen. — Deze kunftenaryem te aanfchouwen,
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telt men onder de vermaken; en ze worden ook gkmeenlyk by uitftek geoefend , op zulke tyden die men
'er toe gefchikt heeft, om zich op allerleie weze te
vermaken. o Wonderlyk bedryf van redelyke Wezens!
moet men hier uitroepen, als men 'er wysgeerig over
denkt. Men noopt anderen door Geld, en dezen laten
zich daar door bewegen, om hunne Gezondheid en hun
Leven, hun anders zo dierbaar , in 't hachlykst gevaar
te brengen! Het vooruitzicht op eene ruime belooning
haalt by zodanige menfchen alles over; en men vind,
in allerleie ftaten en omftandigheden, waaghalzen, wel
niets ontzien, als ze maar goed geld verdienenkun--ken
nen. Men ílelle eene groote belooning, op het uitvoeren eenei zeer gcvaarlyke daad, in welker verrigting.
naauwlyks één van de honderd het leven zou afbrengen :
men zal 'er vinden, die naar den pres dingen; fchoon
zy anders zo gaarne leven als hunne Medemenfchen. —
Dog laat ons nog een flap verder gaan.
Alle de tot dus ver opgenoemde Menfchen zyn nog,
in eene mindere of meerdere mate, op zodanig ecne wyze werkzaam , met opzigt tot hun beftaan in dit LeVen; en beoogen , hoewel langs gevaarlyke wegen, hun
voordeel: maar hoe groot een aantal van Mcnfchen is
er, buiten dezulken , die deze onwaardeerbare fchaten , Gezondheid en Leven , ieder oogenblik in het grootst
gevaar brengen, zonder dat zy daar door eenig het min
fe voordeel genieten? Men vind 'er, die dat doen uit
eene zoort van brooddronkenheid, waar in zy eene zeker
eer Rellen. Zy loopen, met voordagt, het gevaar in den
mond , wanende daar door boven hunnen Evenmensch uit
te munten ; fehoon zy met deze verrigtingen'eer na- dan
voordeel doen; en , noch voor zich, noch voor de Maat fchappy, iets nuttigs te wegti brengen. — Eene verkeerde eerzugt dryft hen aan , om iets te durven ondernemen,
't geen een ander niet beftaan durft. Zo zoekt men de
gevaren op, in ryden, in varen, in klimmen, in iets boven zyne vermogens te ondernemen, in gevaarelyke
plaatzen te onderzoeken, en in duizend andere omílandigheden, die in de dagelykfche zamenleving voorkomen; waar in men niets anders bedoelt, dan zyne kragten of ftoutmoedigheid boven anderen te wonen. Hoe
vele Menfchen zyn 'er wyders niet, welken hunne Gezondheid ondermynen, en hun Leven verkorten, door

het

)OPENS DE DWAASHEID DER MENSCHEN.

37

het tlaafagtig opvolgen der wellusti g e Vermaken! Ver
Zeden bederven, de Maatfchappy bena -maken,(1:dc
delen, en dcrzelver Navolgers doorgaans in een poel
van jammeren ílorten. Derzulker aantal is zeer
groot. 't Zy genoeg, tot een voorbeeld, gewag te
maken van onmatige Wynzwelgers, die 'er Bene Eer,
Bene zonderlinge Eer, voorwaar! inftellen , in zich minder, dan redelooze dieren te maken; en den Wyn te
urmen inzwelgen , in cent zo groote hoeveelheid, als
de beesten het water. — Die roemen menig een van
den bank gedronken te hebben. — 8 Iedele Eerzugt!
6 dwaze meníchcn ! wat is 'er fchandelyker,, dan alle
redelykheid af te leggen, en u te verlagen, tot oenige
graden beneden het allerredeioosfte dier? -- Welke
cone Eer! Bedenkt gy 't wel, 8 mensch! bedenkt gy
uwe uitzinnigheid wel ? Bedenkt gy wel , hoe gy, buiten een fchandelyk misbruik van den Wyn, zo heilzaam
in deszelfs regt gebruik, u eigen zelven, uw eigen zelven benadeelt ; uw eigen welvaard ondermynt ; uw
dierbaar Leven verkort , en maakt , datt gy 't niet tot
op de helft uwer dagen brengt ; of, zo 't u al geluk
matigen ouderdom te leven , veroorzaakt ,-ke,ton
dat ge een clendig, leven leid? Veelligt valt u, door
uwe huitenfpoorighcid, een drom van 1^1^^ en en jammeren op het lyf, waar door uy veel eer den dood zoudt
liezen , dan zulk een ra vp affil; leven. - -- Geen tyd
word u overgelaten , oni bejaard te denken. Wanhoop
vervoert u. Hoedanig denkt ge zal uw uiteinde in zulk
een flaat zyn? 11; zal het u met één v, oord zeggen:
Allerrampzaligst ! Dit heet op de íchandelykPce
wyze liet allerdierbaarf e c rviaarloa,,en. Zo dwaaslyk
gaat men nogthans vaak te werk; en noch erger , noch
baldadiger verwaarloozen zy zichaclven , die zich aan
't onmatig gebruik van fterkcn drank ve:ilaven. Deze
hebben in liet laatst nooit oenige flikkering van redelykheid meér: de eene vlaag van redeloosheid op de andere; en hoc jarr.merlyk laten zulke dronkaarts dikwils
hun leven , 't geen zy niet flegts ter helft verkorten;
maar als tot geen leven maken? Zy hebben doorgaans
n ;craw 1v l: s bewustheid van hun aanwezen , en worden
eindelyk volftrekt buiten í ,t geheid om iets te kunnen
verrigten. -- Is dit niet het' dierrbaarfle dat eren
bezit, op de onzinnigíle wyze, verwaarloozen. Heet dat
niet
C3
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niet tegens ziehzelven wreed te zyn in den hoogoen
trap? En, ó allerrampzaligfte omítandigheid ! — Eeuvig rampzalig! — 6 Droevig lot! — 6 Wreedheid
buiten weêrga? geen nut van zyn leven gehad te heb,
ben, en, by het afleggen van het zelve, te {torten in
de eindelooze Rampzaii heid ? — Dit is voorwaar, op
de ongehoordité manier, het geen men anders ten hoog11e fchat, te verwaarloozen
Behalven deze gemelden zyn 'er nog zeer vele anderen, die niet minder dwaas en verkeerd omtrent zich
zelven handelen. Zy alien, die de wellusten , de ongebonden wellusten des vleefches volgen , zyn veeltyds
niet minder Wreedaards omtrent zichzelven. Laten zy
getuigen, welken flaafagtig aan de wellusten dezer
Wereld dienstbaar geweest zyn; laten zy getuigen, welken de begeerlykheden hunnes Vlecfches opgevolgd, en een ongebonden gedrag geleid hebben; hoe
vroeg zy beftreden zyn geworden, door een geweldigen
aanval van de fmartlykfte ongemakken, waar door z y ,
zo ze niet al jong naar 't graf geíleept , door al hun leven gemarteld geworden zyn; zonder hoop, van herftelling, tot in den dood. Van de duizend is 'er geen
één , zyne Lichaamskragten mogen zo fterk wezen als
amen wil, van de duizend is 'er geen één, die niet vroeg
de wrange vrugten van een wellustig leven fmaakt,
Grievende ongemakken, finertelyke pynen en hevige
ziekten druifchen op hun aan; waar door het niet zelden gebeurt, dat zy den dood tot hulp roepen; ja, in
eene vlaag van Wanhoop, de handen aan zichzelven
{laan. Zy, die de wellusten des vleefc hes naja
worden vaak aangevallen door ziekten en plagen,-gen,
te fchandelyk om te noemen, die hun vleesch en gebeente verteren; waar door de wereld een walg van
hun heeft. Hoe velen hunner zyn reeds jong bedoren, die in hunne wasfcnde jaren dc drukkende gevolgen
daar van ten jammerlykfte fmaken; en wier vermogens
uitgeput zyn, voor dat zy hunne mannelyke jaren bereikt hebben. — Hoe velen zyn niet martelaars, en
ongelukkige flatoffers van hunne vuile en dertele lusten
geworden! — Hoe fchandel yk veronagtzamen de
zodanigen hunne Gezondheid en hun Leven, mitsgaders
iiun tydlyk geluk; en hoe ongefchikt maken zy zich
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in; dat zy Gewoonte en Gebruik, voor Natuur en Rede , neemen.
De onveranderlyke Wetten van Regt en Zedelykheid zyn de eer
Rede nog onbevoor--itenalgmuvozsdernchlyk
oordeeld en onbedorven: en wy mogen roet even veel gronds zeggen, dat Ziekte de natuurlyke gefteldheid is van het Lichaam, als
dat Onrcgtvaardighcid en Zedeloosheid de natuurlyke gefteltenis is
van de Ziel. Wy krygen de meeste ongefleldheden in het eerfte ,
door de ongeregeldheid onzer lusten, en in de tweede, door bot
te vieren aan den heerfchenden invloed der Driften; maar in beide
die gevallen, fpreekt de Rede, als wy dezelve raadvraagen , eene
geheel andere taal.
Ik erken, dat de in zwang gaande Gebruiken en Gewoonten
der meeste Landen, niet op de Rede gegrond, doch, in tegendeel, maar al te dikwyls daar mede lynrecht ftrydig zyn. Dan,
in dit geval, zullen verftandige lieden deezer landen ze veroordeelen , en 'er een affchrik van hebben, fchoon zy dikwyls, al te
toegeevend, zich daar naar fchikken , of, ten minften, geen moed%
genoeg hebben, om 'er zich openlyk tegen te verzetten.
Lieden van rang en aanzien worden, in alle Landen, zeer ei
Lieden van Fatfocn, van de Mode, geheeten : om-genarti,
dat zy, met de daad, daar van de regelmaat opgeeven. In (lede
van zich te onderwerpen aan de Wetten, ontleenen zy maatregels
van hunne eigene lusten en driften; en naaken dan Wetten , daar
mede firookende: Wetten, die, fchoon niet op Regt gegrond,
noch door Wettig Gezag geftaafd, maar al te menigmaal over Rcgt
en Gezag zegepraalen, en die beide hoonen. Dit is Fatfoen, dit
is Mode.
In dit licht heb ik dikwyls het woord Eer befchouwd, in de
betekenis naar de Mode deezes Lands opgevat, en moet beken
dat, vaas dit de algemeene meening van 't zelve, door dit-ne,
ganfche Ryk, zulks kragtdaadig zou lreuken om de leer, die ik
tragt te beftryden, te bekragtigen: en dermaate zou aanloopen tegen die Eer, welke rede, regt en gezond verfrand ons aanwyzen,
dat ik geenzins verwonderd zou weezen, indien de Menfchen het
beftaan der Eere zelve in twyfel trokken.
Het Chara&er van een Man van Eer, zo als men dit in de
groote Wereld opvat, is iets zo zonderlings, dat het een bepaald
onderzoek verdiene; en, fchoon gemaklyker waar te neemen , dan
te befchryven , zal ik myne Leezers daar eene befchryving van
tragten te geeven, opgehelderd door eenige oorfpronglyke ftukken,
my gelukkig in handen gevallen.
Een Man van Eer is iemand, die ftoutlyk van zichzelven verklaart ; zodanig te weezen, en die elk, wie zulks betwist, al ware het op de beste gronden, het leeven wil benee.;,en. Ely is
oneindig verre verheven boven het bedwang, waar mede de Wetten van GOD of Menfchen de Zielen ven het laag Gemeen prangen; by kent geene andere banden dan die van Eer: en van dit
woord
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woord is hy zelve alleen de uitlegger. Hy kleeft zeer fterk aan de
benaatning van eene Party, fchoon by de beginzels van dezelve geheel niet in agt neeme. Zync Verteering gaat zyn Inkomen verre
te boven,niet ten aanziene van de noodwendigheden des leevens,
maar omtrent de overtolligheden; op dat de fchulden, door hein
gemaakt, hem Eere mogen aandoen. In zyn voorkomen moet een
trotsheid en onbefchoftheid doorftraalen , die men veronderftelt
dat ontftaat uit de bewustheid der Eere, aan hem verfchuldigd. Indien by oploopend, en onhandelbaar is in den ommegang, en een
goed deel dierlyken moed bezit, verkrygt hy het roemryk Charafter van een Man, kiesch en teder in het fink van Eer; en,
wanneer alle deeze hoedanigheden behoorelyk gepaard gaan met de
bevalligfte ondeugden, is de Man van Eer volkomen: hoewel zyne Vrouw, zyne Kinderen, zyne Dienstboden, en die hein goed
leveren, anders mogen oordeelen.
BEr.vrLT.E houdt men voor een Man van de allervolklonkendffe
Eer, die deeze of eenige vroegere eeuw voortbragt. De Mannen
zyn grootsch op de kennis aan hem, en de Vrouwen op zyne befcherming; zyne Party verheft 'er zich op dat by dezelve onder
Eer wordt dikwyls aangehaald als een wettiging-fchrage,nzy
van den handel dier Partye. Maar Benige oorfpronglyke Brieven,
die ik myncn Leezeren zal mededeclen , zullen hun tot Benige nadere kennis van dit zo fchitterend Character opleiden, dan eens
enkele befchryvin; kan doen.
By hadt groote goederen verfpild, door eene overdaadige leevenswyze ; doch bovenal door grof fpeelen: zeer kiesch zynde in
het flak van Eer, fchreef by den volgenden Brief aan zyn Procoreur, naa ongelukkig in 't fpeelen geweest te zyn.

Aan den Heer TH. Goo.sETR$E, Procureur,
in Furnival's jnn.
Myn Heer!
Ik hadt gister avond een verv;oekt liegt fpel, en moet in één
week duizend Ponden hebben; bezorg my dezelve, op welk eene wyze ook; want ik wil liever myne goederen ten uiterften bezwaaren, dan de minfle vlek in myn Eer krygen. Wat die
fchreeuwende fchurken van Winkeliers en Leveranciers betreft,
moet gy op myn voorregt ílaan blyven, en hun zo lang afweerex
als u mogelyk is : wy kunnen oenigen hunner doen tuimelen, eer
zy my kunnen uitwinnen. Ik blyf de uwe,
EELVILLE.

Maar of de poogingen van Mr.

GOOSETREr ook

mogten misluk-

ken, befoot de Heer BELVII.LE, door 't zelfde beginzel van Eer
ge-

41

l HPLDENDAAGSCHE MAN VAN LI St,

gedreeven, om, van een anderen kant, het kregen dier (omine
wis te neemeii, en fcllreef daarom deezen Brief aan eel' eerïtdt3
Staatsdienaar.

Myn Heer!
Ik werd op gisteren, uit uw naam, door * * * ' verzogt , om te
f :m}»en voor het Ituk, dat morgen in ovetweeging zal genomen
tvo den; doch dewvl het geheel tegen myn denkbeeld en beginzels
aánli'ep, gaf ik hein geen befiisfend- antwoord; maar nam het nog
eenigen tyd in ovet'weeging. Ik heb daarom nu de eer om u te
herigten, dat ik beflooten heb voor die zaak te ftenmen; dan ik
moet u tevens verzoeken my o>iniddelyk met **** de vyftieti
honderd Ponden tef zenden, die by my gisteren aanboodt, en die
ik morgen volflrekt noodig heb. Ik weet dat gy my te wel kent
om te fchroomen dit voorshands te betaalen, en dat-gy de eeríie
niet zult weezen, die de Eer in twyfel trekt van
;

Uwen etro'uwten en nederigflen Dienaar,
BELVILLE.

Ik vind eersen anderen Brief, van dezelfde dagtekening, aan Bene
Mevrouw, die blykt de Egtgenoote geweest te zyn van zyn geIneenzaamften Boezemvriend.
Myne Beminde!

ik heb lieden den uwen ontvangen; uwe ongerustheid over uw
Man finert my ten hoogben; fclaoon ik niet met u van gevoelen
kan weezen, dat by onze verkeering verdagt houdt. Wy zyn van
Kinderen af zamen opgevoed, en hebben, zints dien tyd, altoos
in de naauwlle vriendfchap geleefd; zo dat ik durf zeggen dat
by zo min zal denken dat ik hein, op deeze wyze, verorigelyk,
als by my verdagt houdt dat ik ten oogmerk heb hein te vermoor_den. En gy weet het is op dit vertrouwen, en de zekere ge.
sustheid van zyn kant, dat myn geluk, 't welk ik by u geniet,
Steunt. Wces , egter,, in alle opzigten, verzekerd , dat gy in han den zyt van een Man van Eer, die niet zal dulden dat gy op
eenigerlei wyze flegt behandeld wordt'; en, indien myn Vriend tot
Benige onaangcnaame uiterf{en met u voortfloeg, vertrouw hier
op, ik zal den Hoe)riidraager wel vinden, al zou by het met den
hals bekoopen.

Uw teder-liefhebbende.
De vierde' en lachte Brief is aan een Vriend, die waarfchynlyk zo hoob'e- denkbeelden bath van Eer als by zelve, althans
wRn
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wanneer wy des mogen oordcelen uit de natuur van 't geval,
waar in by hein om byftand verzoekt.
IVaar•e CAREL!

Ik bid u kom terfiond by my, om my in een affaire van Eer ten
dienst te ftaan. Weet cat ik gister avond, in een vermengd gezel
een vervloekte leugen vertelde: en een fvfzinnige hond-fchap,
van een kerel durfde my dit in 't aangezigt verwyten : waar op
ik hem in 't oor luisterde, dat by doezen morgen in Hyde Park zou
hebben te komen, en een Vriend medebrengen, indien by 'er
één in de wereld hadt. De Schoft was naauwlyks Bryn ongenoegen waardig: doch gy weet hue teder ik ben in alles wat myne
Eer betreft, ík ben
Uwe BELVILLE.

IIet blykt uit deeze egte Rukken, dat de Heer BELVILLE, met
de edellto gevoelens van Eer vervuld, alle zyne fchulden, uitgenomen de weezenlyi;e, betaalde; zyn woord zorgzuldig hieldt in
het friood verkoopen van zyn Geweeten aan een Staatsdienaar;
dat hy gereed was , om, ten koste van zyn Vriends leeven , de
Vrouw zyns Vriends te befchermen; daar by dceze, door de gele
hein aanboodt, bedorven hadt;-genhd.,iVrfcap
dat by de waarheid met den dood wilde ftraffen, wanneer deeze,
hoe regtmaatig ook, hem van gebrek aan waarheid befchuldigd
hadt.
Dceze Man van Eer, bewust van zyne eigene verdienfen en
deugd, betoont zich een onbarmhertig Berisper van de minfte
ondeugden en feilen in anderen : en is mild met de fcheldnaamen van Schurk, Schobbejak, omtrent allen, die, in een laager
lcevenskring geplaatst, oenig kwaad pleegen. Een bedremmeld
landjonker, die zyne ítem goedkoop verkoopt, is by hem een
domme hond. De vlytige Arbeidslieden en Winkeliers zyn een
hoop fchelmcn, die men beter zeden moest lesreu, en niet toelaaten , dat ze lieden van Fatfocn lastig vielen : Dienstboden
zyn flonsfen en icdigioopende jakhalzen, die kwaalyk behandeld,
en (legt betaald moeten worden, om hun de onbefchoftheid af te
loeren.
Men kan zich niet verbeelden hoe verdcrflyk het voorbeeld
van zulk een Schepzel is voor de MaatCchappy : men verwondert
zich over 11c.7, en volgt zyn voetfpoor; hy bederft niet alleen
den onmiddelyken kring zyner kennisfan : maar de befinetting
(rekt zich in 't oneindige uit, even gelyl: de kringen door een
vallenden flcen in 't water gemaakt, die allengskens van het middelpunt ver,vyderende, wel min zitbaar, doch grooter worden.
Aan zulk- een gedrag, aan zodanige voorbeelden in de groote Wereld, moet met het hccrgfte regt, het algemeen heer fchend
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fchend Zedebederf worden toegefchrcevcn. Maar is dit de kraut
der Mode , en 't vermogen der voorbeelden van lieden in den
eerften rang, zo groot om Ondeugd en Zedeloosheid eerre fchynbaare waarde bv te zetten, in fpyt van alle Godlyke en Menschlyke Wetten, hoe algemeen hcerfchendc zouden zy de Deugd
niet kunnen maaken, als zy ten voorfiande van haare zaak zich
wilden benaarfigen. Hoe moeten zy, in bedaarde oogenblikken,
zichzelven befchuldigen, als zy opmerken, dat zy, door hun ver
voorbeeld, hunne tydgPnooten en volgende geflachten-dervn
verflaafd en bedorven hebben?

D E L A S T E R.

(Uit het Engelsch.)
Chara&ers, in de Menschlyke Zamenleeving, is 'er
Vangeenalleeenveragtlyker,
geen fchadelyker voor de Maatfchappy, dan
Lasteraar. Hy fchynt alleen een verftand te bezitten

dat van
gefchikt tot boosaartige en heillooze oogmerken; hy neemt alle ge
waar om zich te doen gelden, en alle zwakheden en-legnhd
ongelukken van anderen te baate, om hun te verdrukken. Hy beDydt de zodanigen, die by met den zagten hand van onderlinge
Vriendfchap vereenigd ziet, en loert op de eerst voorkomende ge
om dien hand te verbreeken. —Hoe verligtend is de-legnhid
troost eens Vriends,wanneer rampfpoed knelt; en in voorfpoed is
zyne verkeering een der grootíle aangenaamheden des leevens.
Welke denkbeelden zyn, overzulks, haatlyk ,welke woorden ftreng
genoeg om een Schepzel te befchryven, 't welk 'er op uit is om
ons van dien troost en dat genoegen te berooven? — Hoe wreed
is de Lasteraar, indien hy onzen goeden naam fchende, by Menfchen, die het in hun vermogen hebben ons hun ongenoegen te
doen voelen. — Ja misfchien, om ons van allen welvaard te berooven , door ons hunne gunften te ontrekken , of tegen ons aan
te werken. Een fnoodaart van dien ítempel gaat in verdelgzugt alle
verbeelding te boven. De Heer ADD I S o N merkt te regt op,
„ dat een eerlyk Man zyn goeden Naam zo dierbaar agt als zyn
Leeven: en betuigt dat hy niet kan naaiaaten te denken, of de
Man, die door Laster heimlyk myn goeden Naam kwetst , zou , kon
„ by zulks even geheim en ongeftraft doen, ook my het Leeven
„ beneemen." Is dit waarheid , dan moeten allen, die men op
.Laster betrapt, aangemerkt worden als Moordenaars in hun hart;
zy verdienen die veragting, dien affchrik, welken zo haatlyk een
misdryf in ons verwekt.

MENG EL PERIL,
TOTFRAAYE LETTÈREN,KONSTEN EN WEETENSCHAI'PEN
IBETREKKELYK.

VERHANDELING OVER DEN AANWAS DER KENNISSE VAN
DE GEZALIGDEN HIER NAMAALS.

juist, een volmaakt denkbeeld te willen vormel,
E
van het oneindige Wezen, 'dat onafmetelyke volmaaktheden bezit, kan niet anders aangemerkt worden,

dan als eene pooging, te zwaarwigtig voor menfchelyke
vermogens, te hoog voor bepaalde verflanden, te groo
voor bekrompen vernuften, en te uitgetrekt om doo t
zwakke begrippen bevat te kunnen worden. ----- En r
lyk dit plaats heeft omtrent dien eerhen Oorfprong aller
dingen, even zo is 't gefield met opzigt tot zy ne Wer.
ken. Wy bekrompen, nauw beperkte vernuften, zyn
even zo min in flaat, om juiste, om volmaakte denkbeelden te vormen van alle de werken, van alle de han.
delwyzen, de byzondere beftieringen van dit aanbidlyk
Wezen • en nog veel minder is 't ons mooglyk, deszelfs
oogmerken, en wyze einden, altoos te kunnen nagaan.
En is dit waarheid, met betrekking tot Gods werken en
handelingen, `die wy geftadig voor onze oogen hebben;
— hoe veel minder is 't dan te wagten, dat wy, kortziende menfchen, volmaakte kundigheden van de Hemelfche,,
van de bovenmaanfche zaken zouden bezitten? van zaken
zo ver buiten ons bereik, zo oneindig boven ons vermogen verheven. Bezitten wy van de Godheid, en zyne oneindige werken, welken ons gezigt geftadig befchouweri
kan, niet dan maar zeer bekrompe begrippen; hoe flaauwe denkbeelden kunnen wy ons dan flegts vormen, van
die genadige handelwyze, welke God hier namaals houden zal, met die genen, welken in zyné eindeloozeLiefde en Vriendfchap zullen delen? „ Geliefde, zegt
„ Joannes, daarom met regt, nu zyn wy Kinderen Gods,
„ doch het is noch niet geopenbaard, wat WY zyn zullen.
„Dit weten wy, als Hy zal geopenbaard zyn, dan zullen
VII. DEEL. MENGELW. NO.2.
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,,wy 11cin gelyk wezen; want wy zullen Hem zien gelyk
„Hy is". — Wanneer men dit nagaat, bevroed men ligt,
dat elk, wat wy ons van dien haat voorflellen, wat wy
daar van zeggen, buiten het geen Gods eeuwig Woord
ons dien aangaande met duidelyke woorden berigt, dat
het namentlyk is „ een zeer uitnemend gewigt van Heer
dat alles, wat men 'er meer van zegt, niet-lykheid",
verder gebragt kan worden, dan tot een minderen of
Uit dien
meerderen trap van waarfchynlykheid.
hoofde moet dan ook alles, wat wy over dit wigtig ftuk
zeggen, in de ootmoedigste, in de nedrigfle gedagten
van ons zelven gefchieden; in de bewustheid, dat wy
zwakke Stervelingen van dat Godlyk licht niets meêr dan
enkele fchemeringen, of, op zyn hoogst genomen, eenige flauwe dralen ontdekken. Dan met dit alles kan het
ons , fchoon wy 'er weinig van weten, niet ongeoorlofd
zyn, eenige bvzonderlièden, aangaande dezen allergelukkigflen ílaat, het toppunt van 's menfchen volmaaktheid,
met een hart vol van de vereischte eerbied, met diep
ontzag, met ootmoedige nedrigheid, eenig nauwkeurig
onderzoek te doen. — Tot deze foort van byzonderhe.
den betrekken wy, zo we oordelen, onder anderen, niet
regt, het denkbeeld van den gefadigen aanwas der kennisfe der gezaligden; dat fommigen ten ílerkfle voorftaan,
terwyl anderen het wraken, als itrydig met het denkbeeld van volmaaktheid. Het lust my, in d1t ítuk tot
het eerfte gevoelen overhellende, eens te beproeven, in
hoe verre het my mogelyk zy, overtuigclyk te doen zien,
dat deze flelling het denkbeeld der volmaaktheid geenzins
verwoest; maar in tegendeel onderfleunt en verflerkt. —
Ik zal ten dien einde eerst zulke zaken voordragen, die onmiddelyk opzigt hebben op den mensch; en ten tweden
zulken, die buiten den mensclb zyn. — Dan eer ik hier
mede een aanvang make, zal 't zone nuttigheid hebben,
vooraf nog iets te zeggen wegens de volmaaktheid, en te
bepalen, hoe we deze11e te begrypen hebben.
Daar is naamlyk eelle volJtrekte, en eene betrekkelyke
volinaaktlaeid. De eerfte kent noch eind noch palen, en
kan niet toenemen, om dat zy oneindig, onveranderlyk en altoos noodzakelyk dezelfde is. Men begrypt wel dra, dat deze volmaaktheid niets anders, dan
het oneindig volmaakt Opperwezen alleen toekomt; en
dat het zelfs deze volmaaktheid aan geen ander Wezen
kan mededelen ; gemerkt God zyns gelyken niet kan
voort--
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voortbrengen, gene Goden, of Wezens van dezelfde
Natuur als by bezit, kan telen: dewyl God zelve als dan
den eerfl:en ftap van de volmaaktheid tot de onvolmaaktheid doen zou, het geen de klaarblykelykfte tegenzegge
-lykheidnfut.—Daweobrklyvmaaktheid is eene volmaaktheid, tot welke de menscli kan
komen; die by kan bezitten, zonder immermeer tot de
hoogfte of volítrekte volmaaktheid te kunnen geraken. --Dus was, by voorbeeld, het eerllé paar menfchen volmaakt in den ílaat der Regtheid; wanneer men dien ftaat
betrekkelyk maakt tot den genen, waar toe ze eerlang
verviel. — Men houde deze noodzaaklyke onderfcheiding der volmaaktheid wel in gedagten, en ga dan met
my na, hoe alles famenloope, om de bovengemelde ftelling, ten aanzien van de betrekkelyke volmaaktheid, voor
welke de Mensch alleen vatbaar is, te begunfligen.
Bepalen wy ons hier toe, in de eerfte plaatze, tot het
geen onmiddelyk betrekking heeft op den mensch; we
zullen, zo we met de vereischte oplettendheid te werk
gaan, en onze aandagt op 's menfchen natuur vestigen,
terftond gewaar worden, dat we den Mensch altoos heb
te befchouwen als een eindig en bepaald Schepzel,-ben
dat in alle zyne vermogens binnen zekere palen beperkt is.
Dit zo zynde, kan de mensch tot genen slaat, hoe voor
volmaakt ook, gebragt worden, of by blyft-deligho
altoos een mensch, en kan nimmer hooger aangemerkt
worden, dan als een Wezen, dat ílegts bepaalde vermogens bezit. Zonder opzettelyk de eigenfchappen van het
Lighaam te onderzoeken, om daar uit tot de bepaaldheid
van den mensch te redeneren, bepaal ik my thans alleenlyk tot 's menfchen edelfte deel; zyn denkend, zyn
geestlyk wezen. Dit zelfs is geenzins oneindig, en kan,
zo men gegrond beweren mag, nimmer oneindig worden
in kennis. — De Alwetendheid is eene eigenfchap, die
alleen der Godheid toekomt. Het Verfland, de
Wetenfchap van een geschapen Wezen, hoe groot ook,
moet altoos beperkt blyven, waar of hoe men het zelve
ook begrype. — Alles te weten, en nochtans een
Schepzel te zyn, fluit in zich tegenzeggelykheden, die
niet overeengebragtkunnenworden. —Alle Schepzels bewegen zich in hunne byzondere, in hunne eigen kringen,
door den Oneindigen Alwyzen bepaald; en hoe,voortreffelyk, hoe volmaakt zy ook, in betrekking tot anderen,
of die van hun eigen zoort zyn, ze kunnen zich echter
D2
nooit
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nooit buiten deelven bewegen. — Men vind deze orde in allerleie rangen en clasfen der fchepzelen zo nauwkeurig waargenomen, dat ieder zoort, hoe na liet een
ook aan het ander moge komen, nochtans binnen zynen
eigen kring blyve. — Men ontdekt zeer doorflepen,
zeer vernuftige dieren, die het laagfte zoort van menfchen ten uiterte naby komen. Men vind onder de redelyke Schepzels menfchen, die een verftand hebben. als
een Engel. — 'Er zyn veelligt Engelen, die, in den
rang der Schepzelen, het naast aan de Godheid komen.
— Dan gene van alle deze Schepzelen nochtans zal
zich ooit buiten zynen kring kunnen uitbreiden; hoe
voortreffelyk het ook zyn moge, en uitfteke in den
rang, onder welken het behoort. — De Alwyze heeft
zyne Schepzels al trapswyzc volmaakter gevormd; en
zulke Schepzels, welke het naast aan de volmaaktheid
komen, zyn ook in de onmiddelykc nabyheid van God;
zy flaan voor zynen, throon, zy dienen Hein. — 'Maar
nochtans blyven deze Throongeesten Engelen, kunnen
nimmer de volmaaktheid der Godheid bereiken: en even
zo is het gelegen met al het overige gefchapene, nooit
zal een Beest een Mensch, een Mensch een Engel,
noch een Engel God worden. — De Wyze Schepper
heeft, niet zonder de gewigtigfle reden, in al het gefchapene, deze nette orde gelegd; welke wy, in alle hare omftandigheden, met gene mogelykheid kunnen nafpooren. Ieder Schepzel blyft gevolglyk altoos dat gene,
dat het is; en moet binnen dien kring blyven, voor
welken God het gefchikt heeft, om zich daar in te bewegen. — Een mensch moet dierhalven ook altyd een
mensch blyvcn, dat is, een Schepzel van zynen Maker
afhankelyk, bepaald in zyne vermogens, en dus ook altyd bepaald in zyne Kundigheid en Wetenfchappen. —
Be ryp dan den Ilaat der gezaligden tot den allerhoogfen trap der volmaaktheid dien zy beklimmen kunnen;
de mensch zal echter nimmer ophouden een mensch te
zyn; en dus kan n-en deszelfs volmaaktheid nooit hoger aanmerken, dan als eene betrekkelvke. — Hoe
volmaakt dierhalven onze Wetenfchappen in dien eeuwigen gelukflaat ook zyn mogen; hoe wyd zig onze kennis dan moge uitbreiden, nimmer kan ze de volmaaktheid der Godlyke Wetenfchap bereiken; nooit zal ze
tot dat hoogde toppunt van Wysheid geraken. En is
dit waarheid, kan onze kennis dien trap nooit bereiken,
ze
-
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zo moet die altoos beneden de Godlyke blyven; zou 'er
dan eenige ongerymdheid in liggen, te Hellen, dat ze
ook geduurig kan toenemen, toenemen tot in eeuwigheid?
dat ze trapswyze voortga, en echter volmaakt is? dat ze
geftadig vordere, zonder dat de zaligheid hier door het
geringfte verminderd, of verkleind worde ? Zulks loopt,
evenwel, zal hier mogelyk iemand zeggen, aan tegens
het denkbeeld, 't geen wy van den Raat der volmaaktheid.
vormen. Doch deze tegenwerping zou ik met, eene zoortgeivke kunnen oplosfen; namentlyk mee te vragen:• Wie
heeft ooit den aanwas van kennis aangezien voor Bene onvolmaaktheid; voor iets, dat den. mensch ongelukkiger
zou maken? — dan ik zal, op het einde dezer Verhandeling, veelligt nog wel nadere gelegenheid krygen, om
die bedenking met een wóord te wederleggen. — By aldien men inmiddels twyfelen mogte, of zulk een that den
naam van volmaakt wel verdiene, zo helle men denzelven maar betrekkelyk tot dien, waar in de mensch hier
op Aarde verkeert. Zal de Raat hier namaals,
by dezen vergeleken, niet een Raat van volkomen vol
Dezelve zal door gene inmengzels-maktheidzyn?
van leed of jammeren vergiftigd worden. -- Het ver
fland zal opgeklaard en 't oordeel verlicht zyn : daar bene
zullen de vermogens der ziele veel uitgebreider wor--vens
den. Maar met dit alles kan het verftand nog geduurig toenemen, en de ziel kundigheden verkrygen van
zaken, welken haar hier in den tyd nog niet voorgekomen waren. — Zullen wy den mensch, om hem als gelukkig te befchouwen, meer willen toekennen, dan daar by
vatbaar voor is; 't geen mogelyk zyn gelukílaat merkelyk
zou verminderen? Zullen wy hem buiten den rang der
menfchelykheid plaatfen ? om dat wy een verkeerd denkbeeld hegten aan de volmaaktheid; het zelve niet beperken
tot die volmaaktheid, waar voor de Mensch flegts vatbaar is; maar 't uitbreiden tot die volftrekte volmaaktheid, welke alleen het oneindig wezen toekomt.
Ik zou hier wyders kunnen aandringen, hoe ons de Hei
Schrift leert, dat 'er onderfcheiden trappen in den-lige
Raat der Gezaligden plaats zullen hebben; doch ik zal
'er, om niet al te langwylig te zyn, flegts weinig van
aanroeren; hoewel ik anders daaruit een aantal van bewvzen aan de hand zou krygen, om het gevoelen, voor
den aanwas van de kennis der Gezaligden lier namaals,
te
IJS
-

-
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te ítaven (*). — Dat 'er trappen in de volmaaktheid
zullen gevonden worden, leert ons de Bvbel zo kaar,
dat elk een, die 'er maar het minst in bedreeven is, hier
van ten volle overtuigd moete zyn. — Maar zullen 'er
zodanige onderfcheiden trappen plaats hebben , en nochtans elk van de Gelukzaligen op zich zelven volmaakt gelukzalig zyn ; dan kan het cok niet anders wezen, of 'er
zullen in derzelver kennis insgelyks onderfcl,eiden trappen zyn, fchoon ieder op zichzelven eene volmaakte
kennis zal bezitten, even geluk elk volmaakt gelukzalig
zal zyn. — Doch zulke trappen kunnen 'er zekerlyk, gelyk een ieder terftond bezeft, in dc kennis gene plaats
,rebben, ten zy dezelve oneindig aanwas fe.
Maar buiten dit alles zullen wy hiervoor nog overtuigender bewyzen aantreffen, wanneer wy, volgens de
voorheen geftelde orde, verder overgaan, tot de befchouwing van zaken, die buiten den mensch zyn.
Ons groottte geluk tog beftaat in de kennis van den oneindigen God; in het overwegen zyner onbegrypelyke
•
GoedGrootheid; in de befchouwing zyner eindelooze
heid; en, met één woord, in de bewondering van alle zyne
oneindige, onuitputtelyke volmaaktheden. Houd
uwe aandagt hier by een weinig ftil; overweeg, en 't
zal u ontzag, eerbied, en liefde inboezemen; 't zal een
vocrnaaanvst gedeelte uwer gelukzaligheid uitmaken; of
u een voorímaak van dezelve fchenken. Overweeg,
welk Bene onuitputtelyke Bron de eeuwige Godheid zy!
— Wat weet, wat kent de mensch van dat Wezen?
— Niets Luiten 't geen daar van in de H. Schrift geopenbaard is. De Gezaligden zullen, 't is waar, eene ver
opgeklaarde kennis bezitten: maar met dat-lichter,n
alles, is dit Wezen te oneindig, om het eensklaps met
liet alleropgeklaarfte verftard te bevatten. Het oneindige
te doorgronden gaat, en zal altoos het menfchelyk vermogen zo ver te boven gaan, als Gods volmaaktheden die
der Stervelingen overtreffen. De flap van het eindige
tot liet oneindige is te wyd, de ruimte te verbazend uit
Godheid veel te hoog, veel te verheven,-geftrk,nd
dan dat wy, nit eenes arrnelyken, uit eenen bekrompen ƒiaat van kennisfè, eenes Itch zouden doen, die
ons eensklaps tot de kennis der hoogte volmaaktheid
brenIX:
6.
Rena.
XI:
(x) Zie Du'. X;: 3. Luc. XIX: i -, ig. a Cor.
6. i Cor. Ii1: 8.
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brengen zou; indiervoege dat wv, op éénmaal, in één
enkel tyditip, alles zouden zien en kennen, wat 'er in te
kennen is; zonder 'verder meer nieuwe wonderen in de
zelve te ontdekken. Ik herhaal liet andermaal, de
stap is te groot, om de Godheid met één enkelen opflag
te doorgronden; dat zou behooren tot de eerfte, de vol
welke het Opperwezen alleen toe--flrektvona?^'id,
komt; en waartoe geen Sterveling, in hoedanig Benen
Iaat ook befchouwd, immermeer geraken kan. --- Indien hy hier toe kwame, zou hy, van een bepaald en
eindig, een onbepaald en oneindig Wezen, van een mench
God zelve worden.
Ja, de oneindige Godheid is Bene onuitputtelyke Bron,
die tot in alle eeuwigheid nieuwe wonderen zal opleveren;
en dan nog zal dezelve nimmer te doorgronden zyn. -Bepaalt men zich tot de befchouwing van dat eeuwig Wezen ,'er wordt niet minder dan de eeuwigheid gevorderd,
om het zelve volkomen te kernen, — en zelfs in die
eeuwigheid blyft liet nog de eigenffe onuitputbre Bron.
— Ik ken gene woorden, om my hier omtrent met ge
uit te drukken. 't Is derhalve gene-noegzamkrt
Dwepery, nopens dit fink te belyden, dat men 'er meêr
van gevoelen en levendiger indrukzels van ontwaar kan
worden, dan men in Raat is anderen mede te delen ; en
dat 'er geen mogelykheid is, om de zaak zelve eigenaartig uit te drukken. — Kunnen Wy, dit overwegende,
denken dat de mensch, hoe volmaakt by ook worde, hoe
volkomen zyn gelukflaat ook wezen moge, ooit zal kunnen ophouden, van in kennisfe van dat onbcgrvpelykWez^n toe ce nemen ? ---- zal by niet gefladig nieuwe wonderen in het zelve ontdekken, wel ken hem behendig noopen, om zyne kennis uit te breiden, en cie befchouwing
dezer wonderen zynen iaat niet eene blyvende, Bene
voortduurende, volmaaktheid toeíchikken? — Zal het
niet een voornaamst deel van zyn eeuwig geluk uitmaken?
en zal de eeuwigheid dan niet zyn Bene aaneenschakeling
van zaligheden, die onze begrippen oneindig overtreffen?
Het is immers volfirekt onmogelyk, dat de mensch op
ééninaal tot de uiterfle diepte, of tot de venccvenfte
hoogte, zou kunnen indringen. — Eeuwig moeten de
Gezaligden in een Eeuwigen God nieuwe wonderen vinden!
— Van trap tot trap zal hunne kennis voortgaan; en,
ei! onbegrypelyk wonder! nochtans zal de Godheid eeuwig onuitputtelyk blyven. - Hie verheven de kennis
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nis der Gezaligden ook begrepen moge worden, kan men
ze wel zo begrypen, dat zy ooit tot dien trap zal kunnen
opklimmen, dat hun niets meêr te leeren valt, dat 'er
niets meêr tot hunne Wetenfchap kan bvkomet^, dat ze
de Godheid, om zo te fprekcn, geheel hebben uitgeput?
--- Nimmer, nimmer, zal ik, tot dat denkbeeld kun
komen. — In dat eeuwig Wezen zullen de Ge--ne
zaligden eerie diepte vinden, welke zy nimmer peilen
kunnen.
Laat ons, ter nadere bevestiginge hier van, nog met
een woord van eenige der Godlyke volmaaktheden gewa.
gen, — In alle eeuwigheid te beftaan, een Wezen te
zyn, dat nooit begin genomen heeft, nooit voortgang,
noch einde hebben zal; eeuwig dezelfde te zyn, zonder
fchaduwe van verandering; wie zal dit ooit regt begrypen? Oneindig te zyn is een eeuwig ondoorgrondbaar
wonder! Overal, en in gene plaatze ingeffoten te zyn;
Alwetend te zyn, en dat Eeuwig; alle de byzondere oorzaken en gewrogten te kennen, en daaromtrent van
eeuwigheid de bepalingen gemaakt te hebben; alle
de einden naar de middelen gefchikt, en die wetten
van eeuwigheid vastgefleld te hebben; — met één
woord, de Godlyke Overalomtegenwoordigheid, en Alwetendheid, zyne volmaaktheden, die eeuwige voorwerpen van verwondering , en onleegbare Bronnen
blyven moeten. — Wie zal de diepte van Gods Wys.
Beid in eeuwigheid doorgronden? — of wie zal de
eindperken zyner Almagt bepalen? — De Oneindige
Wysheid kent alle de veritanden der eindige Wezens!
--- zy doorgrond alles, en weet altoos de beste einden
voor zich te bereiken! — Men verwondert zich vaak
over de uitgebreidheid van zommiger kundigheden; maar
in de Godheid is de Wysheid van alle redelyke Wezens
opgefloten. — Nog meêr, zy is de Bron van alle Wysbeid! — 't Is nog niet genoeg, de Godlyke Wysheid is
oneindig! — De Godlyke Almagt is door geen vermogen
te fluiten; al wat heerlyk, al wat voortreffelyk is, kan
de Godlyke Almagt bereiken!— Zy is eene onbegrypely.
ke, eene oneindige volmaaktheid van God! — Zal men
nu deze Godlyke Eigenfchappen, die gene palen, =geDe
perken kennen, ooit volkomen nafpoorcn? Zullen wy
tot de volmaaktheid toe den Almagtigen vinden ? Is liet
eei igzins waartchynlyk, dat de Gezaligden zulks in ééncu enkelen opslag zullen doen ? Heeft men niet veel redens
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den, om te gelooven, dat de kennis geduurig nieuwe trappen van vermeerdering ontvangen, en eeuwig aanwasfen
zal, door altoos nieuwe ftof voor zich te vinden?
Zal men, dit nagaande, met eenigen grond kunnen beweren, dat de Zaligen hier namaais minder volmaakt zullen zyn, als zy geduurig in de Godskennis toenemen? —
Zal liet hun iets van de volmaaktheid ontnemen, als zy
zich beftendig op nieuw moeten verwonderen over de
Godlykc Volinaaktheden? — Veel eer mag men, naar
myn inzien, Rellen, dat het hunne Zaligheid zal uitbreiden; en hun fleeds nieuwe Bronnen van geluk openen,
die de Zielen eindeloos verkwikken zullen, met wateren des Levens, welken nooit zullen ophouden te ontfpringen, om de gezaligde Zielen eindeloos te drenken, en derzelver gelukftaat in eeuwigheid beftendig te
maken.
Oordeelt men egter dit alles niet genoegzaam ter bevestiginge van de beweerde í}elling, wel aan, men fla dan
verder het oog op de groote werken der Scheppinge, op
die wydluftige gewrogten, welken de Almagt van den
eeuwigen God uit den boezem van een enkel Niet geroepen heeft. Deze groote Werken Gods geven een aller
treffendst bewys van de oneindigheid des Scheppers; en
derzelver overweging zal ons, zo ik vertrouw, het denk
trapswyze vordering der kennisfe der Gezalig--beldvan
de,n ten kragtigfte flaven. De befchouwing dier voort
zal ons wel dra doen opmer--brengzlvaGodsAmt
ken, hoe veel 'er te kennen, hoe veel 'er te ontdekken
zy; en dat 'er zich geftadig, hoe veel men ook wete,
nog meer aan onze kennis opdoet.
Hier tog moer een ieder, in verwondering opgetoogen, uitroepen: „ Hoe groot zvn uwe Werken, ó He„ re"! Derzelver befchouwing boezemt, voorwaar, de
Ziel een allerdiepst ontzag en eerbied in. Hoe meêrmen
Gods Werken overweegt, des te onbegrypelyker komt
ons de Godheid voor, en des te kleiner, des te geringer
word de mensch in zyn eigen oogen. — Slaan wy ons
Bezigt over de hoogte, beschouwen wy de werken, die
zich aldaar vertoonen, wy zien in alles, wat in die bovengcwesten aan ons oog voorkomt, den gedugten Vinger
van eenen Almagtigen God. Slaan wy, uit die hoogte,
ons gezigt op de beneden Wereld, op alles wat ons binnen den kring, waar in we ons zelven bewegen, omringt,
D5
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wy vinden, zelfs in de allergeringlie, in de allerkleiníle
Schepzels, de onbegrensde grootheid van den oncindigen
Maker. En ulaan wy eindelyk ons gezigt op ons
eigen zelve, op ons menfchen, wy vinden daar aan den
Benen kant de doorílaandfle bewyzen van de onafmetelyke Grootheid des Scheppers, en aan den anderen kant on.
ze eigen bekrompenheid; wy zien dan ten klaarte, dat
een gefchapen Wezen by de Godheid minder is, dan
een enkele Druppel by den wyden Oceaan; of een aller,
kleinst, een allermetigst Stofje, by den ontzaglykftén
Berg. Om hier van des te dieper indruk te erlangen, en tevens te zien, hoe kragtig zulks ftrekke ter
bevestiginge van het boven beweerde, zal 't der moeite
wel waardig zyn, deze groote Werken nog wat meer
byzonder te befchouwen: dan wy zullen dit, om voor
tegenwoordig niet te breedvoerig te zyn, tot eene vol
gelegenheid uitftellen.
-gend
C. V. D. G.

(Het vervolg hier van in 't naastkomende fiukje.)

te

BRIEF VAN G. J. VAN WY, Heelmeester
4mflerdam,
aan de'Heeren L. HENGEVELT en j. VAN DER HAAR,

Beide zeer kundige en beroemde Heelmeesters te

Arnhem en 's Bosch.

OVER HET SUBLIMAAT, IN EEN MOEILYK GEVAL,
NUTTIG BEVONDEN.

Myne Heeren!
Wel Eds. te melden , dat het Sublimaat , volgens

v myn voorfchrift (a), behalven in de opgegeevene

gevallen, beftendig wel te tlaagen, ook in andere verouderde ongemakken van die natuur, die volgens de Heeren
Schryveren der Hedendaagfche Vaderlandfche Letter-Oefeningen, Ede Deel No. 8, te regt, door de gewoone middelen, moeielyk te overwinnen, geoordeeld worden,
zeer

(a) Zie myne Verh. over het bytende Sublimaat, enz. ede druk
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zeer voordeelig geweest is, zal, hoope ik niet ona'ángenaam zyn, te verneemen (b).
M. E. Tn. oud ruim elf jaaren, kreeg na een langduurige derdendaagfche Koorts., door de Gort. Peruv. geneezen, eene zeer zwaare ophthalmia op beide de oogen, welke door de gewoone middelen, en behandeling, niet te
helpen was. '-- Van de geboorte af aan, was zy al yd.
zwakkelyk geweest.
Den i 8den April 1777 kwam zy my, geleid door haare
Moeder, om raad vraagen. Ik vond beide de oogel zodanig ontftoken, dat zy niet als Bene bloedvlak vertoonde. — De vaten rondsom de Cornea to berfens toe met
bloed opgevuld zynde, deeden my belluiten, om fommigen van dezelve door te fnyden; waar door ik, deeze ontIteeking, gewoonlyk Chcemofs genoemd, met behulp van
andere dienfl:ige middelen , overwon. — Het geheele
hoornvlies van beide de oogen was zodanig ondoorfchynend geworden, dat zy niets, hoe genaamd, zien konde;
beide waren zy aschgraauw van kleur, en het linker oog
vertoonde daarenboven een wezenlyke ftaphylonia, puilende voor een aanmerkelykgedeelte buiten den orbita uit.
Het regter oog ontlastte geduurig, door, een kleine zweer,
aan den onderkant van de Cornea, het wateragtige vogt. —
De etter tusfchen de bladen der Cornea lang opgehouden
zynde, had, aan 't regter oog, doorflyting van de buitenfl:e
en binnenste bladen gemaakt, en hier door ontlasting ver
maar in 't linker was dezelve, waarfchynlyk,-kregn;
verdikt, taai en lymig geworden, om dat men niet tydig
ontlasting konde bezorgen, gelyk in 't geval van Hypipion.
Noch ik, noch een gezelfchap Genees- en Heelkundigen,
(die dit Meisje dikwils gezien hebben) konden eenige hoop
op de herftelling des gezigts voeden; integendeel, de geduurig herhaalde ontfteekingen deeden veel eer een geheele vernietiging der oogbollen, doorverettering, vreezen;
dan, ook deeze ontfteekingen overwon ik eindelyk, door
eenige variceufe, met bloed gevulde, vaatjes, over deCornea heenloopende., geheel af ce fnyden. — Ondertusfchen
(b) De redenen waarom ik deezen Brief, in de Hedend. Vader[
Letter- Oefen. verzogt te plaatzen, was, om dat ook anderen onzer Kunstgenooten, in foortgelyke gevallen , mogelyk Benig nut
klit dezelve trekken zouden.

56

14FT SUBLIlI7AA P

fchen wierd het geheele ongemak, mogelyk niet ongegrond, befchouwd, uit de verplaatste Koortstoffe voort
te komen.
ik ging, derhalven,op de best gebruikelykfl;e manier met
in- en uitwendige middelen voort, zonder merkelyke beter
dat zy den 2often Mai de Koorts wederom kreeg,-fchap,to
dewelke ik oordeelde Riet te moeten fluiten, zo lange zulks
niet noodzaakelyk zyn zoude, dan, na eenige weeken,
bleef dezelve geheel weg, zonder iets, dan de gewoone
ontlastende middelen, gebruikt te hebben.
Beide de oogen bleeven nog in gemeldeomftandigheden
voor zoverre de;verduistering van het hoornvlies betreft. —
Het hoornvlies van 't linker oog, was zodanig neergezonken,
door de geduurige ontlasting van het wateragtig vogt uit
de oogkamers, dat het fcheen als of dezelve met de uvea
t'zaam geplakt, en vereenigd was, en de linker oogbol
puilde nog even zeer uit.
Het was nu, dat de Moeder van gemelde M. E. Tn.
my verhaalde, dat laatstgemelde, zedert langen tyd, voor
dat zy aan de Koorts gelaboreerd hadde, over bepaalde pyn
in 't voorhoofd :geklaagd had, dewelke nu heviger was,
en verzeld ging van pynen in de boenen, vooral des nagts,
met verhefí'ing. — Hier op deed ik eenig onderzoek,
maar geen redenen, nog andere kentekenen van de Lues
venerea bevindende, konde ik ook de geneeswyze, langs
dien weg, niet gegrond inrigten ; te meer, om dat ik in
't laatst van Juny oenige beterfcihap begon te befpeuren,
na dat de zweer van het hoornvlies des regter oogs geflooten, en niet meer met de uvea t'zaam geplakt en de linker oogbol byna tot zyne natuurlyke grootte verminderd
was , zonder andere kwikbereidingen, dan die welke ik
fomtyds onder hydragoga inwendig, en uitwendig onder
de middelen voor de oogen , vermengde , gebruikt te
hebben,
In 't begin van July, hadden beide de oogen hunne
natuurlyke grootte en gedaante weder hernomen, en zy
begonnen eenigzints fchemerlicht gewaar te worden, het
welk trapsgewyze, dog traag, toenam, tot aan 't einde
van deeze, en begin van de volgende Maand.
In 't laatst van July, ontdekte ik eenc uitzetting, of
harde vergrooting van het regter tuber osfis frontis, en zy
klaagde my, byna niet meer te kunnen gaan, alzo beide
haare beenen zeer gezwollen en pynlyk waren, het welk
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de moeder, zegt, noemde, en aan de voorgaande koorts
toefchreef. Maar dezelve voor 't eerst onderzoekende,
fond ik zeer verwonderd, de onderfle conduli van
fcheen en kuitbeen der beide beenen, zeer aanmerkelyk verbreed en uitgezet te vinden; het was ook van dat
gevolg, dat zy, binnen korten tyd, niet meer gaan konde,
en, in 't midden van de Maand Augustus, de koorts wederom kreeg.
By het Gezwel aan het Voorhoofd (Topleus), dat zeer
aanmerkelyk uitpuilde, kwam eindelyk ontileekmg; en
fchoon een nader en naaucrkeurig onderzoek, en ontkenning
van 's Moeders zede, my geen voldoenende redenen ver
om de kwik, tot de bails myner geneeswyze te-fchaten,
verkiezen, zo had ik egter, uit een en andere omtandigheid, die zy my verhaalde, de waarfchynlykheid van een
verouderd overgeërfd gift opgemaakt en vastgefteld; en
hierom deed ik het Meisje de gewoone Kwikbereidingen,
en Houtdranken gebruiken, dog, zonder merkelyke ver
aan 't midden van de Maand September. -anderig,to
Den Eden September, gaf ik haar het Sublimaat volgens
myn voorlchrift (a), een half grein daags, tot aan'teinde
van dezelve Maand, en hier door befpeurde ik meerder
te vorderen: — de koorts genas, en de pynen in de beenen waren eenigzints verminderd.
De Mazelen, zeer íierk in zwang gaande, vielen haar
te beurt , dog, reeds den 14den Oé1ober, konde ik het
fi±blimaat adust. weder toe dienen, zynde in gemelde tusfchen dagen belet, door een geduurigen hoest.
Van
(a) Terwyl ik geoordeeld heb, dat deeze Brief ook aan anderen
Benig nut doen konde, zo zal ik tellens, tot dat oogmerk mede
deelen, wat de fchrandere I-Ieer j. VAN DER RAAR, geoordeeld
heeft, niet minder dienflig te kunnen zyn, in een Brief, aan my
gefchreeven den r5den July 1777. Zie hier hetvoorfchrift. g.Extraët.
Rad. Zarzap. dr. III. Pulv. Gumm. Arab. dr. I. mere. fublim. Corrofiv.
adult. gr. XX. f. pilul. no. LX. of r,. Pulv. Rad. Zarzap. dr. II. mere.
S. C. edufl. gr. XX. mucilag. gumm. arab. q. f. f. pilul. no. LX. om
hier van in drie reizen daags, telkens twee pillen met eenig zagt dog
ruim vogt te doen gebruiken. Zyn Ed. zegt. „ In verouderde ongemakken,zoude ik dit voorfchrift verkiezen", en verder :,, twee greinen
mere. f. c. adutl. daags, 40 of So dagen lang, gebruikt, fchynen
„ my toe de meeste verouderde ziekten, waarin de kwikmiddelen
„ algemeen voorgefchreven worden, ander eene goede leefwyze,
„ te zullen kunnen geneezen; althans dit is my, tot hier toe, ge„ lukt, en in vry booze gevallen",
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Van den i¢den tot den <oíten, gaf ik haar een half, en
van toen, tot aan 't einde deezer , een grein daags.
In deezen tyd, waren de oogen aanmerkelyk opgehelderd, de verduistering nam trapsgewyze en aanmerkelyk
af, en zy begon het een en ander onderfcheidcntlyk te
zien, dog, by de Topbus aan het Voorhoofd, fchoon merkelyk geminderd, kwam abfces, en doorbraak van dc huid ;
mogelyk had men dit voorgekomen, had men het fublimaat tydiger, en op den duur, gebruiken konnen.
Het gewoone DecoEt. lign. was haare dagelvkfche
drank; en de geheele Maand November door, gebruikte zy dagelyksch een grein fublimaat, uitgezonderd
den 5den, 8ften, loden, i2den, inden, i7den, egden,
2tften, 93ften, en 26ften, heeft zy op de gewoone manier 8 Pillen daags, dog in dezelve 2 grein gebruikt,
zonder het minífe ongemak daar van te befpeuren; integendeel, men vernam nu dagelyksch verbetering der
bogen, en vermindering van pynen en zwelling der
beenderen, zo, dat zy dagelvks, vry ver van my afwoonende, alleen , zonder gewoone hulp van haare
Moeder, tot my konde komen; met een woord, de oogen zyn zodanig wederom herfteld, dat zy geen merkelyke verhindering ontdekt, dan, dat zy door kleine onoverwinlyke witte vlakjes, eenigzints belet is in de laagte
te kunnen zien, dan door middel van zulke wendingen
der oogen, als de natuur haar gewend en geleerd heeft;
daarenboven is zy genoodzaakt, de voorwerpen, om naauwkeurig te zien, korter dan te vooren , toen zy gezond
fcheen, voor de oogen te houden.
Van den aften tot den 8ften December, heeft zy dagelyksch
een half, en van toen tot den i6den dito, weder een heel
grein fublimaat gebruikt, en toen oordeelde ik 't niet meel
nodig te zyn, dewyl het gezwel (Topbus) aan het voor hoofds been geheel verdweenen was; alleen bleef 'er
eerre affchilfering van de buitenfee tafel, waarfchy-nlvk,
over, dewvl een klein fistuleus gaatje by aanhoudenheid
open blyft, het welk door den tyd, de ziekte geneezen
zynde , geen andere, dan uitwendige, middelen, en 't
vermogen der natuur, fchynt te vereifchen; terwvl zy
thans, voor 't overige, zeer gezond is, en haare beenen,
byna, van natuurlyke dikte zyn. — Het fchynt ondertusfchen, dat •er een geringe Diasthafs, (die gemelde zeer
geringe dikte, of liever verbrceding, thans veroorzaakt,
want de uitzetting of vergrooting der beenderen is niet
meer
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meer aanwezig) ontiaan is, dog die geene hinder veroorzaakt. — Dan , des noods, indien zy eenigen hinder
krygen mogte, of men mogte kunnen vooronderftellen,
dat 'er eemg fmet overgebleeven was, waar van men egter
geen de minf}e verwagting heeft, zullen dezelfde middelen,
zonder twyfel, de geneezing beftendig maaken. — Ondertusfchen merk ik reeds eenige verminderingen herftelling van de eenigzints afgeweekene beenderen, in 't
laatfile van December, en dezelfde behandeling aanhoudende, vleije ik my, met geheel te overwinnen (a).
Ik geloof, dat het duidelyk genoeg te zien is, dat alle
deeze ongemakken, uit een verouderd overgeërfd fmet,
voortgekomen zyn, en dat het /'sublimaat Must. ook in deeze
gevallen, ongemeen voordeelig is, gelyk de ondervinding
geleerd heeft. —Dog indien men mogte denken, dat de
koorts, van een anderen aart en natuur geweest zy, en
dat de overige ongemakken uit het te rug blyven derzelve, en verplaatzing deezer ílofffe, voortgekomen zyn;
dan blyft het nog zeker, dat liet fizblimaat, ook in deeze
gevallen, ongemeen voordeelig zyn kan. Ondertusfchen
blyve ik het eerie gevoelen aankleeven, als meer met
den aart der zaake overeenftemmende. Ik ben
Myne Heeren !

UWEds. zeer ootmoedige Dienaar
G. J. VAN WY.

Amflerdam
;. anuary 1778.
(a) Alleen voornemens zynde, de nuttigheid van het fublimaat,
sduft. in moeijelvke gevallen, aan te toonen, heb ik, zo ver de
uitwendige behandeling betreft , niet nodig geagt , omftandiger
melding te maaken.

BENI-

WAAR:`ETMITiGEN

ZENIGE WAARNEE MINGEN EN AANMERKINGEN NOPENS
DE LUCHTSGESTELDHEID TE AMSTERDAM, IN HET
JAAR 1777;

'Tit de dagelykfche Aantekeningen getrokken en medegedeeld; door den Maaker der Veertigjaarige Tafel.
aar ik, zo uit het werk van den beroemden Hoogleer
D
over den Ífrengen winter van 776,
aar
als uit de Aanmerkingen van den naauwkeurigen Heer
VAN SWINDEN,

1

op 't zelve Jaar, gemerkt heb, dat zo wel myne
Tleertigjaarige Tafel der warmte &c, als myne medegedeelde Waarneemingen der Jaaren 1775 en 1776, in 't laatíle
íiukje der Natuurkundige Verlcandelingen, door de liefhebbers met zo veel genoegen zyn ontvangen; zo (poort
zulks my aan, om ook Benige myner Waarneemingen in
het geëindigde, niet min aanmerkelyke Jaar 1 77 7, hier
ter plaatfte gedaan, gemeen te maaken.
Wat de drie eerie maanden betreft, heb ik reeds het
voornaamte , zo ten aanzien van den langduurigen, en
niet zachten winter, als van de ongewoone hitte op den
25, 26 en 27 Maart, in 't genoemde ítukje gezegd; zie
pag: 696 -701. Ook kan men achter 't register van 't
zelve, ten aanzien van April , vinden, dat die maand koud
en windig is geweest, en de Thermometer den 6.'s morg:
ten 6 u: tot 3o gr: gedaald was, doch ten 7 u: ' op 33
flond; echter had men den ii en 12 ook eene vry groote
warmte, zynde den II-45: 65: s' en den I2—o: 67:
So: in tegendeel den 26 's avonds weder eene koude van
38; met fneeuw, die in deezen winter op S3 dagen in
deeze Stad gevallen is, zynde buitengemeen veel.
Nu begin ik met Mai; welker aanvang ons een beter
Saifoen bragt, van gemaatigde warmte en vrugthaaren
regen; doch na de helft dier maand wierden die regens
tot plasregens, en wy behielden een aanhoudend regeníaifoen van 3 maanden; zo dat tot den 3 Augustus nooit meer
dan 2 of 3 dagen achter een zonder regen verliepen, dan
alleen van 30 Mai tot 7 Juni, in welke 9 dagen het maar
eens, op den 4 's avonds, geregend heeft; in Juli vooral, waren de regens dikwyls zeer zwaar, en voornaamlyk
op den 2t, wanneer van 's middags tot in den nacht een
plasregen gevallen is , zo fterk als my in verfcheidene
Jaa BOLL
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3aaren niet geheugt. -- Billyk veroorzaakte dan dit
natte Saifoen groote bekommering, en 't zoude, wanneer het in Augustus en September aangehouden had i
gelyk in voorige natte Zomers meest gebeurde, treurige gevolgen te weeg gebragt hebben; doch welke, ge=
lyk ftraks blykcn zal, nog even in tyds door de gunítige Voorzienigheid zyn afgewend.
Doch zo billyk de vrees voor den regen was, zo
regtmaatig waren niet in alles de klagten, die men daarby voegde, over de Koude van dit Saifoen. Immers de
Maimaand wierd daar door niet benadeeld; die maand
was volkomen middelmaatig warm; en fchoon men zul
warme dagen daarin niet had, als wel in andere jaa=-ke
ren, men had ook zulke koude dagen niet als wel an:ders, en veel minder N. en N. W. winden, welke in
de 93 aantekeningen te famen maar 26 maal gewaaid
hebben in die maand; en in tegendeel in Mai 1 775 , 5 8 ,
en 1776, 50 eiaal. De laagfte Thermometer was den
12 's avonds 46; gr: ende hoogfie den 3o 's middi
maakende dus , op mynen zo ras beweegenden Thermometer ; een verfchil van niet meer dan 21 gr: 't welk in
die maand, die aan zo groote en fchielyke veranderingen is onderworpen als ééne andere, iets zeldzaams is;
zynde 't verfchil in dezelve maar eens, in 1 757, 20 gr:
geweest.
In Juni waren de 4 eerfte dagen warm, flaande myn
Thermometer, den i 64. 77. 593.
2 62. 71. 59
3 6 3. 73. 6 41.
4 69. 7712. 68 .
en nou den i6 64. 76. 64.
doch behalven deeze dagen mogt men Juni, met vry meera
der recht , koud noemen ; zynde de middelmaat der 26 laat
dagen niet meer dan 582T gr: en de koudite dagen deeze;-fte
den 23 53• 6 o. 53
den 68. 6i. 51
7 52. 58. 52
24 5 6 12. 62. 53
8 56. S7. 49
2515512. 61. 52
28,1 5 2 . 59. 55•
9 53. 57. 5 1 .
10 S3. 58• 50
Juli was meest ook wel zeer koel te noemen; echter
was de koudlte fland 56 gr: en de warmte, die men van
den 12 tot den i 9 had, maakte dat het nog bmtrend
E
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gene middelmaatige maand was ; dceze dagen wai°eil de
warmíte.
den 12 623. 75. 64 ,
16 66. 76. 68.
17 673. 78;, 70. — 's midi- 3 u: 79.
18 7 0 4. 754. 67.
behalven dit was 't hoogfte 71 gr: op den 23.
Doch op den 3 Augustus, 's morgens nog zwaar geregend hebbende,. en ten i I u: Nieuwe Maar! zynde,
wierd het op dat uur droog; en men kreeg Bene der
aanmerkelykfte en aangenaamfte veranderingen, van het
natte en koele Saifoen, in beftendige droogte en warmte (*), zo dat op den 8 en 9 dier maand de hitte groot
wierd: en op mynen Thermometer dus fond:
den 9.
den 8.
's morg: 54 u: 58 - ' S morg: 5 u: 63 6 —657 —64 7-684
8-67 's mid: 2 — 794
84— 754
3 —8o - 's mid: i' a 2i — 8y9 — 67 9 — 71 3 - 's av:
's av:
10 —663
Ioen11 —70 II — 66De fchielyke vermindering der zwaare hitte op deczen 9, was 't gevolg van eene hevige donderbui ; welkc 's avonds van 6 tot 7 u: losbarstte, en wel recht
boven deeze Stad; zynde zo over 't Y als in de Diemcrmecr merklyk minder geweest, en dc bui naar 't N.
af(*) Ik zeg een der aanmerkelykffe veranderingen; want de ge.
volgen daar van flrekten zich uit tot diep in November. — Daar
dc 7 eerfee maanden van 't Jaar, dooreen omtrent i gr. kouder
waren dan de middelmaat naar myne tafel, waren de s laatfee dooreen circa rI gr: warmer, dan die middelmaat. — Drooge dagen
had men alhier
In Mai — 6. Juni ii. --- Juli 7. Samen 24.
— Augustus i6. Sept. 22. en Oct. r8.
56.
't welk dus tot elkander flond als 3 tot 7. — Zo de zaak in 't geheel onderzoek waardig is ,op gronden die ik in 't berigt tot myne
Tafel heb opgegeeven; dan zou deeze verandering verdienen, dat
enen naging, of, behalven de Nieuwe Maan, eenige redela daarvan
in de afpe2ien der Planesten te vinden ware.

WDGEN? DLL LVCHTIGLSTELDfIEID TE AMSTERDAIr. 63

afgetrokken: een naar Suriname beftemd Schip in 't
Y, leed eenige fchade door dit onweêr. — Schoon
nu deeze 2 dagen de eenige in die maand, en in den ge
Zomer waren, op welke de hittte den trap van-heln
8o gr: bereikte, bleef die echter, na het gemelde onWeêr door die geheele maand aanhouden tot den 28 , zyn.
de de verdere warmfte dagen:
den 16 67. 74. 65den ii 62. 76. 67.

I2

663. 78f. 68.

13 68. 74. 64.

14 68. 76. 64.

15

66 1 . 76;. 65.

20 64. 73• 65•

6 3. 79 1 . 6 7.
24 62. 73;. 62;.

21

25 62. 76. 67.

Den 29 kreeg men 's morgens een ftyven regen met
eenigen donder; dit veranderde de lucht, en den 30 op
den middag begon een zwaare regen met Z. t. 0. wind,
die 's ay. 0. Z. 0. liep byna Storm; de Therm. daalde
's ay. 10 u: op 56 gr: doch was den 3 t ('t geen zeldzaam is) in den nog duurenden regen, gerezen, 's morg:
ten 7 u: op 64, en 8 u: 65, daalende echter 's midd: we.
der tot 62 en 's av: tot 57 gr: De wind bleef zeer
hard waaien, zynde 's morg: tot 8 á 9 u: Z. W. doch
liep toen zeer {thielyk in 't gevaarlyke N. W. en wierd
een Storm, zo hevig, dat niet alleen veel fchade aan
daken en fchgorlleenen, &c. gefchiedde, maar dat wel
3o Schepen in den omtrek van ons land geftrand of befchadigd zyn; waar onder het jammerlyk v erbryzelde
Schip Overhout, van Ceilon thuis komende: treffend
ongeluk, in 't gezicht van 't Vaderland, en in eenjaarwaar in men zulks zo weinig kon verwachten!
Deeze Storm hield dien dag aan, en wierd de 3
eerfle dagen in September nog gevolgd van fterke winden, meest uit denzelfden N. W. hoek, met zeer zwaa.
re regenbuïen , en op den 3 's morg: met hagel verzeld ;
zynde die ochtend zo koud, dat myn Therm: van 6
tot 8,' u: met de buren rees en daalde tusfchen 49 en
S i gr:
Doch hoe liegt deeze herfstmaand begon, het weeder
bedaarde den 4 en 5, en daar op volgde, in 't overige
dier maand, zulk een ongemeen beftendig, helder en
droog Saifoen, als ik denk in die maand ooit beleefd te
zyn. Ik heb de luchtsgefteldheid in die 25 laatfte dagen, en dus in 75 maal, niet min dan juist 6o maal hel.
der ett amtr: helder aangetekend, en in die zelfde 25 da.
E2
gen
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gen is maar g maal regen gevallen, en t'elkens niet veel;
t. w. op den 12 's av: den 22 's morg: en 30 's av: na
9 uuren.
De warmte in die •maand was van den 6 tot 9, op den
middag 7o a 73 gr: anders doorgaands gemaatigd, doch
ook nu en dan vry koel, als op
den 15 53- 62 1. 53•
16 49. 65. 57! 4912. 60f. 55.
2 3 54- 62. 50.
2 4,5 0 . 62. 52.
25(47. 65• y6.
Maarzeer fchielyk volgde daar op tot het einde der
maand eene zo grootti warmte, dat daar van, in myne 40
jaarige tafel, weder in dit Saifoen geen voorbeeld is, en
dus waardig dat ik daar van myne extra Waarneemingen
mededeele; ze zyn als volgt :

den 26. 1
;o.
28.
27.
29.
'smo.6zu:52. 'smo. 6 - 57. 'smo. 6u: ]
'smo.6u:) 58 'smo.óu:' 54
7-58f 7 - }601
7-J
7 - j>
7' - 53•
8§-638-J
8i- 57.
8- 63.
8z 59.
'srni. z - 712 'smi, 2 - 75-'smi. 12- 74-'smi. 2- 76. 'smi. a- 71.
3 -7I
3 - 763- 70.
2- 713- 75?
'say. 8 - 63 4 - 752 'say. 8- 66- 'say. 61 69 -''say. 9- 64.
io - 62- 'say.io -6550- 6310- 63.
8- 65II -6ç62.
10- 63i
IIa1

I
I
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doorgaands met extra heldere lucht , en Rille 0. en Z.
0. winden, behalven op den laatften avond, als gezegd
is, iets regen.
Den i October hield deeze extra warmte nog aan,
Taande myn Therm: 's middags weder op 71 gr: en nog
den 7 op 68 gr: voorts was in die maand nog, op verfcheidene dagen, de middag warmte 64 en 65 gr: en
geen grooter koude dan 49 gr: tot den 18 's av: 48 gr:
zynde de middelmaat dier 18 eerfle dagen y, doch
toen de wind 0. loopende, en fel doorwaaïende, wierd
het in eens zo koud, dat myn Therm: den i9 's morg:
gedaald was tot 44 gr: den 20, 41 , den 21, 37 , den
22, 3o;, en eindelyk den 23 tot 27 gr: zynde die 2
laatfte nachten alle Slooten zo -fterk toegevroozen, dat
ze des daags niet weder ontdooiden, ja in wateren van
meer belang was merklyk Ys gekomen; daar na klom
echter nog in die maand, op den 30, de warmte tot
64
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64 gr: en op den 4 November nog eens tot 6o gr: -Zo dat wy in deeze merkwaardige Wynmaand zo veel
verandering van warmte en koude gehad hebben, als in
ten minílen 40 voorgaande famen ; zynde op i gr: na zo
warm, en i a 2 gr: kouder geweest als, naar myne tafel, federt í7g6: om dit klaarer te toonen; zie hier
myne extra waarnecmingen der y aanmerkelykfte dagen.
den 1.
22.
23.
30.
7.
smo.6u:' 60 • 'smo.7u:55. 'smo.64u:3o1'smo.6,'u:27• 'smo.71u:50.
7-J
9 •57•
8 - 62. 's mi.z - 68.
^mi.z
7 13+-66.

82- 51.
7+-27i
7*:3-8 :32. 7 -28- '5mid.2 - 62.
8s-J383--303Ï64>

3 70. 'say.io - 5821 'smi. 2 -43i 'smi.'i -41l

4J

-

'sfay.8- F4.
ZO- 622

3 -44 -2 -424 433 -42?

'say.9 - 342''say. 9 - 33l
10.11 - 33

-

(

7- 58.
zO - 55.

io. II-34-

De droogte bleef in deeze O-Ltober nog aanhouden; 't
regende wel op meer dagen dan in Sept. doch van geen
belang; daar door wierd in 't begin van November het
regenwater in deeze Stad zo ongemeen fchaar„ , dat neen
even bekommerd wierd over de droogte, als in juli
over den regen ; echter kreeg men in die maand , eerst
van den 8 tot io, en vervolgends na den 18 , zeer buïig
en windig weeder, en wel meest uit het N. W. zo dat
die fchadelyke wind ons tot S maal in 9 dagen niet het
zelfde gevaar dreigde, (doch God dank! alleen dreigde)
't welk de 2 voorige jaaren in dien zelfden tyd ons lanct zo
finertelyk trof. Deeze Stormen hadden ivy van den iy
's av: tot 20 tegen den avond : van tusfchen 22 en 23 ,
tot 's namiddags den 24 : en noch heviger , doch korter
van duur, den o8 van 's middags van 12 tot 4 a 5 uuren : de kragt der wind in 16 dagen, van 19 Nov: tot
4 Dec: was 7rz.
Voorts was November zeer zacht , en de veranderin.
gen van den Thermometer zo klein, als ze in de voorige maand groot waren; na den reeds gemelden 4 tot 4
Dec: ingefloten, was de hoogíle íland sd en de laagfle
40 gr: behalven 's avonds den 29, en 's mort: den 3o ,
toen die beidemaalen op 37 stond.
In December bleef het water tot den 3o nog open ,
en evenwel was het gansch geen zachte maand; myn
Thermometer Rond den i 's mid. 2 u: o rn 49, doch 21 u:_
16,
E8
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46, den 4 op 48 , daar na niet hooger dan 45 gr: na
den 14 bleef die beftendig onder 40 gr: behalven den
17 's midd: 41 gr: en na dien 17 klom die maar eens
tot 37 gr: doch zakte ook op niet meer dan 5 dagen in
die maand onder 't vriespunt: t: w:
den 10 301. 33. 3211.
21 30á. 33'. 3 2 .
24 2 7 . 3 1 3 . 3 0 .
30 30. 32. 28.
31 27. 31. 30.

bl'vende op dien laatften dag alle veerfchuiten flil liggen.
De luchtsgefteldheid was zo donker, dat ik van 17
Nov: tot het einde des jaars, zynde in 45' dagen, niet
meer dan eéns helder en 6 maal omtr: helder heb aangete.
kend. De wind was, tot den 13 meest N. W. W. en
Z. W. maar van den 14 af, byna zonder afwyking tus.
fchen 0. en N. en wierd de 2 laatfte dagen zo fterk„
met jagtfneeuw verzeld , dit het jaar met een 0. N. 0.
Storm affcheid nam; die echter myns dunkens nog zo
fel niet was, als op den 7, 13 en 14 Jan: 1776; deeze
's morgens den i Jan: 1778 bedaarende, bleef niet den
aanvang van dit Jaar de 0, wind, donkere lucht, en
maatige Vorst, voortduuren.
Dus was over 't geheel in dit Jaar, de Winter lan g
duurig, de Lente koel, de Zomer gemaatigd, en de
He-°fst zacht; het was een vrugtbaar jaar in Veldvrug.
ten, doch (legt in Boomvrugten ; en 't is in zeldzaame
verwisfelingen van warmte en koude, ruim zo aanmer.
kelyk geweest als een der voorigen. Men zie het nader
uit dit tafeltjen, waar in ik eenige hoogfte en laagfte
:landen des Therm:, in dit ééne jaar, fellen zal tegen
de hoogfte en laagfte op na genoeg gelyke tyden in 42
voorige jaaren; waar van fommige echter verfchillend
zyn van 't hoogst of laagst in die geheele maand; en
den 20 Feb: 1765 te verftaan is, als 't koudfte in dien
tyd, behalven Fehr: 1740 en Maart 1748.
20 Feb, i 76,E Zwanenti: 15 gr: r8 en 20 F eb.1777 I4 gr.
28— 1775 Amíl.57 - 2 7

-23 Maart 1776
^s April 1771 Zw,
6 . 1754

651- 27 Maart
30 - 6 April

64 - ii

14 Aug, 177386 - 9 Aug.

x Sept. 1739 Haan. 46 . d Sept.

57 -

- 74 30 67.
85

49
:8 Sept,
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18 Sept. í77o Zwanenb.76 gr: 27 en'29 Sept. 1 777 .76 gr72 -

1 O&. ¶762

z OEt.

29 23 —

25 — 1 749

64 - 30 --

31— 1772

71 -

27 -

64 -

ro,ri Nov. 1736 Haan. 6o - 4 Nov.
6o De fchielykfte veranderingen op mynen Therm: waren
27 Maart 'smid. 74•
's morg. 46. 1 Verfchil in z 7 uuren 28 gr:
28
's ay. 41. ;
in 32 --' 33 's morg. 38. J
in 41
36 29
4 Juni 's mid. 77,1.
in 32 --•— 23 5 — 'say. 54• J
25 Sept. ''s morg. 47.
24 in 31
26— 'ismid. 71. J
23 O(t- ss morg.27. i111 31
27f24 — 's mid. 5421•.
Behalven de verandering van 19 gr: op den 9 Aug:
`hier voor gemeld; is 't wel eenige maaien in 't Voor
als .00k in September, gebeurd, dat de Thermo--jar,
meter van 's morgens tot 's middags 16, 18 a 20 gr:
gerezen is; doch behalven dat ik daarvan de meeste gevallen, zo in myn hier voor gemeld bericht van den Winter dezes jaars, als hier, reeds gemeld heb, als den 26
en 27 Febr: 25-27 Maart, ii en 12 April, 26 a 29
Sept: zo is zulks, by helder en 11i1 weeder, zo ongemeen
niet, of ik houde eene verandering van i o gr : van's avonds
tot 's morgens, voor ruim zo aanmerkelvk.
De middelmaat der warmte van 't geheele Jaar was a1s
volgt. gemiddeld hoogst,
laagst,
kracht der wind.
Jan:

3325 49.

Feb:

3 2 s^y

1`-1 aa't 4 2 c7

19. 14}

2

5 6a2.57 I14.4.6
74.30.

4?

April
4534 6 7•
33, 3 05
42
Mai
551 6 712
461
Juni5974 775
37
49,
Juli
43
6312 7 8 L 79 5 6 .
Aug:
65Z? 85,
56.
31.

.Sept.
Ott:

Nov:
Dec.
'c

aar.

605? 76.
5274 71.

47 0 6o.
5:i

át60 49.
7'
^r 9 io9^
$S

47.
27á, 2 7

3_°
41.

37.

46

27•

3rá
`b

j

9

^zzc

^
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dus 2 gr: kouder dan 1 775, 4 gr: kouder dan 1776, erg

gr: warmer dan middelmaatig , naar myne tafel. Waar ik,
in de Kolom der hoogbh en laagfte Therm : 2 getalen heb
gezet, betekent dat het grootfte of kleiníte buiten 't uur
der gewoone waarneeming was, en dus moet ik daar omtrend nog melden , dat zo dikwyls het 's morgens 8 a 9 u:
kouder, of 's mid: 3 a 3, u: warmer is dan op den vastgeíteiden tyd der waarneeming , ik dit op den kant aan
doch in de optelling der maand niet rekene, ten-tekn,
zy ineen buitengewoon verfchil gelyk 23 juli 1775 , ei 6
,an: 1 777 ; evenwel is meestentyds myn Thermometer 's
Enid: ten 3 u: reeds i gr: en foniitvds 2 en 3 gr: gedaald.
Vergelykt men nu deeze obfervatien weder met die
van den Heer Dr. SCHAAFF in dit jaar , zal men 't verfchii
niet minder, ja nog grootex vinden dan in de 2 voorige ;
zo groot , dat het my noodzaakt daar van weder iets te
Y,eggen. — Zekerlyk moet het onderfeheid maaken of
ten Thermometer in dc ruime lucht hangt, of op eer
kleine binnenplaats; 't kan ook zyn, dat nu en dan de
afftand der huizen daar aan deel heeft, woonende zyn
Ed: een goed quartier gaans N. of N. t. W: van my:
doch dit zal niet veel gebeuren; 't onderfcheid is
veel te groot, en dagelyks door Zomer en Winter heen
loopende, om alleen aan zulke oorzaaken toe te fehrvven ;
en daar en boven al te onregelmaatig als men 't cane Jaar
by 't andere ziet -- In r 775 was de middelmaat van
't jaar met my gelyk, als oox die der maanden Yan:
'ebr: Maart, Mai en juli; in tegendeel April en 'uni 2
Mgr: laager, Aug: en Sept: 2 gr: hooger, en OE: Nov: en
.)ecg dooreen 1 gr: hooger dan bv my. — In de felle
Koude van 23 tot 26 Jan: van dat Jaar was zyn Ed. ook
veel laager, daar ik in de Winters van 1776 en 1777 vey
laager was ; in dien Zomer was ik op de warmíle dagen veel
hooger, daar zyn Ed. in die van 1776 en 1777 veel grooter warante aantekende: Zie Natuurpk: Verband: N 20.
p: 648. en 679. 68o In 17 76 was de middelwarmte van 't Jaar by zyn E: i, gr: hooger dan by my, en
dus maar f gr: Kouder dan 1 775 , daar 't verfchil tusfchen die 2 Jaaren, by my, op Z:va.anenburg, en te Breda
eenpaarig boven e tot 24 gr: is ; in de byzonclere maanden
is zyn E: in Mei iets laager, in April gelyk, maar anders
A a 2 gr: en van 4ug: tot Dtc: tusfchen 2 a 3 gr: hoor
dan ii. — In dit Jaaar 2777 is, zynn. E: altyd hocger
«

:

gex

,

s

WEGENS DE LUCHTSGESTELDHEID TE AMSTERDAM.

60

ger; 't:kleinfte verfchil is in .Mai i gr: anders I; a 2 gr:
en in de laatfte maanden, als ook in 3'anuari 2;" gr: zq
dat het geheele jaar, als December à rato is i gr: van
my verfchillen zal; en wil men ítaaltjes van onbegryp=
lyke onregelmaatigheden op byzondere dagen hebben;
zie uit veelgin :
IK.
Dr. SCHAAFF.
30. 31. I9 -'s ay. I I4 u: 14.
Jan. 6. 33. 32. 3034. NB. met byv. geen dQoF,
9."S mid: 41 Febr. 26. 44. 50. 47 - - 39. 56. 45-.
27. 44. 6o. 48 • -39k 5 6 12 48.
28. 43. 51. 42 - -39 473 37
Aug. 31. 59. 66. 56 - -64. 62; S7. Zie hiervoor.
0d.'22. 37. 46. 41 - -31. 43 33.
2 3. 33. 45. 41 - -?72' 42. 34.
Nov.go. 48. 50. 47 - 37. 44. 5 0 .
Deeze laatfte dag gaapt nag het allerwydfte, en is met
geene mogelykheid overeen te brengen; te minder, daar
ik op dien namiddag," om de aanhoudende en aan elks ge,
voel blykbaare toeneeming.der warmte, extra aangetekend
heb, ten 12 u: 42, I u: 44, 4U 47, 8 à Io u: 5o, en
11 u: 49; gr: 't weêr was regenig, met ílerken wind,
's morg: Z. t. O. 8. 's mid: Z. t. W. 8 a 13. 's ay. W.
t. N. Io kr..
Doch wat ook van al deeze verfchillen zy, en byzonder ook van de oneenpaarigheid der eerfte en laathe
helft van 1775, ik durve voor de naaukeurigheid myner
waarneemingen inftaan; en ik kan daar bv voegen, dat
op Zwaanenburg ih dit Jaar de gemiddelde Thermometer zelden boven gr: van den mynen verfchilt, behal
in Februari i gr: hooger. 't Is waar, dat ik-ven
in den Zomer van 1 775 ook. zo eenpaarig niet ben geweest met den Heer BRUNINGS, echter veel eenpaariger
dan de Heer SCHAAFF; en ik heb daar en tegen , toen
zo wel als in 1776 zo regelmaatig overeengeftemd met
den Heer HOLL te Breda, als behoudens den affland
der plaatzen mogelyk is (*)..
Ik
.

-

(*) Uit vergelyking der W aarneemingen van dien Heer in den
Winter van 1776 blykt, dat aldaar de .eerfte felle I oude.van ¢
kot 9 January zo ftreng niet getroffen heeft ais hier omf}reeks;
daar het anders aldáar ruim zo iierk fchynt te vriezen.
E5
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Ik moet bekennen, en ik heb 't in dit jaar op nieuw
gezien, dat de Thermometer van den Heer 1RUNINGS
op Zwaanenburg 's Winters in vriezend weeder, meest
i, 2 a 3 gr: hooger flaat dan de myne, als ook des
Zomers in koel weeder iets hooger; daar en tegen in
alle Saifoenert by ongewoone warmte, en in den Zomer, zo dra de hitte tot boven 70, 75, 8o gr: of hooger klimt, meest i, 2 a 3 gr: laager op den middag,
zynde 's morgens en 's avonds weder gelyk met my,
of fomtyds iets hoogex. — Dit zou misfchien eenig
vooroordeel tegen mynen Thermometer verwekken, en
't heeft my zelven in 't begin wel eens achterdochtig
gemaakt; doch nu van deszelfs naauwkeurigheid overvloedig verzekerd zonde, en vindende, dat de Hoogleeraar vair SWINDEN, in zyn Ed. Olifervations fier lefroid
& 1 77 6 , p• io5, aanmerkt, dat dit verschil, ten minften in de Vorst, doorgaat, als men de waarneemingen
in dc meeste Hollandfche Steden vergelykt met die op
dat huis gedaan worden; zal dit ook de myne genoegzaam rechtvaardigen. — Alleen zal men reden van dit
verfchynzel vxaagen. — Ik zal 't waagen iets daar omtrend in overweeging te geven.
Dat huis ligt tusfchcn de twee groote wateren, het
Haarlemmermeer en 't Y: daar uit leidt de Heer NOPEN af: Haark Maatfc1r, i D: p: 501, 502, dat dc
lucht aldaar met meerder waterdampen moet vervuld
zyn dan te Spaarendam, en daar meerder dan te Haar.
1em. Voeg hier by, dat de Heer DUYN Aanr : op Winters, p: 77-79, de nabyheid van de Zee aanmeri; t , als
de waarfchynlykfe oorzaak, dat het in Jan: 1742 op de
Helder, veel minder vroor dan te Bergen, Alkmaar,
Haarlem, &c. Zie 't wondetbaare tafeltje aldaar p:
77. Zou het om dezelfde redenen niet kunnen
zyn, dat liet op Zwaanenburg,dat door die twee groo.
te plasfen omgeeven is, doorgaands iets minder vroor
dan te Amíterdam, "t welk dan naast gelyk zou moeten
fcaan met Spaarendam, als ook door 't Y ten N. O. be.
fpoeld wordende ? te meer daar het overal doorgaat dat
de landwinden de droogfte, en in den winter dc koudfle
zon. Dit ten aanzien van den Winter: wat den Zomer
aangaat, dat het daar op koele dagen, en 's nachts iets
warmer is, zou men dan uit dezelfde meerdere waterdampen rnoeteia afleiden; yergelyj; 't geen de Heer Hors
zegt
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zegt p: 8 in zyn E: Meteorologifche Aanm: op't daar 1776,
in N. i , der Genees- Natuur. en Huishoud kundige ,aar hoeken, onlangs uitgekomen. Maar betrekkelyk
tot de warme dagen in den Zomer, moet men vooraf
opmerken , dat de aantekening aldaar 's middags ten i a
u: gefchiedt, en de myne ten 2 uuren, 't welk doorgaands 't warmst op den dag is, de luchtsgefteldheid
zonder verandering blyvende; dit kan in groote warmte
wel 2 gr: verfchil maaken; ten minhen dat verfchil vond
ik op den warmíten dag in dit Jaar den 9 Aug: wanneer
aldaar 83 gr: 's midd: is aangetekend, zo dat myn
Thermometer toen juist het midden gehouden heeft,
tusfchen die der Heeren BRUNINGS en SCHAAFF, zynde
de laatste op 87 gr: geweest; en zo heb ik het meest
in doezen en in den voorigen Zomer gevonden. Voorts
weet elk, dat op warme Zomerdagen dc hitte, in de
Steden , grooter is, en langer tusfchen de huizen opgehouden word, dan op 't ruime land; en fchoon myn
Thermometer, naar deeze Stad te rekenen, eene zeer
ruime en frisfche logt heeft, door geen zeer hoogti
huizen omzet, is echter die ruimte niet te vergelyken met die van 't huis Zwanenburg, alwaar 't uitzicht
rondom door byna niets dan den gezigt -einder gefluit
wordt: misfchien verfchilt het ook iets, dat de Thermometer aldaar tegen 't W. t. N. en by my recht tegen
't N. hangt (*).
Maar
(*) Een Thermometer recht tegen 't N, zal men zeggen, is in
den Zomer 's morgens blootgeteld voor verwarming door de zonneftraalen, en ook 's namiddags na 3 of 4 uuren. — Op doezen
laatften tyd is de myne daarvan bevryd door huizen : maar 's morgens heb ik dat ongemak van 't laatst van April tot diep in Augustus, — doch daartegen gebruik ik deeze voorzorg; dat ik, zo
dikwerf de Zon fchynt , ten minften § uur voor de waarneeming, of
zo veel vroeger als ik op ben ,den Therm. afneem , en tegen 't W.
hang ,op een plaats , die 's namiddags van de Zon hefcheenen word;
verplaatfende hem weder ten 81 a 9 uuren : zo heb ik in elk der 3
waargenomene Zomers gedaan, dus blyvcn myne waarneemingen,
ook in dezen, eenpaarig. —De beste plaats voor een Thermometer,
om 't minfte hinder van de Zon te hebben, als inca flechts op éénen
waarneemt, houd ik te zyn recht tegen 't N. W: doch men heeft
dit niet altyd in zyne hand, vooral niet in deeze Stad. liet verfchilt ook hoe hoog een Thermometer boven den grond hangt, ik
denk hoe hooger hoe kouder, althans in den Winter; de myne is
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Maar moest het dan, naar dezelfde beginfes, ook te
Baarlem niet 's Zomers warmer, en 's Winters kouder
zyn dan op Zwaanenburg ? en evenwel, uit vergelyking der
aantekeningen van de Hecren DUYN en NOPPEN, in de
Jaaren 1738-41, fchynt het tegendeel te bleken ; zie
't geen ik daar over gezegd heb, Nat: Verh: N. 20, p:
668. — Ik zou in bedenking geeven, of niet de nadere ligging van Haarlem by de Noordzee dit kon beantwoorden. Maar ligt Amllerdam niet nader by de
Zuider Zee dan Zwaanenburg en Haarlem? En is Am1ierdam niet overal bekend als vervuld met vochtige
dampen uit den brakken grond? Hier gerryak ik
in twyfel ; doch ik geef al dit gezegde niet hooger op
dan als bedenkingen ; ik fpreek als Liefhebber, niet als
Natuurkundigen; en ik bluf, bv dat alles, tot nog toe
denken, dat de Thermometers door de Heeren DUYN en
r.RUNINGS gebruikt, iets traager in beweging zyn dan die
van den Heer NOPPEN, en de tnync. — Ik zal 'er nog
by voegen, of het meer klaarheid geeven mogt , dat;
daar myne verfchillen met den Heer SCHAAF? in elk der
drie door my waargenomene Jaaren, in 't najaar 't allergrootst zyn, ik in tegendeel in 't zelfde Saifoen 't allermeest met Zwaanenburg overeenkome ; immers de
groote warmte en koude der laatíte O &ober heeft aldaar
met my zeer overeengeftemd : zynde op dat huis aan
getekend:
den i. 6o. 71. 6 ,2.
,

7. 55. 68. 59•
22. 32.

23.28.

42. 3:.
39.

40.

30.150. 8.

meeste verfchil: doch
De laatste middag maakt
dit kan zeer wel uit de vroegere waarneeming ontfiaan,
alzo myn Therm: toen ten 3 u: 2 gr: hooger ftond dan
ten 2 U.
Bleven 'er nu verfchillen, die uit het gezegde niet te
vereffenen zyn, dan toonen ze, dat op die tyden eene
we-

g a ro Voeten boven de Straat en dus niet te hoog noch te laag.
-- Ik moet ook's Winters in de Kamer ílooken, aan welker ven,
fier by hangt; doch ik heb gevonden dat dit geenen invloed op
denzelven leeft.
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wezenlyk onderfcheidene luchtsgefteldheid op de eene
en andere plaats geheerscht heeft; dat dit, fchoon de
plaatfen na by elkanderen liggen, geen tegenzeggelykheid iníluit, is reeds door den Heer DUYN aangetoond,
P: 77, 78 ; en ik zal 't door twee voorbeelden in dit
jaar ftaaven.
Het eerfte is in de hitte in 't laatst van Maart, wanneer op Zwaanenburg niet hooger is aangetekend dan:
den 25 47. 5 8 . 53•
26 52. 6o. 55.
2 7 55. 6 7. 55.
28 48. 54. 42.
dit maakt een verbaazend verfchil met myne waarneemingen, Nat: Verb: N. 20, p: lot , welke echter op deeze dagen door die van den Heer SCHAAFF van alle verdenking bevryd worden. — Maar zo is 't niet met het
andere voorbeeld den i Juni; toen is op Zwaanenburg
aangetekend . . 62. 69. 6o.
en alhier door denHeer SCHAAFF 62. 69. 6i.
in tegendeel heeft myn Thermometer dus geftaan:
's morg: 6 u: 6 r . 7U:64.
'smid: 12 - 76. I - 77•
'say.
8 - 62. io en i i u: 59z.
Ik verfchil dus zeer veel van beiden, die volmaakt
overeenkomen, en evenwel Raat my nog zeer wel voor,
dat ik, eer ik 's middags myn Therm: gezien had, tot
iemand zeide. „ Nu zal 't heden vr 't eerst warmer zyn
als in die hitte in Maart "; als ook dat ik op de 2 volgende dagen minder warmte gevoelde, -- 't eenige dat
ik zeggen kan, is, dat ik toen, Zondag zynde, den
Therm: ten 2 of 3 u: niet waargenomen heb; en 't dus
wel zyn kan, daar 't 's avonds met N. W. wind veel
koeler wierd, dat die verkoeling hier reeds voor 2 uuren moet begonnen zyn; en dan moet het op Halfwegen
een plaatslyk verfdril zyn. — Een gelyk geval moet
'er plaats gehad hebben, in de door my waargenomene
zwaare hitte op den 23 Juli 1 775 , zynde ook Zondag,
's mid: 12 u: 863, 2 u: 80, 3 u: 78 ; zie Nat: Verh: N.
20, p: 646; zynde die middag door den Heer SCHAAFF
77 , en op Zwaanenburg 78 gr: aangetekend: daar de
eerfte ook doorgaands ten 2 u: aantekent, is dat verfchil niet grooter dan 't veeltyds in dien Zomer was;
maar daar ik met den laatften op 't zelfde uur 8. gr:
ver-
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verfchil, moet zulks een wezenlyk en merkwaardig oi:d
derfcheid der warmte aantoonen.
Dat voorts myn Thermometer, hoe aandoenlyk ook,
niet al te aandoenlyk is, kan daar uit blyken , dat die
in November 1777, in 24 a 25 dagen , en wederom van
14 Dec: tot 2 Jan: 1778 in 20 dagen, met geen grooter
verfchil dan 14 gr: geloopen heeft: en in dien laatíten
tyd heb ik op nieuw by herhaaling blyken gezien, dat
het vriespunt geen ; gr: hooger noch laager moest ftaan ;
onder anderen 's morgens den 2 Jan: 1778 , toen die op
23 ftond , zynde dien nacht een vochtige doek flap , en de
neeuw droog gebleven; flerker bewys van naaukeurib
Tigheid is niet mogelyk: echter heb ik ook in dien tyd
weder gezien, dat het ook vriezen kan als de Therm:
hooger flaat; op den i8 Dec: ftond de myne 's morg:
op 331 gr: hebbende die nacht eenig ys, zelfs in de
graften, gemaakt; doch wyl ik dit op myn Therm: tot
hier toe, in ieder winter Hechts i. of 2 maal befpeurd
heb, meen ik dit een kleine fpeeling der natuur, en
anders 32 gr: het vry vaste vriespunt te mogen noemen :
en dan kan nog op alle zulke waarneemingen 's morgens
gedaan, deeze uitzondering gemaakt worden, dat de
hermometer 's nachts op of onder 32 gr: kan geftaan
hebben; evenwel eens heb ik 't 's avonds gezien, den
18 Jan: 1 775.
Nog iets tot befluit. Het was op den 3 Januari
deezes Jaars 1778, dat myn Thermometer, die 's morgens ten 8 uuren op 28 gr: flond, ten 9 u: op 26 zakte, en 's avonds ten 6, 8 en ro u: op 22 gr: ftaan bleef:
dit was de eerfte maal dat die laager kwam dan 23 Oeloher; en hier uit kon men vraagen; Hoe komt het dan,
dat nu in 't laatst van Dec: zo veel meerder ys gemaakt
is, met geen grooter koude dan 27 gr:? — Doch hier
in kan meer dan ééne omil:andigheid merklyk verfchil
maaken; en wel (i.) Of de koude alleen 's morgens
zulk een -trap bereikt, en de Therm: 's middags weder
boven 40 gr: klimt, gelyk in Oétober,, dan of die den
geheelen dag omtrend het vriespunt blyft. (2.) Of dezelfde koude in Oétober of Maart komt, dan in' December of Januari, zynde zekerlyk in de eerstgenoemde
maanden de grond warmer. En (3.) of dezelfde koude
fchielyk op eene warmte van tusfchen 4o en yo gr: invalt ,
dan of de kwik voor de Vorst reeds z a 3 weeken ender
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gier 40 gr: is gebleven, waar door 't water veel kouder
word gemaakt; en dit laatos fchynt nu vooral medege.
werkt te hebben, om de Wateren, met minder trap van
koude dan gewoonlyk, te fluiten; als ook de voorafgevallene fneeuw.
Worden deeze waarneemingen weder met genoegen
ontvangen, dan hoop ik op dezelfde wqze ook in 't ver.
volg die mede te deelen; wenfehende dat ook deeze liefhebbery moge medewerken tot bevordering, deels van
de kennis der luchtsgetteldheid van ons Vaderland, en
van her nut dat daaruit zou kunnen voortvloeien ; deels
van dat hoogfte einde, waar mede ik 't bericht myner
Yeertigjaarige Tafel belloot.

Am/iierdam,
19 ran. 1 778.
P. S. De Vorst waarmede dit Jaar begon, heeft tot
den 14 Jan. aangehouden, met donkere lucht O. en N.
0. winden en Sneeuw, doch niet zwaar; en de koude
zeer gemaatigd, zynde de koudfte dagen behalven den 3
reeds gemeld. -- den S. 24. 25. 28.
13. 22. 263 24;

en anders niet laagei dan 2.7 , 28 en 3o gr: den 14 Op
den middag kreeg men dooi met yzel en zeer laage Barometer, doch waar op geen ftorm, ja i aauwlyks, wind
gevolgd is, zynde 't Ys met extra mooi weeder den 20
en 21 weggegaan. —'t Is zeldzaam dat de Oostewind,
een ganfche maand geduurd hebbende, ons geen feller
koude heeft aangevoerd, — den i6, i en 20 klom de
warmte tot 46 gr: maar tusfchen 25 en 26 Jan: begon
het op nieuw te vriezen.
Staande myn Therm: den 26. 30. 3I 3 26.
27. 2 i z 28. 23.
28. 21. 30. 26.
29. 32; 39. 37.
voorts van lF Jan: 's avonds tot 4 Feb: 's middags,
dus in 4 volle dagen hoogst 33 en laagst 3r; gr:

en

Deeze dagen voege ik nog by, om die te konnen ver.
geleken met de waarneemmg van den Heer KALENBERG
Amf : Courant 31 ran: die wel het firaks gemelde bekragtigt, dat het hoe hooger hoe kouder is, maar al
mede hooger uitkomt dan de myne, fchoon de Thermo

76 WAARN. WEGENS DE LUCHTSGESTELDH. TE AMSTftn
mometers van denzelfden maaker zyn; 't is waar de onderI}e hangt tegen 't Z. W. , doch dit kan de Benige reden
van 't verfchil niet zyn, dewyl de myne nog ruim zo
laag is , als die van zyn Ed.` op een hoogte van 78 voeVan waar komt het dan dat andere waarnee=
ten.
Ik denk in 't
eters zo veel hooger zyn dan ik?
keurige Werk van den Hoogleeraar VAN SWINDEN iets ter
Ze is deeze.
oplosfing te hebben gevonden.
Op de oorfpronglyke Schaal van Fahrenheit is 32 gr:
niet de Koude van reeds gemaakt Ys, maar van water
onder 't Ys , of Ys tot Water overgaande, dus de
grootfe Koude waar voor water vatbaar is zal 't water
blyven. Dit punt is volgens den Hoogl. p. 5.
overal en altyd vast, en verandert zelfs niet door 't
veranderen van den Barometer, gelyk 't punt van kookend water doet p. 194. fchoon de Ys-maaking met denzelfden trap van Koude verfchillcnd kan zyn door de
meer of mindere Ys-deeltjes in de lucht. Dit punt
is verfchillende van de waare o van Reaumur, welke de
Koude van reeds bevrozen water aanduidt, en naar 's
Prof. berekening op gos gr. van Fahrenheit uitkomt. —
Op alle zulke Thermometers die in de Vorst zich i , 2 en
3 gr. doorgaands hooger houden dan de myne, moet
dan 't vriespunt op de wyze van Reaumur bepaald zyn,
immers daar mede naast overeenkomen, daar de myne
volmaakt met Fahrenheit overeen stemt , en zelfs behoudens die overeenftemming, zich nog 4 a; gr. laagex kon
houden, 't welk misfchien gjefchieden zoude als ik die
uit de glazen buis nam. Zie nader 't werk van Prof.
VAN SWINDDN,

Disfert. fur les Thermometres, pag. 49 -52 ,

en 78---84.

Ova?

ONTDEKKINGEN OVER DE SEXE DER BYEN.

77

ONTDEKKINGEN OVER DE SEXE DER BYEN, VERKLAARENDE DE WYZE OP WELKE ZY HAAR GESLACHT VOORT ZETTEN; BENEVENS EEN BERICHT VAN HET NUT,
'T GEEN GEHAALD KAN WORDEN UIT DEEZE ONTDEKKINGEN, DOOR DEZELVE TE WERK TE STELLEN.

Door Mr. JOHN DEBRAW, 4potliecar in Addenbrooks Hospitaal, en Lid van een Oeconomifche Societeit in liet Graaffchap Lingen in I'Vestpliale; der Koninglyke Societeit medegedeeld, door den Eerie. NEVIL MASKELYNE B. D.
F. R. S. en Koninglyk Starrekundige.
(Phil. Tra? faEl. Vol. LXVII. For the Tear '777•)
et Gemeenebest der Even heeft, ten alle tyde,
Vit_ algemeene agting verworven en de verwondering
gaande gemaakt: derzelver opkweeking, een voorwerp
onzer aandagt zo waardig, heeft die van veele geleerden
getrokken, en trekt ze nog; dezelve is, in de laatfle Jaa••
ren, kragtig voortgezet; doch de wyze, waar op zy
haar geflacht voortzetten , fchynt, tot heden toe, het ver
eeuwen, in de poogingen, om dezelve te ont--nuftder
dekken, te leur gefield te hebben. De bedreevenfle
Natuurkundigen hebben zeer gedoold in hun begrip, dat
de Byen, zo wel als de andere Stammen der Dieren,
zich voortzetten door paaren, fchoon zy bekennen noit
in (laat te zyn om ze op de daad te betrappen.
PLINIUS, die in 't zelfde begrip flondt, dat zy, in
deeze byzonderheid, niet van andere Dieren verfchillen,
merkt op: opium coitus vi/us est nungeani. Der Byen paaren is noit gezien. SWAMMERDAM, die fchrandere Waar
nimmer in (twat geweest zonde om dit te ont--nemr,
dekken, koesterde een denkbeeld, dat het Wyfje, of de
Koningin, zonder paaren bevrugt wierd, dat een leevendig maakende aura of Zaadlugt, uit liet lichaam der
Mannetjes uitwaasfemende, en door het Wyfje ingeslurpt,
haare Eitjes bevrugtte (*). Eindelyk heeft de onvergelyklyke REAU1vMUR zich verbeeld, dat hy, voor een groot
gedeelte, dit dekkleed opgeligt, en de wvze van de voort
-telingdrBybkas
volkomen beweezen had t.
Dit

(--J

(*) [Zie zyn Bybel der Natuur ,BL 433, 434, als mede 513,516.1
vII. DEEL. MENGELW. No. 2.
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Dit gedeelte der Natuurkunde is , zints eenige jaaren, het hoofdvoorwerp geweest van myne nafpeuringen,
daar toe ongevoelig ingewikkeld door het vermaak, 't
welk my een zo keurig onderzoek verfchafte: en, fchoon
't zelve gepaard ging met meer zwaarigheden en verhinderingen, dan men veelligt zou denken,. heb ilk my niet
laatën affchrikken, en zorgvuldig gewagt, my in 't maaken van gistingen toe te geeven. Om een nieuw Stel zei, ten opzigte van de Byen, in te voeren, 't welk grooten deels alle voorgaande aangenomene gevoelens weder
aan 't zelve, eer het den dag zie,-ireft,shnodg
alle ftevigheid te geeven, die het van verfcheide proeven, gelukkig herhaald, kan ontvangen. De uitflag van
alle deeze proefneemingen, alle gedaan In Glazenkorven , die een volflaagen baarblyklykheid met zich
brengen, leveren genoegzaamen grond op, om te beweeren, dat de Byen tot dat flag van Dieren behooren, onder welke, fchoon zy onderfcheide Sexen hebben, niet
gezegd kan worden dat 'er eene wezenlyke paaring plaats
heeft, en dat haare Eitjes, even als de Kuitder Visfchen,,
zeer waarfchynlyk derzelver vrugtbaarheid verfehuldigd.
zyn aan een bevrugting der Mannetjes, gelyk her vervolg
van dit verflag zal uitwyzen.
Het ftrekt my tot geene geringe voldoening, dat de beroemde MIRALDI hier over dergelvk een begrip vormde; het finert my, dat by verzuimd heeft het te bekragtigen. Hy fchryft in zyne Obfervations: „ Wy zyn
tot nu toe niet in Raat geweest, om te ontdekken op
,, welk eene wyze de bevrugting toegaat, of dezelve
,, gefchiedde in 't lichaam van her Wyfje , of op de
• wyze der Visfchen, naa dat het Wyfje of de Konin„ gin haar Eitjes gelegd heeft: de vloeibaars witte zelf,, handigheid, waar mede elk Eitje omgeeven is, in het
„ diepfte van het Celletje, weinig tyds naa dat her ge
, legd werd, fchynt dit laatstgemelde denkbeeld te be--,
„ gunftigen, als mede dat men dikwyls opgemerkt heeft,
hoe een groot gedeelte der Eitjes onvrugtbaar blee„ ven in het Celletje, waar wy de bovengemelde witte
„ zelftandigheid niet konden ontdekken (k)."
Dee('p) Hist. de 1', `cad. des Sciences. 1712. p. 332. [De IIcer

fchynt niet geheel vreemd te veezen , dat het met.
de Byen op de wyze der Visfclbcna toeging, Zie liet boven BangeSWAMMERDAM

haalde Werk, bi, 433-]
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kundige
Natuurkenner
Deeze,
hadt, door Bene nauw.
keurige waarneeming der Homnzelbyen, zo wel als SWAMMERDAM, eenige gelvkvormigheden aan de Manlvke deelen ter voortteeling ontdekt; en daar uit gegist, dat zy
de Mannetjes waren onder de Byen; doch by erkent, benevens de overigen, dat hy ze nooit op de daad der paaringe hadt kunnen betrappen.
De Byen, de proeve van zo veele fcherpziende oogen,
in alle eeuwen, doorgeftaan hebbende , hadden, gelyk een
geestig Schryver aanmerkt, het character van eene onfchendbaare kuischheid verworven, tot dat REAUMTJR Kaaren roem bevlekte. Hy maakt de Koningin niet beter dan
eene MESSALINA (*), fchoon hy niets meer kon zien dan
't geen strekte, om enkel verdenking te verwekken.
Om te beter begreepen te worden in myn berigt, van
myne eigene Proeven op de Bevrugting der Byen genomen, laat ik hier het hoofdzaaklyke der denkbeelden,
door de bovengemelde Natuurkundigen, wegens dit 1Iuk gevormd, vooraf gaan. Zy beweeren , dat de_. Koningii
het oenig Wyfje in de Korf is, en IVloeder van het vol
dat de Hommelbyen dc Mannetjes zyn,-gendGflacht;
die haar bevrugten; en dat de Werkbyen, die Wasch van
de bloemen haalen, de verwonderlyke zeshoekige Huis
vormen , en dezelve naderhand met Honig vullen,-jes
geene byzondere kunne hebben.
Maar onlangs heeft de Eerwaardige Heer SCHIRACH,
een Hoogduitsclt Natuurkundige, ons een zeer daar van
verfchillend gevoelen medegedeeld, over de Geílachten,
die het Gemeenebest der Byen uitmaaken , in een Hoog duitsch Werkje (t). Ik zal 'er alleen uit overneemen,
wat hy ons van de Werkbyen zegt; dewyl de hoedanigheid en de verrigtingen der Hommelbyen Hukken fchynen, waar omtrent de Heer SCHIK CH zelve nog niet vast
gaat.
OVER DE SXE DER PYEN.

(*) Zie JUVENAL. Sat. VI. V. 123.
[(t) Wy hebben hier van eerre Fran folie Trertaaling, door deli
Heer J. J. DE RL,ASSIERE. Zie een Uittrekzel van 't zelve, in onze Hedendaag fclse I7aderl. Letter- oefen. I Deel ifie Stuk, bl. i2o.
Ook kunnen wy niet nalaaten, onzen Leezer te wyzen tot eert
Brief over de Byen, aan de Heeren Schryveren van het Yournad
des Spavans, door den Heer BONNET; geplaatst in liet Mengelwerk onzer Nieuwe Letter- oefeningen, V Deel side Stuk, bl.
2. enz.]
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gaat. Hy houdt íl:aande dat alle de Gemeene of Werkbyen
Wyfjes zyn, in Bene vermomde gedaante, in welke de
deelen, die de Sexen onderfcheiden, en inzonderheidde
Ovaria niet te vinden, of, ten minften, door derzelver
verregaande kleinheid, tot nog der waarneeminge ontfnapt zyn: dat ieder dcezer Bven , in den eeríten tyd
baars beflaans , in flaat is een Koningin te worden, indien
de ganfche Zwerm het goedvondt haar op eene byzondere wyze op te voeden , en tot dien rang te verheffen.
Met één woord, dat de Koningin alleen twee foorten van
Eitjes legt, te weeten , die daar de Hommelbyen uit voortomen ; en waar uit de Werkbyen gebroed worden.
De Proeven, door den Eerwaardigen SCHIRACH genomen, fchyncn de waarheid zyner befluiten daar uit opgemaakt, op de voldingenfie wyze, te ftaaven: hoe zonder
ze, in den eertien opflage, ook mogen fchynen: en,-ling
in de daad, ik kan, door den beílendig gelukkigen uit flag myner veelvuldige Proefneemingen, die ik omtrent
twee jaaren, vóór dat de Heer SCHIRACH zvn Werkje in 't
licht gaf, begon, en, zints dien tyd, alle faifoenen herhaalde, de waarheid daar van, myns oordeels, bevestg e n.
Toeval alleen was my gunftig in dceze ontdekking, terwyl ik zeer zorgvuldig alles waarnam, om te weeten van
welken dienst de Hommelbyen waren. In de Lente des
Jaars MDCCLXXI, ontdekte ik, voor de eerf'c e keer,
't geen MIRALDI Ilegts gegist hadt, naamlyk de Bevrugting der Eitjes door de Mannetjes, en ik kreeg toen eerst
kennis van het onderfcheid der grootte, in de Hommel yen of Mannetjes, waar van de Heer nMIRALDI, in deezer
voege fpreekt : „ Wy hebben onlangs een groot getal
Hommelbyen gevonden, veel kleinder dan die wy voor„ heen waarnamen, en die, in kloekheid van geftalte,
„ de IVerkbyen niet overtroffen ; zo dat het zeer be„ zwaarlyk zou gevallen zyn dezelve in dien Korf van de
„ Werkbyen te onderícheiden, was derzelver aantal niet
„ zeer groot geweest. Het kan zeer gemaklvk wcezen,
„ dat in die Korven, waar wy geen kloeke Hommelbyen
„ konden ontdekken , eene menigte van deeze kleine
geweest is, die zich onder de Werkbyen vermengden,
„ en daar voor gingen, zo lang wy nog onkundig wa„ ren, van 't beftaan dier kleindere (*)." REAUMUR
fchryft
(*) Hist. de l'elcademie des Sciences. 1712. p. 333.
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'fchrvft ook: „ Wy hebben Hommelbyen gevonden, niet
grooter dan Gemeene of Werkbyen (*)".
Zy zyn, nogthans, der waarneeminge van den Heer
SCHIRACH en van zynen Vriend Mr. HASTROF, Lid van
het Byen-Genootfcliap in Opper Lufatie, ontfnapt; deeze
laatstgemelde vernietigt, in een Gefchrift, in den Jaare
MDCCLXIX overgeleverd, den dienst der Hommelbyen
in den korf te eenemaal, en brengt dit zonderling gevoelen ter baane, dat de Koninginne Eitjes legt, waar uit
Jongen voortkomen, zonder eenige gemeenfchap met de
Hommelbyen. Tot welk einde zou dan de wyze Natuur
de Hommelbyen voorzien hebben met dien grooten voorraad van Zaadvogt ? Waar toe dan een zo grooten toeftel van Zintuigen ter bevrugtinge, door REAUMUR en
MIRALDI op 't keurigst befchreeven?
Doch ik verzoek hun te mogen aanmerken, dat deeze
Heeren my toefchynen al te fchielyk besluiten getrokken
te hebben uit hunne Proefneemingen, wanneer zy de
Hommelbyen verwerpen als niets doende tot de voortplanting deezer Infeélen. Hunne waarneemingen, dat de Korven bevolkt worden op een tyd des jaars, als 'er geene
Hommelbyen in weezen zyn, leveren geen besluit altoos
op: dewyl het blykt, dat zy geene Homrnelbyen gezien
hebben, dan die van eene kloeke geflalte; hun ílilzwygen
over 't verfchil in grootte onder hun wettigt deeze aanmerking.
Maar, om den draad myner Proefneemingen weder op
te vatten, ik had myne Glazen-korven, (t) met onvermoeide oplettendheid ,waargenomen van het oogenblik af,
dat de Byen, onder welken ik zorg gedraagen had om een
groot getal Hommelbyen te laaten, in dezelve gedaanwierden, tot den tyd dat de Koninginne haare Eitjes lag,
't welk doorgaans op den vierden of vyfden dag gebeurt.
Ik ontdekte, dat, op den eerften of tweeden dag (en altoos vóór den derden,) zints de Eitjes in de celletjes geplaatst warend een groot getal Byen, zich aan elkander vastgemaakt hebbende, in de gedaante van een gordyn, van het bovenfile tot het onderíle van den, Korf
hingen, op dezelfde wyze als zy te vooren gedaan hadden
ten
(') Rr..AUMu^ list. Nat. des Infect. p. 519.
(t) Ik bediende my van Glazen - korven in fíede van gcwoone,
ram redenen al te daidely k, dat ze eenige vérklaaring vorderen.
13
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ten tyde dat de Koninginne haare Eitjes lag: een bewerking die, (indien wy over het lnftinét der Infetten mo.
gen gisfen,) ingerigt fchynt, om wat 'er gebeurt te bedekken: het zy hier mede zo 't wil, het beantwoordde
aan 't oogmerk, om my te onderrigten, dat 'er iets voori
viel. In de daad ik merkte kort daar naa op, dat ver
Byen, wier grootte ik door het dikke gordyn,-fcheid
(mag ik my dus uitdrukken,) niet recht kon onderfcheiden, het agterfte gedeelte hues lyfs in een Celletje ílaken, en, het daar in laatende zinken, eene korte wyle in
die geftalte bleeven. Naa dat zy waren weggegaan, zag ik
met het bloote oog, eene kleine hoeveelheid witagtig
vogt, gelaaten in den hoek des grondituks van ieder cel.
letje, waar in een Eitje lag: het was zo vloeibaar niet
als Honig, en hadt geen finaak in 't geheel. Den volgenden dag vond ikditvo t opgeilurptin'tPopje,'twelk,
aan welke
op den vierden dag, verandert in een worm,
de Werkbyen een weinig Honigs tot voedzel brengen, ge
eerst acht of tien dagen naa deszelfs geboor.-duren
te. Naa dien tyd houden zy op met voedzel te geeven :
want zy fluiten de Celletjes Bigt, waar deeze Wormpjes
nog tien dagen in opgeílooten blyven, flaande welken tyd
zy verfcheide veranderingen ondergaan, te lang om hier
gemeld te worden.
Om my van de weezenlykheid deezer waarneeminge te
verzekeren, en te bewyzen, dat de Eitjes door de Mannetjes bevrugt worden, en dat hunne tegenwoordigheid
noodeg is op den tyd der Broedinge, deed ik de volgende
Proeven. Ik liet in den korf de Koninginne alleen met
Werkbyen, zonder eenige Hommelbyen, om te zien of de
Eitjes, door haar gelegd, vrugtbaar zouden weezen. Ik
nam, ten dien einde, een zwerm, ftortte alle de Byen in
een tobbe met water, liet ze daar in blyven tot ze geheel
buiten bezef waren, 't welk my gelegenheid gaf om de
Hommelbyen te onderfcheiden , zonder eeneg gevaar te loo.
pen van geftooken te worden. Naa dat ik de Werkbyen
en haare Koninginne, uit dien bedwelmden ftaat, had
doen bekomen, door ze op een papier in de zon uit te
fpreiden, plaatfile ik ze weder in een Glazen-korf, waar
zy welhaast, naar gewoonte, begonnen te arbeiden: de
Koningin lag Eitjes, die ik weinig dagt dat bevrugt zouden weezen: dewyl ik, myns oordeels, alle de Rommelyen of Mannetjes hadt afgezonderd ; ik lette daar om
niet op deeze Byen. Dan, „aa 't verloop van twintig da-

gen,
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gen, (den gewoonen tyd van 't uitkomen,) bevond ik
eenige der Eitjes in Byen veranderd, zommige bedorven,
en verfcheide Celletjes met Honig gevuld. Terftond
maakte ik hier uit op, dat eenige der Mannetjes myne opmerking, by het uitzoeken, ontglipt zynde, alleen een
gedeelte der Eitjes bevrugt hadden; maar, om myzelven te vergewisfèn van de waarheid myner veronderftellinge, oordeelde ik het noodig den ganfchen broedkoek,,
die in den Korf was, weg te neemen, en dus de Byen te
noodzaaken een nieuwen voorraad te vervaardigen; vol
hebbende nauwkeurig haare •beweegingen-firektbílon
gade te haan, als 'er nieuwe Eitjes in de Celletjes gelegdwa
— Dit deed ik, en eindelyk werd de verborgenheid ont--ren.
dekt.Op den tweeden dag,naa dat deEitjes in de Celletjes ge
legd waren, ontdekte ik dezelfde werkzaamheid, in myne voorgaande Proefneeming befchreeven, naamlyk, dat
cie Byen in de gedaante van een gordyn hingen, terwyl
andere het agterlyf in de Celletjes flaken. Ik bragt toen
nmyn hand in den korf, brak een flak van den koek af, waar
in twee van deeze Infe&en waren, die ik hield om na
te onderzoeken. Ik vond in geen van beiden een-der
Angel, (eerre hoedanigheid aan de Ho;nmelbyen alleen eigen,) en ze ontleedende, ontdekte ik, roet behulp van
DOLLONDS Microscoop, in haar, de vier Cylindrifche lichaampjes, die het lymerig witagtig vogt, door MIRALDI
in de grootei Hommelben waargenomen, begreepen.
Tot dien tyd toe nog geen onderfcheidende grootte der
Honamelbyen, waargenomen hebbende, floeg ik terftond de
hukken over de Byen, door MIRALDI en REAUMtJR, in 't
licht gegeeven, open, en zag, hoe zy dit onderfcheid
dikmaals hadden aangetekend.. Ik heb reeds, hier boven,
het hoofdzaakeiyke hunner waarneemingen, op dit fl:uk.,
vermeld. De rede van dit onderfcheid moest onder andere Verbor g enheden der Natuure geplaatst worden. Ik
vond het daarom noodzaaklyk, in myne volgende proeven, nauwlettender te weezen in liet verdelgen der M znnetjes, zelfs der geenen, die ik vermoedde van deeze Sexe
te weezen.
Andermaal dompelde ik die zelfde Byen in 't water, en
toen ze my voorkwamen in een bedwelmden ftaat te weezen, drukte ik elk derzelven zagtlyk tusfchen myne vingers, om dc zulken, die met Angels gewapend waren,
te onderfcheiden van die 'er geene hadden, en dus alle te
•verdelen, die ik kon denken Mannetjes te zyn. V afl
tle.eF 4^
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deezen vond ik 'er zeven - en vvftig, even groot als
Werkbyen, een weinig witagtig vogts uitgeevende op de
drukking der vingeren. Ik doodde ze alle: en plaat{Ie de
Zwerm weder in den Glazenkorf, daar zy onmiddelyk op
nieuw den arbeid begonnen, en Celletjes bouwden. Op
den vierden of vyfden dag, zeer vroeg in den morgenftond, had ik het genoegen van te zien dat de Koningin
vo haar Eitjes in de Celletjes lag, tleekende het agterfte
gedeelte haars lyfs in elk derzelve. Ik bleef op de wagt
het grootfte gedeelte der volgende dagen; doch kon niets
ontwaar worden van 't geen ik te vooren gezien hadt.
De Eitjes, in Rede van, naa den vierden dag, op de
gewoone wyze , te veranderen, vond ik in denzelfden
iaat als zy waren op den eeroen dag, uitgenomen eenige met Honig overdekt. Dan 's anderen daags, omtrent den middag, gebeurde 'er iets zonderlings: alle de
Byers verlieten haar eigen Korf, en deeden haar best om
in eentin digt byftaanden Korf te geraaken: aan den voet van
deezen vond ik Naare Koningin dood liggen, buiten twyfel in het gevegt gefQeuveld. Van deeze gebeurtenis kan
ik niet wel eene andere reden geeven, dan dat de flerke
trek om het geflacht voort te zetten, zo duidelyk in deeze Infeéten te befpeuren, en waar toe de medewerking
der Mannetjes zo volftrekt noodzaaklyk fchynt, haar bewoog om Naare eigene wooning te verlaacen, waar in geene Mannetjes gevonden werden, en verblyf te neemen in
Bene andere, die, wel vanMannetjes voorzien zynde, beter
strekte ter beantwoording van haar oogmerk. Indien dit niet
genoegzaam is om den Leezer te overtuigen van de nood
dat de Mannetjes deel moeten hebben in de-2aklyheid,
vrugting der Eitjes, zal de volgende Proeve, zo ik my
verbeeld, niet misfen,hem des te verzekeren,
Ik nam het ítuk uit den korf, 't welk, gelyk ik hier
boven aanmerkte, niet bevrugt was, ik verdeelde 't zelve
in twee deelen: het Bene zette ik onder een glazen klok,
I1°, t, met Honig tot voedzel der Byen; ik droeg zorg
om 'er eene Koningin, doch geen Hommelbyen, onder de
.]3yen daar in te ]aaien. Het andere deel plaatfle ik desgelyks onder een glazen klok, N. a, met eenige weinige
Hornmelbyen, eene Koningin, en een aantal Werkbyen. De
uittag was, dat 'er, in het glas N°. i, geen bevrugting
gefchiedde : de Eitjes bleeven in den zelfden (laat als toen
ze in 't glas gedaan werden, en op den zevenden dag de
]3yen vryheid ;e•vende, vlogen zy alle weg, even als in
-

,
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de voorgaande proeve. Doch in het glas N°. a, befpeurdc
ik, den eigen dag naa. dat de Byen 'er onder gezet waren,
de bevrugting derEitjes, door de Hommelbyen in elk celletje
't welk dezelve bevatte: de Byen verlieten haar Korf niet,
toen ik ze veyheid gaf om uit te vliegen, en, in he tydsverloop van twintig dagen, onderging ieder Eitje de boven
veranderingen, en zy maakten eene-gemldnozaky
vry talrykeVolkplanting uit, waar in ik, tot myne groote
verwondering, twee Koninginnen vond.
Volkomen verzekerd van de bevrugting der Eitjes door
de Mannetjes, liet ik af hier op eenige verdere Proefneemingen in 't werk te ílellen : my neer bekommerende,
om, zo 't my mogelyk was, reden te geeven van 't ver
nieuwe Koninginne.
-fchynzeldr
Ik giste, dat ik, of twee Koninginnen, in plaats van ééne, zou gelaaten hebben by de Byen, onder dit Glas gezet,
of anders, dat de Byen, door Benig middel, haar byzonder eigen, een anders gemeene By in eene Koningin konden
hervormen.
Om dit te toetzen, herhaalde ik de Proefneeming, met
Bene verandering. Ik maakte vier Glazen - korven te krygen, van boven plat, die ik beter keurde dan de klokswyze, door my voorheen gebruikt, dewyl ik dan nauwkeuriger kon zien wat 'er gebeurde. ik nam een groot 1}uk
Broed uit een ouden Korf, en 't zelve verdeeld hebbende
in verfcheideftukken, deed ik 'er cenigen die Eitjes,Wormpjes, Popjes, Honig, enz., in zich hadden, onder elk
der gemelde glazen, en plaatfle in elk een genoegzaam
aantal Werkbyen, by welke ik eenige Hommelbyen liet;
doch droeg zorge dat 'er zich geene Koningin onder bevondt.
De Byen, zich zonder Koningin bevindende, maakten een
vreemd geraas en gedommel, 't welk omtrent twee dagen
aanhieldt : deeze verítreeken zynde, bedaarden zy, en gingen aan 't werk; op den vierden dag befpeurde ik, in elken Korf het begin van een Celletje voor een Koningin;
een gewis voorteken dat een der ingeflootene Wormpjes welhaast
in eene Koningin zou hervormd worden. Het Celletje der
Koninginne bykans vervaardigd zynde, waagde ik het Be
ne opening te maaken, waar de Byen konden uitvliegen,
en bevond dat ze zo geregeld wederkeerden als zy doen
in Gemeene Korven, en geene neiging altoos betoonden
om haare woonüede te verlaatev. Om kort te gaan, naa

-
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pret verloop van twintig dagen ontdekte ik vier Jonge K^

ninginnen onder dit nieuwe geflacht.

Aan een der Leden van deeze Univerfiteit , welbedreeven in de Natuurlyke Historie der Bycn, den uitslag deezer Proeven mededeelende, oordeelde by her noodig dezelve te herhaálen, om des te beter verzekerd te zyn van
een verfchynzel zo onwaarfchynlyk, dat de Eitjes, door
de Natuur gefehikt om Geineene of Werkbyen voort te brengen , hervormd zouden worden in Wyfjes of Konh ginnen. By bragt Bene tegenwerping in 't midden, die, by
de uitgave van SCHIRACFrs werk, het welk kort daar naa
het licht zag, blykt ook dien Heer tegengeworpen te zyn,
door zv n Schoonbroeder den Heer wnTnELrn; hier in beíiaandc, dat de Koningin -By eens Korfs, behalven de Eitjes, welke zy in de Celletjes der Koninginnen legt, ook
Wyfjes of Koninginne Eitjes hadt kunnen leggen, of in de
gemecnc Celletjes, of in verfcheide deelen des Korfs. Hy
veronderflelde, verder, dat in de hukken Broed, by de
laatstgenome Proeven gebruikt ter voortbrengingc van
eene Koninginne, heeds één of meer van deeze Koninginne
Eitjes, of liever de Wormpjes, daar uit voortkomende,
begreepen geweest waren.
Maar de kragt deezer tegenwerpinge werd, kort daar
op, weggenomen, door denzelfden gelukkigen uittag,
eiie eene menigte van Proeven, naderhand genomen,
bekroonde : derzelver verhaal zou hier te lang vallen ;
en deeze Heer, zo wel als de Schoonbroeder van den
Eerwaardigen -sCHIRACH, vondt zich, eindelyk, gedrongen te erkennen, dat de Werkbyen het vermogen heb
om een gemeen Onderdaan ten Throon te heffen,-ben
wanneer het Gemeenebest ecne Koningin behoeft; en
dat, diensvolgens, elke Worm in den Korf in Raat is,
om, in zekere omI andigheden , de Moeder van een vol
te worden: dat dezelve deeze gedaantevcr--gendGflacht
wisfeling tot Koningin deels verfchuldigd is aan de uit
grootte van het Celletje, en de byzondere plaat--íteknd
zing in 't zelve; doch voornaamlyk aan een zeker voed,

zel, naar dien toeftand gefchikt, en zorgvuldig toege-

diend door de WTerkb yen, zo lang de Raat van Worm
duurt, waar door, en misfchien door andere middelen,
tot nog onbekend, de ontwikkeling en uitbreiding van het
beginzel der Vrouwlyke deelen, vooraf beftaande, te wege gebragt wordt, en die verfcheidenheden in grootte en

gedaante voortkomen, die naderhand de Koningin, op
cent
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eene zo zigtbaare wyze onderfcheiden van de Gemeen
H,erkbyen.

Voorts blykt het ten klaar-ften, uit de Proeven door
den Heer SCHIRACH en my genomen, hoe het algemeen
omhelsde gevoelen, dat de Koninginne. eene byzondere
foort van Eitjes, legt, byzonder gefchikt om andere Ko
voort te brengen, eene dwaaling is. De gelyk--nige
vormigheid myner ontdekkingen met die van den Hoogduitfhen Natuurkenner, in 't bewyzen van de Sexe der
Genaeene Byen, ftreelt my niet weinig; hoe zeer wy ook
van elkander verfchillen,wat den dienst derMannetjesofHommelbyen betreft, die hy, gelyk wy voorheen zagen, voor geheel nutloos hieldt. Het fmaakt my desgelyks niet weinig,
dat onze Proeven, wegens het voortbrengen eenerKonin.
tinne uit een gemeen Eitje, zo wonder wel zamenftemmen.
Ten befluite zal ik nod; aanwyzen, welk voordeel uit
deeze waarneemingen te trekken zy , . het voordeel
naamlyk om Kunstzwermen of nieuwe Volkplantingen te
maaken, of, met andere woorden , de middelen te ver
om deeze nutte Infeéten íterk te doen vermenig--fchal'en,
vuldigen: een íluk van eenig aanbelang voor dit Koning
ook voor ons Land,] als zynde dit het eenigmid.-ryk,[en
del om den jaarlykfchen uitvoer van verbaazende fommen
gelds, om Wasch te koopen, voor te komen: het nietonderhouden van een genoegzaam aantal Byen, om 't "zelve
te vergaderen, doet ons elk faifoen veel verliezen.
Het in 't werkftellen van deeze nieuwe kunst heeft, gelyk
de Eerw. SCHIRACH ons berigt, zich verfpreid door den
Opper Lausnitz, den Palts, Bohenze, Beijeren, Silefte, en
zelfs in Poolen. In eenige deezer opgemelde Landfchappen heeft de Regeering hier toe de hand gebooden, en
daar aan befcherming verleend. Zelfs heeft de Keizerin
van Rusland dit luk van zo veel aanbelangs gerekend,
dat ze iemand na Klein 13autzen gezonden heeft, om in do
algemeens beginzelen, en de geringfle byzonderheden,
van deeze nieuwe Kunst onderweezen te worden.
ZAMENSPRAAK TUSSCHEN KAREL DEN EERSTEN EN
OLIVIER CROMWEL.

(Het Fransch gevolgd.)
KAREL DE EERSTE.

I-i zich voor myn gezicht vertoont!

oe !is 't Cromwel, myn vernielden, myn beul, die
oLI•
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7AMENSPRAAIC
OLIVIER CROMWEL.

Ja, by is 't, beef niet; hier kan ik u geen het minfle
kwaad doen.
ARE L.

Ach! ik zou, u ziende, van fchrik íterven, zo ik nog
fterven kon.
CROMWEL.

Ik verdien ten volle uwen haat, 't is waar; maar het
Heelal is my zyne verwondering, en geheel Engeland zyne erkentenis, fchuldig.
KAREL.

Zyne erkentenis, aan u, die een Koning deed herven ,
om een Tyran aan 't zelve te geven!
CROMWEL.

Gy waart voor Engeland ook een Tyran, maar een
zwakke, een onvoorzichtige en een bepaalde tyran. De
fiere Engelschman verwaardigde zich niet uw jok te dragen; by nam de boeijens, waarmede ik hem beladen had,
in dank aan: wanneer by dezelfde hand, die hem.geketend had, het roer van Raat verftandiglyk zach betieren;
de vyandelyke volken te onderbrengen , en hun den
Scepter der Zee uit de handen wringen. — Groot-Brittannie is my de Opperheerfchappye fchuldig, die zy noch
bezit.
KAREL.

Gy had, zonder twyffel, gaven, Barbaar; maar myn
dood moet uwe gedachtenis voor eeuwig doen vervloeken.
CROMWEL.

't Is waar, dat ik veel heb vermogt : geboren onder
de laagfte clasfe van uwe onderdanen, heb ik u overwon nen, u onttroond. Ik ben verder gegaan; ik heb u laten
vonnisfen als de geringfte der burgers; en uw bloed heeft
opentlyk onder de handen van een beul geffroomd. Ik
heb één eenig voorbeeld gegeven in de dach-registers
der waereld; en ik was waardig dat te gevep. — Het
Heelal is 'er over verwonderd geweest, en de Koningen
der aarde hebben gezidderd op hunnen troon; maar, zo
gy met onzydigheid myn gedrach kunt beóordeelen, zult
gy zien, dat ik uw val moest bewerken. Uw Vaderland
was overwonnen, maar niet verwoest. My te vergenoegen met u 'er uit te jagen, of u van uwe vryheid te beroven, zou niets gedaan geweest zyn. Ik had u, door een
heim-
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heimlyken weg kunnen doen omkomen; verbergende, als
Bene zwakke vyand, de hand, die u zou geflagen hebben.
Dat was 'er noch op; maar uw dood zou als dan zonder
glorie voor my, en zonder vrucht voor de nakomeling
geweest zyn. Ik heb u willen firaffen, maar-fchap,
niet vermoorden. Ik heb u tot een flachtoffer willen
doen ítrekken, door de hand van dezelfde wetten, die gy
gefchonden had, en aan het hoofd van het zelfde Volk
dat gy verdrukt had. Ik heb door uwe ftraf eene groote
waarheid aan de Waereld willen leeren: namentlyk dat de
Wetten fouveraine meesteresfen moeten zyn van Koningen en Volkeren. — Uw dood, veel nuttiger voor uw
Vaderland, dan uw gantiche leven voor 't zelve geweest
is, heeft den allervastten grond voor de vryheid gelegd.
Uwe bloedige beeldtenis, onophoudelyk om Engelands
troon warende, zal de Tyranny van denzelven verdryven; fchreeuwende met een ysfelyke en bulderende fiemme, aan de Vorsen, die na u op denzelven zullen zitten:
Q! KONINGEN,wREST RECHTVAARDIG, EN EERBIEDIGT HET
RECHT DER MENSCHEN! Ik heb nooit kunnen vermoeden,

dat ik den Hemel zou honen, met u ter dood over te geven; daar benevens was het de Natie zelve uw natuurlyke rechter in dit Eiland, die u ter straffe geleid heeft.
KAREL.

Zo dan, verfoeijelyke Vadermoorder, geeft gy voor,
veel verdieníle by uwe Natie te hebben, daar gy u bezoedelde met de ysfelykíle der misdryven; maar indien
gy, door myn dood, de handen der Koningen hebt wederhouden, hebt ge die der Dwingelanden niet geflyfd ?
CROMWEL.

Het kwaad is ligt, in vergelyking van het goed. Ver beeld u, dat 'er, tegen één Koning, honderd Tyrannen
zvn : en flel u voor, dat te vreezen het lot van het menfchelyk geflacht is; zy is 't die de tronen beter bewaart,
dan de ontzachelykfle legermachten; dit zo zynde, kan
myn voorbeeld niet befmettelyk wezen. Ten andere,
de menfchen, die my gelyken, zyn een zeldzaam gewrocht van de natuur. Men zal 'er genoeg vinden, die
de gaaf van een bekwaam Kapitein zullen verëenigen,
met die van een diepdenkenden ftaatkundigen; maar die
kracht, die verhevenheid van karakter, welke de menfchen noch meerder dan de genie of het vernuft onderwerpt ; wie zal deze gaven tot dienzelfden trap bezitten

go
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ten als ik? Ik was noch niet meer dan colonel in he
Bataillon van Yorck; wy wierden in de eerfle attaque
te rug gedreven; en de Generaal, den moed verliezen.
de, vluchtte met de Soldaten. Ik vlood hem na, en
hem inhalende, zeide ik tot hem; de vyanden zyn daar
niet; ze zyn aan deze zyde. Ik bracht hem weder terug
in het gevecht, en onze overwinning was volkomen.
Ik nam, op eene andere keer, zitting in het Parlement.
Ik ondervond enige tegenftribbelingen tegen myne ontWerpen; Ik wierd zeer driftig; Ik zal u lieden, gelyk dit
horologie, verbreeken, zeide ik tegens de vergaderde Leden; en met een verbryzelde ik myn horologie tegens
den g rond. Het Parlement bewaarde eene zeer eerbiedige í}ilzwygendheid, en gehoorzaamde my zonder • morren. — Geloof my, de Natuur heeft my gefchikt om
de menfchen te regeren; en, ons beiden in het zelfde
tydperk doende geboren worden, heeft zy my de plaats
op den Throon, en u die op het Schavot aangewezen.
KAREL.

Wel hoe! bloeddorílige! was het niet genoeg voor u,
om zulke ongehoorde taal op de aarde te voeren ? moest
gy my hier noch als een flachtoffer van uw wraak komen
mishandelen? moet gy nu nog de rust van myne Schim
$opren ?.... Maar, ik zie den Helfchen geest, die ons
nadert , hy zal my over uwe nieuwe verongelykingen
wreeken.
MINOS

Ga, vertrek, ongelukkige Vorst, vertroost u zelven ;
Cromwel heeft zich ten uwen voordele gewroken.
Duizendmaal veel ongelukkiger in het midden der grootheid, daar hy u uitgebonsd heeft, dan gy, dien hy in het
graf heeft doen dalen. — Zyne verheffing is niet dan
Bene lange pyniging, eene lange ítraf geweest. — Zyne
.verbeeldingskracht, altoos vervuld met harfenfchimmen,
deed hem moordenaars, zelfs in zyne allerwaardite vrienden, ontdekken. De vrees voor den dood heeft hein
niet één eenig aangenaam ogenblik in zyn levendoen genieten. — De ongelukkige heeft riet één enigen nacht
de aangenaamheden van de rust genoten. Naauwlyks floot
de flaap zyne ogenleden of hy meende zyn wreker te
gevoelen , die hein den degen in den boezem drukte,
dat hem yling deedt ontwaken (*).
Gevreesd by
do
(*) Men weet dat Cromwel alle nachten vats bed Ycr'alldvrde
uit dc vreeze die key vooK tnoordenaaren had.
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de gehele waereld op zyne beurt..... Hoe gelukkig zou
hy, (dit leven eindelyk verlaten hebbende, voor welktyd-punt by zo veel vrees had,)wezén,zo niet de dood voor
hem geweest ware een overgang tot het lyden van nieuwe
plagen.
Zo wierd eer Proferpyn, de ontfielde maagd, net kracht
Door Pluto weggevoerd in 's 4fgronds naaren nacht;
By lachte bars, en, in zyn fcliik met dezen zegen,
Benydde by yuupyn zyn' Blikfeni, noch zyn regen.
C. H. E.
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ontziende dood! verwoestende wreedaart! Mo.
O niets
gen de zoetf}egenoegens, de onfchuldigftc vermaken

voor uwe ge(lrenge vervolgingen niet veiligzyn?—Van
het toppunt van geluk en vergenoeging ploft gy den
mensch in den kuil van bitterheid. — 0 ongelukkige Vriendin! hoe finertelyk is uw verlies! Ach! ach! uw welbeminde hartenvrierd is u ontrukt; de tederfle banden zyn
verbroken; die uwer liefde zyn fchier in haren eerften
bloey verfeheurd. Helaas! een zo geweldige flag moest
u dan geheel ter neder werpen, en uwe verflagen ziele in
diepen druk en rouwe dompelen. Moest zig Laan het al
te wreede noodlot, niet te vreden, met u reeds zo lange
gefolterd te hebben, voor 't laatst, nog eens, ten uwen
onherftelbaren koste verzadigen ? bloest de al vernielende kragt des doods u zo ontydig van elkander fcheuren?
Beklaaglyk lotgeval! Jammerlyk vooruitgezigt! Myn geest
bezwykt op liet aanfchouwen van uw treurgelaat. Uw
boezem is beklemd; uw hart door droefheid overffelpt;
door benauwdheden geprangd; door tranen doorweekt.
En geen wonder: alle uwe hoop is verydeld; uwe voornemens in duigen gefineten; uw genoegen gellremd; al
eiw geluk verloren. — Myn ziele weent, in bittere droefheid, met u, over het verlies van hem, wiens vriendfchap
zy zo hoog waardeerde. En elk, wiens harte niet verf eend
is,
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is, voelt zig door uw ongeval getroffen. --- 0 ongeluk

,

kige liefde! Bron van elende! Vreugd van weinige ogenblikken, die de fmarte des te gevoeliger maakt! Moest
uw gevoelig hart, daarom, voor waare liefde vatbaat
zyn, om dat de flag, die u gedreigd wierd, u des "te
zwaarder treffen zoude ? Pynigend voorregt ! Hoe veel
wenfchelyker ware het, het verrukkelyke van eene hartelyke toegenegenheid nooit te hebben gefmaakt, of van
derzelver gevoel te zyn beroofd geworden! — Of zou
men beftaan te zeggen, dat uwe liefde by God, die de
Heer van leven en dood is, zou afgekeurd geworden zyn?
Misfchien, myne vriendin! bezwaart u die gedagte, dat
het eene fraf des hemels zy, dat gy ..... Maar neen;
uwe liefde was opregt, en had de deugd tot leidsvrouw;
Ze was een voorbeeld der beste en wezentlyke vereischten
van een gelukkigen egt; verre van vcrfoeyelyke inzigten
van hoogmoed of eigenbaat; ze bevorderde de betragting
uwer pligten , en konde her Opperwezen dus niet
dan welgevallen. — De algemeene goedkeuring wettigde uwe keuze en ítrekte u tot een waarborg van
het geluk, dat u te wagten ftond. Doch waarom
vergunde de Hemel u dan niet het zoet genot van dat ge=
luk,' dat gy zo wel verdiende? Vermetele gedagten ! Zullen wy den hogen raad der Godheid doorgronden ? Wie
-heeft ooit den weg des Heeren gekend, en vie is zynenraads'nan geweest. Gewislyk myne Vriendin kleeft deeze onbezonne denkenswyze niet aan. Onfchuldige aandoeningen vervullen haar hart. Wel aan dan, dierbare Vriendin! beklaag u vry, betreur uw lot, dat u het Slagtoffer
uwer liefde maakt. Uwe klagten zyn regtmatig. -Uw
leed is onuitfprekelyk. Maar, laten uwe tranen u nietzo
verre vervoeren, dat ge u aan ondankbaarheid zoudfchuldig maken. Laat de deugd u, gelyk by het leven van
uwen braven vriend, ook na zyn dood beftieren, om gelaten te zyn in de fmarten, die u van boven worden toegezonden, en onderworpen aan den Goddelyken Wil.
Aanhoor de alvermogende troostredenen van Godsdienst
en verftand, die anders zo veel vat op uw gemoed hebben. Hier zult gy uwen beknelden boezem kunnen ontlasten; hier zult gy verlichting vinden in uwe angstvallige ogenblikken. Vrede en kalmte zullen wederkeeren in
uw ontrust gemoed. Uw hart, met die gevoelens bezield, heeft dan, voorzeker, al zyn geluk nog niet verloren. Hoe zwaar het ook gewond zy, het ziet altoos eene
vei-
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veilige toevlugt voor zig open. — Maak dan gebruik,
waardige vriendin! van die edele grondbeginzelen van
deugd en Godsvrugt, welke gy mogelyk aan de liefde te
danken hebt. Erken, met waare dankbaarheid, de gunst,
welke God u daar door beweezen heeft; voorwaar de
grootfte weldaad, die u immer kon gebeuren. Denk, dat
het die zelfde God is, wiens Taande hand u thans bezoekt.
Het moet uwe fmart verminderen, dat het zyn wil, en
niet die der menfchen is, die uwe vereeniging onznogelyk
maakt. Hef uwe ogen naar hem op, in het midden uwer
droefgeestigheid. Stel u dikwils voor den geest, dat hy de
liefde zelve is, en alleen weet, wat ons het beste zy.
Vertrouw op hem, en laat zyn wil u dierbaar zyn. Wy,
in alle onze vermogens engbeperkte Schepfelen, zynniet
in flaat om tot in het binnenfee zyner heilige befluiten in
te dringen; maar dit mogen wy, dit moeten wy geloven,
dat zyn beíluur vol wysheid en ontferming is. Zie flechts
neder op het einde, en ge zult bevipden, dat hy u goedertieren gebleven is, en zig, in alle uwe bekommeringen,
uw waar geluk ten doel gefield heeft. 0 grootheid van
Ziele! Verhevene denkbeelden! die ons verre boven alle
fmarten verheffen! Welk eene onuitputlyke bron van vertroosting fpruit 'er niet voort uit dit gezegend vertrouwen
op de Godlyke voorzienigheid! 0 hoe gelukkig agt ik
uwen zaligen Vriend, die zelfs, by leven en by fterven,
u tot dit zoart van vertroostingen heeft aangemoedigd!
Verdryf dan, beste Vriendin, verdryf uwe naargeestige
gedagten; fmoor ,uwe zwaarmoedige aandoeningen. Gy
hebt 'er te meer reden toe; daar ge vertrouwen iiioogt,
dat God uwen tederstbeininden uw oog alleen onttrokken
heeft; om. hem van des te zwaardere bitterheden te beveyden, en des te eerder in het bezit te ílellen van die zalige flonden, welke alhier, in deeze valei van elende, niet
te vinden zyn. — Maar uwe droefheid overmeestert u.
Het denkbeeld van den dood valt u bezwaarlyk te verduwen. Uwe gedagten zyn geftadig gevestigd op dien fchrik
der natuur, die u van het voorwerp uwer liefde zo wreedelyk heeft afgefcbeurd, en het ftreelend vooruitgezigt
uwer gegronde verwagting heeft te leur gelteld. Dit
maakt u troostloos. — Dan, myne vriendin! hebt gy
'niet het beste doelwit, dat gy u, in uwe onderlinge verbintenis, kost voorftellen, bereikt? In het beftendig geluk van uwen beminden vriend ílelde ge immers uw grootst
genoegen. Viel, heeft hy u geen gegronde hoopenagela..
G
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laten, dat by het voor eeuwig verworven heeft ? iaat by de
tedere vriendfchap, die hem aan u verbonden hield, ver
heeft, met het genot eenex veel zaliger vreugde,-wisfeld
die hem de vriendfchap met den Heere jefus te wege brengt ?'
Wel, is dan hierin geen troost voor u te vinden ? Is het
gedenken aan zyn dood u zo verfchrikkelyk? Zyne laatfte
ogenblikken waren ogenblikken van vrede en vreugde. 0
hoe leerzaam was zyn voorbeeld! Christelyke nayver beftuurt hier myne pen en doet' my uitroepen: „ Hoe ge„ lukkig en gerust is het affterven van een waar Christen!'
„ Zyn dood is het begin des levens! Zyn fterfbed is,
;, om my met YOUNG uictedrukken, een 'heiligdom voor
„ zyne ziele! In het midden der doodsbenauwtheden,
terwyl de natuur reeds ligt te fterven, blinken 'er op
„ zyn aangezigt ftraalen van blydfchap die de fchaduwen
„ des doods overtreffen"! Wel aan, myne Vriendin!
breng u den dood van uwen minnaar, onder dit gezigtspunt, voor uwen geest. Geen denkbeeld zal u ooit aangenamer bezigheid of meerder troost verfchaffen kunnen.
O hoe gelukkig zon ik my zelven agten, wanneer ik my
beroemen koude, u in deeze gemoedsgeíleldheid gebragt
of gefterkt te hebben! 1«yn ziele zou opfpringen van
vreugde, wanneer ik u, door uwe liefde, zag opgeleid,
om, in het felfte uwer fmarte, geftadig' uit te galalen:
Om wel te fterven wil ik leven.

„ Het is my wel, wat God my doet;
„ Hem waard te zyn, naar deugd te flre ent,
„ Zy hier de zorg van myn gemoed.
,

De Zender van dit Stukje wordt verzogt, liet in Zyn Ed.
Brief vermelde vroegtydig in 't begin dezer Maand te
zenden; zo wy 'er, naar Zyn Ed. begeerte, gebruik van
zullen maaken in N. 3 , van ons 'Mengelwerk.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

yne bezittingen door verwaarloozing te verliezen is
!J zeker misdadig: maar alle ongelukkigen zyn niet onZ
gelukkig niet elendig geworden door hun eigen toedoen.
Dan
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— Dan hy, die waarlyk gebrek lyd, 't zy met of bui.
ten zyn fchuld, moet geholpen worden.
Geef agt op uwe zaken, wie gy ook wezen meudt, door
onagtzaamheid en verwaarloozing, kan een welgefteld man
arm worden, alle zyne goederen verliezen en den onder
anderen noodig hebben. — De armoede brengt-ftandv
iemand in de uiterfte veragting. — En, hoe hard moet
het vallen, zyn leven in de grootfie veragting te moeten
flyten, onder de overtuiging, dat men 'er zelf de oorzaak van is.
Nooit is ons geluk uitgebreider, dan als wy onzer geen
wangedrag bewust zyn, en als _wy weldadigheden geoefend hebben.
Zy lyden een ondragelyk hartzeer, die, in hoogheid
verheven, eensklaps van den throon des geluks afgebonsd
worden.
De Weldadigheid is eene fchitterende Deugd, en doet
hare beminnaars ver boven anderen uitblinken.
Hy, die een tederen, edelmoedigen en medelydenden
inborst bezit, vliegt ter1iond toe, om den behoeftigen te
onderfteunen, den elendigen uit zyne jammeren te ver
hongerigen te fpyzen, en den naakten te klee--losfen,d
den. 0 welke Bene fchoone, welke eene hemelfche Deugd!
Een goed gedrag verwerft ieders gunst, zelfs die der
vyanden, en der ondeugenden: maar niemand verwerft
meer gunst dan een medelydend mensch.
't Is opmerkelyk, dat het geluk den meesten tvd hem
ontvlugt, die hetzelve het fterkfte najaagt; en hem, die
'er weinig moeite om doet, van zelve in den mond loopt.
— Het komt denkelyk daar van daan, dat het geluk niet
gedwongen, maar geleid; niet te fierk opgezogt, maar
by voorkomende gelegenheden aangegrepen moet worden.
Is 'er wel iets ongefchikter op de gehele wereld, dan een
ondankbaar mensch? Is 'er wel iets hatelyker, dan de ondankbaarheid? — Is 'er wel iets lager dan deze Ondeugd?
Het gebeurt denzulken, die anderen wel doen, wel eens
dat hun lagen gelegd worden; ''t is om dat zy, even als
de grootgin, de aanzienelyken der aarde, boven anderen uit
te zeer, verwekken nyd en afgunst,-fl:ekn.Zychitr
en loopen geftadig gevaar, van aangevallen te worden.
Het zyn de grootfte lafhartigen, die den dood tegemoet
lopen, met de handen aan zichzelven te haan; om dat ze
vrezen, het gewigt hunner rampen niet te zullen kunnen
dragen. C. V. D. G.
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MENGEL JYERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
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VERHANDELI1 G OVER DEN AANWAS DER KENNISSE VN
DE GEZALIGDEN HIER NAMAALS.

(Vervolg van bladz. 94.)
wy, naar het onlangs voorgeftelde oogmerk,
onze aandagt op de groote Werken Gods, zo worV
den we natuurlyk in de eerfte plaatze opgeleid, ter be-

fchouwinge van het Hemelfche, en hier in verleent ons
het voortreffclykfte van het gefchapene eene overruime
ílof van befpiegeling. Men verflaat my ongetwyfeld; en
denkt terftond op het Ryk der volmaakte Geesten.
Zuivere Geesten! — 6 Verbazende Gewrogten! -Wonderbarelyke Schepzels! --- Wie geeft 'er my eenig
klaar denkbeeld van? — Onftoffelyke Geesten! --Dit is al, wat ik
Engelen. — Throongeesten!
De groote Stigter
'er van te weten kan komen.
van 't, Heelal heeft goed gedagt om 'er ons niets meer van
te leren. — Ook kunnen wy ons gene denkbeelden
vormen van een onftoffelyk Wezen. — Wy weten van
ons eigen Redelyk deel, onze onftoflyke en onilerfelyke
Ziel, zo verbazend weinig, dat wy fchier zeggen kunnen
'er bykans niets van te weten. — Hoe veel minder kennis moeten wy dan niet hebben van Wezens, tusfchen
welken en ons nog zulk een wyden afftand is! — Midlerwyl doet 'er zich echter, in de ordening der volmaakte Geesten, eene Godlyke Wysheid op, die de menfchelyke Wysheid oneindig te boven gaat; en waarin het menfchelyk vernuft eene eeuwige bron van verwondering ont=
dekken kan. — De Godlyke Majelteit, Wysheid en Almagt
íiraalt 'er allerzigtbaarst in door. -- Hoe veel is hier te
weten! Hoe zeer zullen de Gezaligden zich verwonderen,
wanneer zy in deze duistere zaak een klaarder inzien krygen ! Welk een verbazend aantal van wonderen zullen zy,
in de befchouwing dezer voortreffelyke Schepzeis, ontdek
keu;
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e

(DR

VERHANDI!LTNG

ken; omtrent derzelver bedieningen, de orde dezer
Throongeesten, hun.beftaan, en vele andere dingen , van
welken wy in dit leven diep onkundig zyn! — Hoe zal
derzelver verbazend aantal hen verrukken 1 het zal denkelyk grooter, en veel ontzaglyker zyn, dan men 't ge
vermoed. — Deze voortreffelyke Dienaars-wonelyk
des Allerhoogfen zullen hunne denkbeelden aan de Gezaligden mededelen, op eene verheven, en voor ons
liog onbegrypelyke wyze. — Welke onze denkbeelden
,ier te bovengaande Wonderen zullen zy van den grooten, den oneindiger God ophalen. Ze behooren onder
de eeríle Schepzelen, door God voortgebragt; wat is
'er, zedert de Schepping der Wereld, niet al gebeurd?
wat hebben zy, na de ontrolling zo veler Eeuwen, niet
ál wonderen van God aanfchouwd? van hoe vele gebeur
ze getuigen geweest ?— Hoe opgetogen zul--tenisfzy
len de Gezaligden flan, wanneer ze alle die Wonderen
hooren?,— Ho. veel zal hier mede te delen, hoe veel te
vernemen vallen ? --- Hoe zullen zy als in verrukking
weggevoerd worden: wanneer zy het Hemelsch muzyk,
de volmaakte Lofzangen dezer onfl:oflyke'Wezens, hooren! Hoe opgetogen, hoe geheel vervoerd, zullen ze
zyn, als zy het driemaal Heilig hooren uitgalmen! -0 ! onze denkbeelden fchieten thans oneindig verte kort,
om te kunnen begrypen, hue het zich, in die Hemelfche
gewesten, onder dat volmaakt gezelfchap, zal toedragen !
— Als men hierop zyne aandagt vestigt, bemerkt men
wel dra, dat zich hier te veel zal voordoen, om op één
gekend, oir op éénmaal doorgrond te kunnen wor--inal
den. De Gezaligden kunnen gewis niet anders, dan by
trappen, in deze groote verborgenheden voortgaan ? -Doch laat ons, van de volmaakte Geesten, daar wy zo
weinig van weten, afziende, ons oog vestigen op de zigtbare dingen; de wonderen, daar in ten toon gefpreid,.
kunnen ons genoeg bezig houden.
Het geen hier eerst onze aandagt vordert, is de ©nmelyke Ruimte, in welke God de Almagtige het Heelal
laatst heeft. — Eene Ruimte, waar in wy, dages
^ycki voor onze oogera zo vele ontzaglyke Werelden
ƒnet gemak zien omwentelen, en zich bewegen, zonder
elkander te raken, in den loop te fluiten, of tegen elkander aan te bonzen; Werelden, van welken ver de
naeesten onzen aardbol oneindig in uitgeftrektheid overtreffen. Maar welk een Werk, hoe groot, hoe ontzaglyk
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lyk is dat gewrogt van den Almagtigen, het Geheelall
—Wie kan zip; eenig denkbeeld vormen van eeneRuimte, gefchikt om her Geheelal te omvatten? waar zyn de
pa'en, de eindperken dier Ruimte, en, zeg my, wat is
er buiten deze Ruimte? Wie zal my hier op een voldoeWend antwoord geven ? Te vergeefs zou men 'er antwoord
op verwagten; te vergeefs zou men zich onderwinden dit
duistere na te fpooren. — Men verbeelde zich hier eene gezaligde Ziel, welke, geplaatst boven aan de ftarren , een inzien krygt in dit wetenswaardig onderwerp. —
Welke ontdekkingen zal zulk eene Ziel, omtrent dit on.
derwerp alleen, te doen hebben, en hoe zal ze, langs dezen
aangenamen weg, opgeleid worden tot den Formeerder,
den grooten Werkmeester aller dingen! — S Welk een
fchat van diepe verwondering voor de Ziel! En hoe hooger hare verwondering ryze, hoe uitgebreider hare ken.
nisfe noodwendig worden moet; dewyl de verwondering
niet verwekt kan worden, dan na e2nemeuweontdekking
van iets dat in cie Ziel verwondering baart; en alle ver
ophoud, zo dra men ophoud nieuwe ontdek--wonderig
kingen te doen; of zo dra onze kennis, dat liet zelve is,
nalaat toe te nemen; dat hier nimmermeer plaats zal kunnen hebben.
Hoe vele millioenen van voorwerpen doen zich toch in
die onmeetbre Ruimte op! — Hier heeft God den Hemel uitgebreid; dat Azuurgewelf als een dunnen doek ge
alle de lichtende lichamen, die zich voor ons-fpane;
oog vertoonen, in hunnen juisten ifand geplaatst: 6 almagtige Werking van den Onei,ndigen God. Dit is door zy
ne hand gevormd, en 't is wonderiyk in onze oogen!
Daar 'er, vóór de Schepping, geen enkel Stofje was;
daar 'er niets aanwezen had, dan de Almagtige alleen:
-- zie daar n6 eene volle wereld! — ó Onbegrypelyk
Wonder! te wonderbaar, om door beperkte Vernuften
in eeuwigheid doorgrond Ee kunnen worden! -- Wat is
'er buiten de Hemelen? waar zyn hunne eindperken ? —
Wie zal ze ons aanwyzen ? Nochtans heeft de Oneindige
dezelven binnen hunne juiste perken bepaald; Hem alleen
is ook maar bekend, hoe ze gemaakt zyn. Zyne kennis
doorgrond alle oorzaaken, om dat zy allen van Hem afhangen. By alleen bepaalt alle gewrogten, om dat 'er
gene oorzaken buiten Hrm zich roeren kunnen. — Hy
weet dierhalven alles, om dat Hy alles voorzien heeft.
Zyne Wetenfchap alleen kan niet in trappen vor-
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deren, om dat Hy dan zou ophouden Alwetend te zyn,
en zulks tevens zyne Onafhanglykheid zou verwoesten.
— Gods Kennis, Gods Alwetendheid is Hem eene vol
zo is 't met alle zy--ftreknodzalyEigfchp;en
ne Eigenfchapen; om dat Gods Wezen, Gods Aanzyn in
zichzelven volstrekt noodzaaklyk is. Ook kan 'er, buiten
den Oneindigen God, nimmer eene Beltaanlykheid van zodanig eene natuur zyn, om dat 'er nimmer twee volftrekt
noodzaaklyke Wezens zyn kunnen. Hoe moet de Ziel,
bezeffende dat dit` den eenigen waren God alleen eigen
is, hier door in de verrukkendtte verbaasdheid, in eene
aangename onuitputtelyke verwondering weggevoerd worden! — Hier zekerlyk openen zich gedurig nieuwe bronnen van verwondering; en de kennis moet zich noodwen
uitbreiden, gemerkt het onbegrypely--digmeêrn
ke dat zig hier geftadig opdoet. — De Ziel verwondert
zich, reeds in dit leven, op Bene aangename en zalige
wyze, in de befchouv^ing der groote Werken Gods, over
de Oneindige Magt van derzelver Formeerder. — Maar
hoe heerlyk, hoe voortreffelyk, zal dit gefchieden, dan,
wanneer zy den Hemel zelven onder zich heeft; wanneer
Zon, Maan en Starren zich beneden haar zullen omwentelen ? — Zy zal dan ongetwyfeld een klaarder inzien
krygen, . in dit groote Wonder, dat Bouwfluk des Almagtigen, het Paleis van den grooten God. — Zal nu de gezaligde Ziel op éénmaal hier alles kunnen over en doorzien? Zal zy alle de wonderen, om zo te fpreken, op
een punt des tyds ontdekken; en alle die heerlykheid en
luister van dit groot, dit pragtig Gebouw op éénmaal onder het oog krygen? Is dit niet veel eer een Werk, dat
de Vermogens van een bepaald wezen, zo als de Ziel altyd blyven zal, verre overtreft?
En wat zal men denken van de befchouwing derontzaglyke gevaarten die de groote Formeerder der Wereld,
binnen de ruimte van den uitgefpannen Hemel, geplaatst
heeft? Hoe vele Werelden bewegen zich hier, die all en geregeld op hunne asfen draien, en zich onbelemmerd vry en ruim bewegen ? Op welke onmetelyke
afftanden zyn dezeWerelden van elkanderen geplaatst?
afpanden, die ons verband verbysteren! — Wie weet
het getal dezer Werelden , waar van velen zo verbazend groot zyn, dat ze onzen aardbol onbedenke-

lyk veel te. boven gaan 1 te bepalen? Onnadenkelyk
groot is derzelver getal; dit in den Melkweg alleen zyn
.
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ontelbaar (*)! -- Hoe oneindig moet, wyders, niet het
getal der verfchillende voorwerpen wezen, welken op zo
vele duizenden van Werelden geplaatst zyn! Wy weten
te weinig van den aart ende natuur der Sterren, om 'er iets
met zekerheid van te bepalen: — dan daar 'er verfcheiden
Sterren zyn, die met onzen aardkloot veel overeenkomst
fchynen te hebben, zo is het zeer waarfchynelyk, dat
'er zoortgelyke Schepzelen, als wy zyn , op geplaatst zul
wezen. — En zekerlyk althans heeft men 'er niet-len
aan te twyfelen, dat 'er zich millioenen van voorwerpen,
millioenen van Wonderen zullen opdoen, waar van de
gezaligde Zielen een veel klaarder inzien, eene juistere
bevatting zullen verkrygen, dan de fchranderften 'er ooit
op Aarde van bekomen konden. Zo vele Werelden,
zo onbedenkelyk wyd van elkander geplaatst: — zo vele
voorwerpen, zo veele millioenen van Wonderen; -- zo
verbazend groot, dat de overdenking ons het hoofd als
doet draien. — Het Geheelal, dat ontzaglykgevaarte,
met al deszelfs volheid; dat groote Werk van den Oneindigen God, zo in een punt des tyds te doorzien, alle de
onderfcheiden werkingen, alle de verfchillende oorzaken,
gewrogten, einden en oogmerken in één oogenblik te
kennen; zo eenti oneindige diepte op eenmaal te doorgronden, is voorwaar het werk alleen van den Almogenden; maar geenzins van wezens als wy menfchen zyn. —
En wie, wie zal dan dat Wezen aller Wezens bevatten!
dat Wezen, 't geen de oorzaak is van alle diegewrogten,
gewrogten, waarvan wy nog maar flegts een klein gedeelte bèfchouwd hebben: dat egter, myns oordeels, genoeg
om ons, op goeden grond, te doen belluiten,-zamis,
dat de kennis der Gezaligden na dit leven trapswyze zal
moeten toenemen.
Komt dit egter zommigen nog niet voldoende voor,
ze vestigen dan , benevens dit alles, met my het oog op
de Verborgenheden, door de Openbaring verkondigd;
die, hoewel reeds in zo verre geopenbaard, .ls ons menfchen in dit leven ter zaligheid dientig is, nochtans in
vele opzigten Verborgenheden blyven, die wy op Aarde
niet kunnen doorgronden; en zelfs voor de Gezaligden
in den Hemel nog onleegbaare bronnen van wonderen zyn
zul(*) Zie het geen ik nopens dit onderwerp bygebragt heb in de
Hedend. Vadert. Letter -Oef. Mengeiwerk, IV. D. bl. 91, 92.
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zullen. — Men neeme, ten voorbeclde, de Leer der
Drieëenheid, en die der Menschwordinge van Gods
Zoon. — Hoe men hier over ook denke, geen Sterveling, hoe vermeten, zal ooit wanen, dat by deze Ver borgenheden volkomen verflaat : ze zvn te diep voor onze bepaalde begrippen, te hoog voor ons beperkt Ver Itand, in dit tegenwoordig leven. En wat zullen wy
denken van de gezaligden hier namaals? Zal de Eeuwig.
beid wel in ftaar zyn, om die verbazende, die groote
wonderen te ontknoopen, en ze ons zo te doen doorzien,
dat ze gene verborgenheden meer behelzen ; maar zich,
geheel en al opgeklaard, aan 't verfland der Volmaaktheden in de Heerlykheid vertoonen ? Zal de Mensch, die,
boe volmaakt ook in den Raat der Zaligheid, echter een
Mensch, een wezen met bepaalde vermogens blytt, zal
zul. een Mensch die Verborgenheden ooit zo kunnen
doorgronden, dat hy, fchoon een eindig wezen, Bezel.
ven volkomen begrype ! — Is 't niet veeleer te gelo.
ven, dat wy, hoe meer wy in kennis toenemen, 'er des
te meer nieuwe wonderen in ontdekken zullen ? Wonderen van Almagt en Wysheid; wonderen van Liefde,
]Barmhartigheid, Ontferming en Genade; wonderen die
ons Gods oneindige Volmaaktheden ten toon fpreiden;
wonderen, die de gezaligden in eene brandende Liefde
tot God zullen doen ontvlammen; wonderen, die zy niet
zullen kunnen uitfpreken, terwyl zy hen gef}adig in ver..
rukking zullen vervoeren ! — Wat zullen de gezaligden in
't befchouwen dier wonderen , in 't genieten van al dat heil,
dat hierdoor voor hun te wege gebragt is, niet zien en ondervinden? Hoe zal alles fl:rekken om hun de oeverander.
lyke liefde en trouw van God te ontvouwen? Hoe vele
nieuwe bewyzen zullen zy 'er geffadig van ontwaar worden?— En hoe zal zich hun verfland in 't naipooren van
dat alles verlustigen, om, ware het mogelyk, de diepte
daarvan te doorgronden : -- Maar eene diepte, die
noch Menfchen ncch Engelen in eeuwigheid doorgronden
nullen: een diepte, waarin zich Iteeds nieuwe wonderen
opdoen, die den gezaligden nieuwe Verborgenheden ontdekken! — Of zouden de Gezaligden dit alles in een
enkel oogenblik zo volkomen verftaan, dat 'er niet meer
te ontdekken ware? Neen zeker! dit denkbeeld, dunkt
7ny, doet de grootheid dezer Verborgenheden te kort:
veeleer, mag men denkeg, is hier Bene hoogte, eerre
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lengte, eene breedte, eene diepte, die zelfs het verfland
der gezaligden te boven gaat; nadien 'er alle de fchatten
der Godlyke Wysheid in verborgen zyn. — En wie,
die dit bezeft, zal het ooit in twyfel kunnen trekken, of
zy niet geduurig trapswyze in kennisfe moeten vorderen?
Wie, ,lie dit nagaat, begrypt niet., dat zulks een aller.
zaligife Raat is; daar de Algenoegzaame God onophoudlyk nieuwe bronnen van zyne Wysheid en Genade opent,
voor hun , die gezaligd zyn geworden ? — Zou het dan niet
ten uiterlle ongerymd wezen, zulk een (laat onvolmaakt
te noemen, alleen, om dat onze kennis, in deze groote,
in deze verbazende, in deze oneindige Verborgenheden,
in de eindelooze eeuwigheid trapswyze zal toenemen?
Voeg hier by, dat 'er, orgetwyfeld, buiten deze en an.
tere Verborgenheden, weiken de Openbaring ons aan
heeft, nog oneindig vele Verborgenheden zyn,-gedui
waarvan de mensch in dit leven volmaakt onkundig. is;
die God den Stervelingen niet geopenbaard heeft, om
dat ze in dit leven geheel en al onvatbaar zyn voor kundigheden van die natuur. Verborgenheden, die God be.
waard heeft, voor een volmaakter flaat; Verborgenhe.
den, die zelfs dan nog groot voor ons zullen zyn, als
ons vérftand opgehelderd zal wezen. — En zou zich
dat alles terftond zo aan 't menschlyk begrip vertoonen,
dat het Verfland 'er alles te gelyk van bevatten koude;
dat het in een punt des tyds alles indiervoege doorzage,
dat 'er in de eindelooze eeuwigheid niets meer van te ontdekken noch te leren ware! Is het niet ten uiterte onwaarfchynlyk, dat een menschlyk begrip, 't geen altoos,
in hoedanig eenen Iaat ook befchouwd, op een oneindir
gen affland van den alwetenden God moet blyven, dac
alles op éénmaal zou begrypen? -- Komt het niet veel
aannemelyker voor, dat zich hier wonderen zullen openbaren, waarin de gezaligden diepten zullen vinden, die
ondoorgrondelyk, hoogten •die onbereikelyk, lengten
die onafmetelyk, en breedten die onoverzienlyk zyn?
Wonderen dierhalven, in welker befchouwing en overdenking de gezaligden zich eeuwig zullen verlustingen;
terwvl ze dezelven trapswyze nader leren kennen, en
geftadig nieuwe íioffe vinden, om zich te verwonderen
over de Godlyke Volmaaktheden, die 'er zich in ontdek
meer men al het tot dus ver aangevoerde-ken.—Ho
oplettend overdenkt, hoe levendiger men gevoelt dat 'er
zich voor de gezaligden, in de eindelooze eeuwigheid;
geG4
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genadig nieuwe voorwerpen zullen opdoen, om hunne
kennis te vermeerderen; en dat ze gevolglyk niet eens
alles zullen bevatten ; maar trapswyze in kennis toe--klaps
nemen tot in eeuwigheid.
Hier mede zou ik deze Verhandeling, als myne beweerde {tellint; genoeg betoogd agtende, kunnen afbreken;
dan laat ik 'er, ter nadere ophelderinge van het gehele
Stuk, eindelyk nog byvoegen, dat men den Staat der Gezaligden, in de volmaaktl}e heerlykheid na dit leven, nimmer moet aanmerken als een Staat van Werkeloosheid. Dit
denkbeeld, fchoon in het vorig beredeneerde opgefloten
en als flilzwvge: de vooronderfteld, is echter van dien
aart, dat het nog wel eene nadere, eene byzondere overweging waardig zv.
Men zou ons waarlyk geen gunEtig denkbeeld van den
Staat der hoogfte Volm'aktheid inboezemen, by aldien
men ons leren wilde, dat dezelve beftaan zal in eene
rustende Ledigheid , in eene altoosduurende- Werkeloosheid. —
^Vatuurlyk is de Mensch afkerig van zodanig Benen Staat.
--- Dezelve behelst niets Zaligs, niets dat den naam van
eenig geluk mag dragen. — De Ledigheid is zelfs een
last voor den Werkeloosífen mensch : ze verveeld hem geweldig. leder mensch zal, gelyk de bevinding ten over-

vloede leert, fchoon hy zich niet altoos tot het nuttige
tot het heilzame bepale, (latende al veeltyds het beste
varen;, terwyl hy het ilegtfte verkiest, zich altoos eenige
bezigheid opzoeken, om dat hy in den aart van werkeloosheid afkerig is: 't zy dat deze bezigheid iets heilzaams
op het oog hebbe, of llegts in enkele beuzelingen befta,
om den zukkelenden tyd door te helpen. Maar wie is in
dit leven, (en wat zou ons .beletten dit denkbeeld van
geluk tot het toekomende leven over te brengen ?) geluk
dan hy, die zich zulke bezigheden weet te ver -kiger
waar door zyne kundigheden in nuttige zaken-fchaen,
toenemen ? — Wy hebben geen wezenlyker geluk, dan
als wy ondervinden iets van aanbelangs ontdekt te hebben -- wy gevoelen ons geluk nooit levendiger, dan
wanneer wy in de kennis van wezenlyke zaken vorderen. —
Dit is waarlyk in dit leven eene Bronwel, waaruit een aanenaam genoegen voortvloeit; een genoegen, dat onze
iel geheel vervult, daar alle andere vermaken, zamen
genomen, niet by halen kunnen; daar alle Wereldfche
geneuchten voor zwigten moeten. --- Hoe lastig, hoe
ver.
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verdrietig zou ons leven worden als deze Bron geftopt
wierd!
Het is zekerlyk zeer ver van daar, dat onvernuftige
menfchen, dat lieden, die zich in grove zinlyke vermaken verlustigen, de vergenoegditen de gelukkigften zouden zyn: het tegengetelde is ten vollen blykbaar, voor
een ieder die ooit acht íloeg op hunne levenswvze. Veeleer is dit het deel van den verftandigen Min, die zyn
grootst vermaak, en het wezenlykst deel van zyn geluk
op Aarde, vind, in zyner Ziele eene verftandige nuttige
bezigheid te bezorgen, en dezelve daar mede werkzaam
te houden. — Hy telt alles, wat hem leerzaam toefchynt, aan zynen geest voor; overweegt het zelve;
en zyn redelyk wezen word gelyk een Tafereel, waar op
de dingen zich als afgefchilderd vertoonen ; die by verder
van alle kanten befchouwt. Hy rust niet, voor dat hy,
door de bovenfchors gedrongen zynde, tot in het binnen
zaken inziet. — Hy geeft acht op de werkingen der-íledr
voorwerpen, die hem omringen, en (poort derzelver oor
zo na hem rnogelyk is; by ziet de gewrogten,-zakenop,
en redeneert 'er uit tot de oorzaken, van welken zy
oorfpronkelyk zyn. — Kortom, by wend en keert, beziet en doorziet de zaken zo lang, tot hy ze kent, in zo
verre dezelven door zyn verftand begrepen en gekend
kunnen worden. En daar uit ontftaat dan eene 'vergenoeging, die zyne gehele ziel vervuld, die zyn geluk uit
als een voorfmaak der volmaakte Gelukza--breid,nhm
ligheid fchenkt. — Van die natuur is de neiging en de
werkzaamheid van een man van verfland, van hem, die
een goeden fmaak heeft, en de waarde der zaken op derzelver rechten prys weet te fellen. — Zo gedragen zich
de Verftandigen, die zich in dit leven willen gelukkig
maken, en wapenen tegens de aanvallen van drukkende
tegenfpoeden; welken anders veelal de menfchen geheel ter neder drukken, en verpletteren: zo bereiden
zy zich, ten dezen aanzien, ter verkryginge van de
eindelooze Gelukzaligheid hier namaals.
Zou nu dat geen , het welk men in dit leven, met
recht, een wezentlyk geluk, eene Zaligheid, mag noemen,
zou dat, in de Heerlykheid hier namaals, eene onvolmaaktheid worden? — Niets zou ik minder kunnen denken, niets kan ik bezwarelyker gelooven; gemerkt 'er
niets meêr tegen de rede, en het denkbeeld, dat wy van
's menfchen geluk hebben, firyden kan, dan te Rellen ,
G5
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dat iets, 't geen in den tyd een voornaam, een weient.
lyk deel van ons geluk uitmaakt, dat zulks in den vol
Zaligheid zou kunnen-maktenGluf,'sch
verminderen. Het is daarbenevens eene onweêrfprekelyke Waarheid, dat de Gezaligden gefiadig werkzaam zyn
zullen. 'Er zal immers een altoosduurende Lofzang in
hunne kelen zyn, de verheffinge Gods zal hunne tongen
eeuwig bezig houden ;zy zullen Hem, die op den Throon
zit,en't Lam dat voorhun geflagt is, looven,danken, en
verheerlyken, met altoosduurende Lofzangen. — Dog
wat zal hun hier toe betendig meerder itoffe verlenen,
en rustlocs opgetogen houden, dan dat zy hunne kennis
geduurig zullen zien vermeerderen, dan dat ze geítadig
trapswyze voortgaan in het verkrygen van nieuwe kundigheden? — Dit zekerlyk moet hen geheel vervullen
met aandoeningen, die hen onophoudelyk Gods lof zul.
Ien doen verkondigen, Hem pryzen, Hem verheerlyken,
en zynen Naam groot maken, in de eindlooze eeuwigheid,
daar ze geftadig nieuwe wonderen ontdekken, die hen
verrukken.
Tot dus ver heb ik, met de vereischte eerbied en nederigheid, getragt eenig licht over dit onderwerp te ver fpreiden. Niemand zal deze myne pogingen, zo ik hoo,
pe, wraken, noch dezelven aanzien als een bewys van
verwaandheid, in iets te willen weten en bepalen, omtrent zaken, van welken wy op zo een wyden aftand zyn,
en waarvan wy, uit dien hoofde, zo weinig weten, of bepalen kunnen. — Wat tog, zou ik in zulk een geval
wel mogen vragen, wat tog zou een mensch beletten,
om met de gepaste eerbiedigheid zodanige ftellingen voor
te dragen, die met de Rede ftrooken, en geenzins met
Gods woord ftryden, fchoon ze betrekking hebben tot
duistere ílukken, waarvan wy in dit leven weinig kunnen
weten ?— Indien alle Lieden naar billvkheid oordeelden,
zou ik my gaarne aan de algemene Rcgtbank onderwerpen; dan, daar men dit van ieder één niet verwagten
kan, dunkt my het allerveiligst te zyn , my zelven weinig
te bekreunen aan menfchen, die een zieken geest hebben,
en de regels van billykheid, in het beoordelen van den
Naasten, dikwerf uit het oog verliezen. Myn grootlte
doelwit is my zelven en mynen medemensch, ter eere
van dell Allerhoogften, te fligten. Indien ik alleenlyk dat
doel getroffen mag hebben, dan acht ik myn arbeid rykelyk genoeg vergolden. En voor 't overige kan ik niet na-
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laten te betuigen, dat my de beweerde ftelling, van den
trapswyzen voortgang der Gezaligden in kennis, in eeuwigheid, zo bekorelyk voorkomt, dat ik, zo ik 'er al
in mogte dwalen, myn fiervelyk leven lang niet van te
recht gebragt begeer te worden; daar my dit denkbeeld een ftrelend vooruitzigt op het toekomende verleent, en een diepen indruk van 't oneindige van Gods
Volmaaktheden, en 't onnafporelyke zyner Werken, inboezemt.
6 God! 6 gedugte God! hoe groot zyt gy! wie kan
uwen Naam uitfpreken! wie kan aan u gedenken, zonder
her diepte ontzag? Hoe groot zyn uwe Werken! wie kan
ze nafporen, zonder de vrrrukkendite verwondering?
Wie, wie zal u in eeuwigheid bevatten? U! den oneindigen, den volmaakten, den onbegrypelyken God! Wie
zal uwe Werken in eeuwigheid doorgronden? Werken,
die 't Verttand van eindige wezens ver te boven gaan!
Gene onzer denkbeelden zyn in Raat, 'er llegts de
flauwste fchets van te geven; de eeuwigheid zelve zal
niet genoegzaam zyn om onze kennis palen te zetten. Gy
blyft voor deze en voor de toekomende Wereld ondoorgrondelyk! Uwe Werken zullen ons in eeuwigheid onuitputbre bronnen van nieuwe kundigheden blyven! Wy,in
welken hiaat ook befchouwd, zullen altoos bepaalde wezens zyn, bepaald in vermogens, bepaald in verItand,
gefchikt om onze kundigheden heeds uit te breiden, en
in eeuwigheid nieuwen te ontvangen: aangezien wy, hoe
volmaakt ook na dit leven, nimmer den trap van Alwetendheid zullen bereiken. — Dwalen ivy, 6 God! met
zo te denken, dat onze kennis van U en uwe Werken,
trapswyze, in eeuwigheid zal toenemen, wy vertrouwen,
8 Goedertieren God! dat het vergevelyk zal zyn in uwe
oogen; om dat het voortkomt, uit een ontzagbarend
denkbeeld van uwe onuitfprekelyke Grootheid; die WY,
door uwe genade in JezusChristus onzen Heiland, eeuwig en altoos hoopen te eerbiedigen en te verheerlyken!
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WAARNEEMING VAN VASTE LUCHT, GEBRUIKT TEGEN 'T`
KOUDE VUUR, EN EEN LONGE -TEERI.,G.

(Medic. Memoirs by I. C. LETTSOM.)

P

. B. zynde een Geneeskundige, werd in Maart 1 774
aangetast van eene Koorts, en ontfteeking in de ingewanden, die in 't koud vuur eindigde; ten minften de
toevallen gaven deeze uitkomst te kennen, fchoon by na
zyn dood niet geopend is: dog twee dagen voor zyn dood
#tilden de pynen, de buik werd aanmerkelyk gefpannen
en opgezwollen, met braaken; de ontlasting van water
was weinig, daar by kwam flaapeloosheid; de polsslagen
in een minuit waren 140; ook voegde zich hier nog by
de hik, naa dat een ontlastend lavement toegediend was,
en een drank met 6 dragm. Castor oly, 't welk weinig
of geen uitwerking gedaan had, zo werd 't volgende ,
met toellemming van Dr. Sims, en andere Heeren van
de Kunst voorgefchreven. z Infuf. Gort. Peruv. zinc. ij.
Fiat haunt. alternis horis repetend. z Aq. Cinnam. ten.
unc. j. Sal. abfinth. fcr. j. Fiat haust. funlend. quartis
horis; post quam quam primum capiat fucc. aurant. fevill.
fefunciam , ut inde fermentatio in ventriculo excitetur.
Warme ítoovingen werden geduurig op den buik gelegd;
ook werdt den lyder dikwyls wyn gegeeven; en behalven
de zoute dranken, werd een lavement van vaste lucht alle drie uuren toegediend: Selzer water, 't welk een groot
deel van deeze lucht bevat, werdt by tusíchenpoofen ge
doch dit alles was van geen dienst; braaken en-bruikt:
hik volgden hier op, en ten laatflen maakte de dood
een einde van dit treurfpel; fchoon men met deeze hulpmiddelen aangehouden had van 't eerie vermoeden van
een verfterving af aan, en ten mini{ en vier- en twintig
uuren foor dat 'er braaking ontílond. Ik heb eenige weinige dergelyke gevallen waargenomen, en insgelyks in een rooden loop; fchoon in deeze gevallen vaste
lucht overvloedig gebruikt werdt, fcheen het geen ver
te brengen. — Men is zonder twyfel veel-lichtngoe
verfchuldigd aan Dr. Priestley en Dr. Percival, voor derzelver natuurkundige nafpooringen, aangaande een onderwerp, 't welk zo veel nut in de geneeskunde belooft,
f±oon de verhaalen, door heil bygebragt, weinig pleiten
in
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in deszelfs voordeel: in 't koud vuur der ingewanden, 't
welk meer een plaatfelyke ziekte is dan de roode loop,
of een rotkoorts, zoude men zich vleijen met een goed
gevolg, en ik heb 'er niet meer van ondervonden.
Ik heb 'er insgelyks de p roef mede genomen in een
longteering, na 't openbreeken van de zweer (vomica) in
een lyder die een genoegzaame maat kragten overhield;
doch het deed duidelyk nadeel; de ontlasting uit de borst
was niet verbeterd nog verminderd, ook was 'er geen
een toeval door verzagt: in dit geval werd de waasfem
van een opbruisfend vogt in de longen ingeademd. —
Zo men van befpiegelingen mag gebruik maaken , als proeven ontbreeken, is het natuurlyk te verwachten van de
bekende eigenfchap van de vaste lucht tegen de verrotting : dat het zoude bevonden worden van groot voordeel
te zyn in zekere rot- ziekten, fchoon niet in de teering,
dewyl de longen zich geduurig in een gezonden Raat ontdoen van eene menigte vaste lucht, en in ziekte zyn ze
'er waarfchvnlyk overlaaden mede. De manier
van vaste lucht te verzamelen, en van Pyrmont water te
maaken, door Dr. Priestley medegedeeld, is zeer gemak
gemeen; doch deeze zyn op gelyke wyze be--kelyn
fchreven door Dr. Black, Hoogleeraer in de Scheikunst
te Edenburg, verfcheide jaaren geleeden. Deeze beroemde doch zedige Scheikundige is de uitvinder van
verfcheide andere ontdekkingen geweest, waar van by
zich de eer nooit heeft aangemaatigd.
EERIGT EENER REIZE IN AFRICA VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP, BENEVENS DE B:.SCHRYVING EENER NIEUWE
SOORT VAN KOEKKOEK S IN AFRICA; DEN HONIG
WYZER GEHEETEN. In eenen Brieve van Dr.
ANDREAS £PARRMAN, Lid vande Koninglyke
Academie te Stokholna, aan Dr. JOHN
RHEINHOLD FORSTER. F. R. S.

(Uit The Philofopical Tranfact. Vol. LXVII. For the Tear,1777.)

een gering gedeelte onzer Leezeren heeft voldoe„ ning gevonden in de Dagverhaalen der Drie
Reizen, door Mr. FR. MASSON, in Africa gedaan (*).
„ De
(*) Zie )Ted. Yaderi. Letteroef. VI. D, ede Stuk. bl. s35. 274n 323.
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„ De innerlyke gefteitenis van dat Werelddeel is nog
„ weinig bekend, en alle berigten van geloofwaardige
„ Mannen, die, met een waarneemend oog, vreemde
„ Landen bezoeken, verdienen de aandagt der Weetgie•
„ rigen. 't Is, te deezer oorzaake, dat wy den vol.
„ genden Brief, den 19 Dec. MDCCLXXVI der Ko„ ninglyke Societeit te Londen voorgeleezen, mededeelen.
„ Wat de Reis zelve betreft, het Berigt daar van dient
meest om ons hoop te geeven, van naderhand des uit.
,, voeriger verflag en meer byzonderheden te ontvan, gen, die wy onzen Leezeren toezeggen, zo ras ze
ons ter hand komen. De Befchryving van den Ho,, nig-Wyzer. ka.0 hier van tot een Proeve dienen".
Gottenburg, den 16. Sept.
MDCCLXXVI.

Myn Heer !

Naa eene afweezigheid van vyf jaaren uit myn Vaderland in 't zelve wedergekeerd zynde, oordeel ik my ver
een kort verhaal te geeven van mynen Tocht in 4--pligtu
fiica, dien ik ondernam weinig tyds naa dat ik van U, aan
de Kaap de Goede Hoop, affcheid genomen had. IPe
Reis rondsom de Wereld, welker gevaaren en vermaak•
lykheden ik met u deelde, ftrekte alleen om myn lust tot
het voortzetten myner Reizen, en het doen van nieuwe
ontdekkingen, op te wekken.
Ik toog, met den aanvang van Augustus, des Jaars
MDCCLXXV, uit de nabuurfchap van de Stad der Kaap
op reis, niet geen ander gezelfchap dan den Zoon van
den Hollandfelien Luitenant EMELMAN, die, in vroeger
tyd, mynen geleerden Vriend Dr. THUMBERG, op een dergelyken Tocht vergezeld hadt, en eenige Hottentotten,
die myne Osfen oppastten.
Het eert e ongeluk, dat my overkwam, was het verlies van den Thermometer, my door u gegeeven; deeze
brak, eer ik de heete bronnen bereikt had. Dit ftrekte
llegts (mag ik my dus uitdrukken,) tot een voorspook van
rooter ongelegenheden. De droogte was, in dit Jaar, zo
erk, dat men , bv menfchen geheugenisfe, in de Volkplanting, eene dergelyke niet ondervonden hadt; zy noodzaakte de Inwoonders hunne Landgoederen te verlaaten. Een
groot gedeelte van hun Vee ítierf door gebrek aan Gras
en Water, en ik heb menigwerf den fmagren'dlten dorst
ge.
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geleden,, in de heete woestynen, die ik doortrok: dan
ik was, op onze reize, te zeer gehard om te fchroomen
voor de moeilykl^eden van fchaarfchen leeftocht, voor
de ongemakken der reizigeren, en den invloed der lugtfreeke. Het treffendst ongeluk, 't welk dit drooge en
dorre jaar my veroorzaakte, was de vernieling daar door in
het Groeiend Ryk te wege gebragt.
Verre van zo gelukkig te weezen als Dr . THU1bIBERG,
die met meer dan duizend foorten de Flora Capenfis vermeerderd heeft, vond ik alles verfchroeid; alleen ontdekte ik, in de digtst begroeide bosfchen, Benige Planten,
die het ganfche jaar duoren, welke my nieuw voortkwamen, en die ik, op het naazien van het Kruidregister des
gemelden Heers, geloof, dat hem ook onbekend waren.
Van deeze zal ik u, zo ras ik tyd kan uitkoopen,om myne Verzameling eenigzins in orde te brengen, eenige
ftaaltjes zenden.
Aan den anderen kant ben ik zeer gelukkig geweest ten
opzigt van de Dieren, inzonderheid de Viervoetige. Ik
zal niet fpreeken van Leeuwen en andere Roofdieren,
die ik menigmaal op vollen dag gezien, en wier brullen ik in den nagt gehoord heb, fchoon ze nimmer
ons Vee eenigen overlast aandeeden. Voornaamlyk
heb ik jagt gemaakt op de Antelopes, en Dieren van deeze foort. De Heer EbIELM!N en ik, met negen Hottentotten, en een wagen door verfcheide Osfen getrokken, en eenige jagtpaarden, trokken gelukkig een woestyn door van vyftig mylen, waar in wy grooter jagt
hielden, dan waar op eenig Duitsch Torst kan roemen.
Op deeze Reis drong ik dieper landwaard in dan iemand mynerVoorgangeren; honderd mylen verder gaande dan de laatfile Christen of Hollandfche Wooning, in
het Gewest der Geele, (of gelyk ze doorgaans genaamd
worden,) Chineefche Hottentotten.
De groote Buffels, die de Wildernisfen van Africa bewoonen, fchynen my toe, fchoon ik 'er zeer veele gezien heb, niet te verfchillen van den Americaanfchen Bi fon. Ik heb desgelyks, in dat Werelddeel, eene foort van
Bontfem gevonden, door LINNEUS Viverra Putorius geheeten, ítrydig met het denkbeeld van den Heer DE BUFFoN, die deeze foort tot ,imeriea fchynt te bepaalen. Aan
den Zeekant gelukte het my een leevende Zeekoe (Manatee) te vangen, ondanks de moeilykheid die het vangen
g

;

van een zo verbaazend groot fchepzel vergezelde. Ik zag

daar,
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daar, desgelyks, cenige Eilanden, op welke men my
verhaalde dat een Engelsch Schip vergaan was. Ik hield
dezelve eerst voor de Doddingtonc Eilanden; doch hadt naderhand reden om daar aan te twyfelen, dewy1 men fl:elt
dat deeze Eilanden op hooger graaden Zuiderbreedte lig
-gen.
Ik heb gelegenheid gehad om veele keurige en gewigti7 e waarneemingen te doen op de onderfcheide Stammen
van Hottentotten, hunne Huishouding, Jagtpartyen, en
andere gewoonten. 't Is myn oogmerk een Verhaal hier
van met zommige aanmerkingen over de Natuurlvke Historie van den Olyphant, den Rhinoceros en andere Dieren, voor de drukpersfe te vervaardigen. Ik bezit eene
nauwkeurige Kaart van het gedeelte van Africa door my
bezogt, behelzende alle de Bergen, en kleinfie Rivieren,
tot de Baay de la Goa; deeze denk ik zal aan het Werk
geene geringe waarde byzetten. Alleen finert het my,
dat ik niet in Raat was de Voorwerpen der Natuurlyke
Historie af te tekenen; honderd maaien wenschte ik uw
Zoon, tot dat einde, by my te hebben.
Dewyl ik meer dan negen maanden op deeze Reis befteed had, vond ik, by myne wederkomst aan de Kaap.
dat myne Kennisfen alle hoop om my weder te zien hadden opgegeeven: vermids zy al dien tyd taal noch teken
van my vernamen. Ondanks de veelvuldige gevaaren,
aan welke ik my, op deezen Tocht, blootgefteld gevonden had, was ik in zeer terke verzoeking om 'er nog
één jaar te blyven, hoopende op een beter geluk in myne
Plantkundige ontdekkingen. Het vooruitzigt, nogthans,
om 't geen ik bekomen had te verzekeren, deedt my
befluiten van dat plan af te zien. In de daad, ik dagt, op
dien tyd, weinig, dat myne Verzameling in Ziveeden het
grootfee gevaar liep. Eenige weinige dagen geleden is 'er
een aanmerkelyk gedeelte van door brand beíchadigd; inzonderheid hebben 'er myne opgezette Vogels by moeten lyden: eenige nog onbefchrccvene zyn vernield.
Naardemaal ik my ten vollen verzekerd hou, dat elke
nieuwe ontdekking in de Natuurlyke Historie u een zonderling genoegen verfchaft, neem ik deeze eerstkomende
gelegenheid waar om blyk te geeven van myne bereid
om het myne tot vermeerdering van uw ge--vardighe,
noegen toe te brengen; en voeg by deezen Brief eene Befchryving van een zeldzaamen Vogel, eene foort van
Koekkoek, door my uit de vlammen gered. Alleen wil ik
u
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u gebeden hebben dezelve aan te zien als een onderpand
van gewigtiger mededeelingen, zo ras myne zaaken ge hengen om myne papieren in orde te fchikken. Indien
gy, ondertusfchen , denkt dat de bygevoegde Befchryving,
en de nevensgaande Aftekening, de aandagt van de Ko
Societeit waardig zy, zult gy my grootivks ver.-niglyke
pligten met de eere van ze aan dat geleerde Lichaam te
vertoonen. Ik blyf, met alle hoogagting.

Befc1iryving van den Honig-Wyzer,

of Cuculus Indicator.

zonderlinge foort van Koekkoek wordt op een
Dden,Deeze
grooten afItand van de Kaap de Goede Hoop gevonin de binnenfte deelen van Africa, en is geheel

onbekeid aan de lieden daarwoonagtig. De eerfte plaats, waar
ik van deezen Vogel hoorde was in een Bosch Groot
Vaders Bosch geheeten, gelegen in eene woesten digt by
Bene Rivier door de Hottentotten T'kaut'kai genaamd. De
Hollanders daar omf}reeks noemen deezen Vogel, den
Honig-wyzer; van wegen de zonderlinge eigentchap om
den Wilden Honig aan de Reizigers te ontdekken. Dc
Kleur heeft niets treffende of Ichoons, gelyk de nadere
Iiefchryving zal uitwyzen; in grootte moethyonderdoen
voor den Eoropifchen Koekkoek; maar het Inftin , 't welk
hem aandryft om zyn voedzel, op eene byzondere wyze,
te zoeken , is in de daad verwonderenswaardig.
Niet alleen de Hollanders en de Hottentotten, maar ook
eene foort van Viervoetig Dier, door de Hollanders een
Ratel geheeten (*), worden dikwyls tot de nesten der
Wilde Bven gebragt door deezen Vogel, die hun ten
Gids 1lrekt om de nette plaats aan te wyzen. De Honig
het meestgeliefde voedzel deezes Vogels zynde, zet eigen
belang hem aan om mede te werken tot het herooven der
Bven : dewyl 'er altoos iets voor hem overfchiet. 's Morgens en 's avonds gaan de Honig_wyzers eetera: en hun
1chel geroep, op een gierenden toon, Cherr, Cherr, is
als dan het teken waar op de Honigzoekers zorgvuldig
letten; van tyd tot tyd beantwoorden zy 't zelve met
een
(*) Waarfchynlyk een nieuwe foort vau Dar.
VII. DEEL,.H
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een zagt gefluit; de Vogel, dit hoorende, vaart voort
met roepen. Zo ras zy elkander zien, vliegt de Vogel allengskens na de plaats waar het Byennest is, fleeds het
geIchrecuw Cheer, Cherr herhaalende. Indien het ge
dat hy de Honigzoekers verre vooruitgevloogen-beurt
is, die, in het volgen , dikwyls verhinderd worden, door
kreupelbosfehen, rivieren, en andere beletzelen, keert
de Vogel te rug, verdubbelt zyn geroep; hun, als 't ware, hunne traagheid verwytende. Eindelyk zien zy den
Voel, Benige weinige oogenblikken, boven zekere plaats
zweeven, en dan ftilletjes vertrekken na een digt by gelegen boschje of eene andere rustplaats. De Honigzoekers kunnen zich verzekerd houden, het Byenest op die
eigenfre plek te zullen vinden, 't zy in een boom, 't zy
in de fpleeten van een rots, 't zy, ('t geen dikwyls 't
geval is) in den grond. Terwyl de Honigzoekers bezig
zyn met de Honig weg te neemen, zit de Vogel nauwlettend te kyken hoe dit werk toe- en voortgaat; wagtende
op een deel van den buit. De Honigzoekers misten nimmer een klein gedeelte voor hun Geleider over te laaten ;
doch draagen doorgaans zorge van niet meer te laaten
liggen, dan om den honger te verzadigen. De begeerte
des Vogels door deeze fchaarfche bedeeling alleen fl:erker
aangezet, en gansch niet voldaan zynde, is hy genoodzaakt
een tweede verraad te pleeggin, door een ander Byenest
te ontdekken , in hoop van betere belooning te zullen
ontvangen. Men heeft wyders opgemerkt, dat hoe nader
de Vogel aan het Byenest kome, hoe by zyn gefchreeuw
meer verdubbelt, en fchvnbaar onverduldiger wordt.
Menigmaalen heb ik gelegenheid gehad om deezen Vogel te zien , en getuigen te weezen van de verwoesting
eemger Byenesten , door middel zyner verraaderye.
Slegts twee keeren mogt het my gebeuren een Honig-wyzer te fchieten, 't welk myne Hottentotten metgrooteverontwaardiging zagen. Naar deeze twee (die beiden voor
Wyfjes gehouden worden ,) heb ik myne befchryving op.
gemaakt. De Inwoónders befchuldigen vry algemeen deezen Vogel, dat hy zomtyds de zodanigen, die zone aan
volgen, op plaatzen brengt waar zich Wilde Bees--wyzing
ten of vergiftige Slangen onthouden: dit heb ik zelve
nogthans noit gezien: dan ik wil gaarne gelooven, dat
zulks toevallig kan gebeuren, wanneer fchadelyke Dieren,
ligt by de plaats van een Byenest, hun verblyf hebben.

Terwyl ik my iig de bianenite gedeelten you Africa
ont.
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ónthield werd my een Nest vertoond, 't welk eenige
Boeren my verzekerden, dat het'tNest was vaneen' Honig-wwwyzer. Het was zamengefteld uit dunne vezeltjes van
boombast, in de gedaante van een Vies: de hals, en opening, hing na beneden, en een boogswyze koord was,
dwars voor de opening, aan wederzyden vast gemaakt,
misfchien voor den Vogel gefchikr om op te rusten.
De Pooten en Klaauwen van den Honig-wyzerzyn zwart,
de Hals en Borst vuil wit, met eenigen nauwlyks merk
gloed op de Borst: de Buik wit; de Dyen zyn-baren
witagtig met eenige langwerpige zwarte vlekken; de
Vleugels, die , digtgeflaagen, tot een vierde gedeelte van
den Staart reiken , zyn boven op bruin met eenige geele
vlekken; de Staart, kegelvormig van gedaante, beftaat
uit bruine vederen met witte doormengeld, getippeld
met donkere vlekken; de Oogkringen zyn yzerkleurig.
De langte van den punt des Beks tot het uiterte van den
Staart, is omtrent zeven duimen; de langte van den Bek,
van 't grondffuk tot den tip, die loodverwig is, en voorts
geelagtig, haalt weinig meer dan een halven duim.
ELECTRISCHE PROEVEN, MET DE GL-AZEN RUITEN VAN

Dr.

BEMs.

Door H. B. S. M.

y gelegenheid, dat ik, in de Vaderlandfche Letteroefel
ningen, eene korte befchryving las van de nieuw❑itgevondene EleEtrophores Perpetuels, beving my de lust

zulks in 't klein te onderzoeken. Ten dien einde goot ik
wat pik op een papier, ter dikte van een hand-palm; en
plaatile dit, na dat het koud geworden, en een weinig
met een leer-lapje gewreeven was, tusfchen twee blikken plaatjes. Wanneer ik deeze beiden aangeraakt had,
en het bovenfte met eene zyden koord op!efte, bevond
ik, dat het ele&iecq was; want het trok linne draades
aan. - Ik nam vervolgens verfcheide andere proeven, als,
met het bovenfle plaatje alleen aan te raaken ; met het pik op
de Tafel alleen te plaatfen; met eene vender-ruit te warmen en te wrvven, vervolgens met eene diergelyke ruit,
warm gemaakt zynde, met wasch te beftryken, en daiX
te wryven. Alle deeze proeven hadden dezelfde uitwerking; en de laatste manier toonde de meeste ktagt te bezit ten;
H2
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ten; doch alles duurde niet zeer lang, of de kragt was
weg, en zy moest op nieuw opgewekt worden.
Onder het doen deezer proeven, herinnerde ik my eenige, hier mede overeenkomende uitwerkzels, in de rui
BEVIS befpeurd te hebben. Deeze ruiten-tenvaDr.
worden maar aan eene zyde bekleed, en de bekende eigenfchappen daar van zyn, dat zy, met de onbekleede
zyde op elkanderen gelegd zynde, dezelfde uitwerking
geeven, als Bene enkele ruit. Wanneer nu de Lugtdroog
is, en de ruiten flerk gcëletrizeerd worden, kleeven zy
zo fterk aan elkanderen , dat, wanneer men de boveníte
ruit opligt, de onderfle 'er aan blyft hangen; doch, worden zy ontlaaden, of word 'er gemeenfchap tusfchen
de beide bekleedzclen gemaakt, dan laaten zy elkanderen
los. De overeenkomst, welke ik tusfchen deeze
ruiten en de Elecirophore befpeurde , beftond hierin. Wanneer ik ze eletrizeerde, de bovenfie opligtedc, om te
zien, of de onderfte 'er aankleefde, maar zy niet sterk
genoeg geëleébizeerd waren, en ik vervolgens de ruit
maar even aanraakte, befpeurde ik, dat de Eleérometer
daalde, zodanig dat dezelve geen blyk meer van EleEi:riciteit vertoonde; maar, fcheidde ik de beide ruiten geheel van elkander, dan vertoonde dezelve zig eletriecq:
plaattie ik de beide ruiten wederom op elkanderen, dan
was (Ie cicétriciteit verdweenen. Dit is het zelfde ver
als de Elec rophore perpetuel vertoont; want het-fcihynzel
metaalgin plaatje geeft geen teken van ele riciteit, als
het op pik of de ruit ligt, snaar alleen , na dat liet aangeraakt is, en by de zyde koorden 'er van opgeligt wordt.
Ile befloot hier op de eigenfchappen van deeze ruiten nader
te onderzoeken.
Dezelve niet ten vollen geëletrizeerd hebbende, bevond ik beftendig dezelfde uitwerkzels; vervolgens zeer
fpoedig met den duim het bekleedfel van de bovenfte
ruit aanraakende, trok ik 'er eene vonk uit: dezelve wederom op de onderfte ruit plaatzende, en weder opligtende, konde ik 'er geene vonk meer uittrekken; ten zy
ik liet bovenfte bekieedzel eerst aanraakte, terwyl deeze
beide ruiten op elkanderen waren. Ik herhaalde dit ontelbaare reizen, altoos met denzelfdenuitflag; doch, dewyl ik de ruiten gewarmd had, om zo veel te beter uitwerking te hebben, bemerkte ik echter, dat, naar maa te de warmte verminderde, het uitwerkzel ook flaauwer
was; zo dat men, na verloop van een uur, Beene uitwerking,
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king meer aan de ruiten konde befpeuren ; ten zy dezelve wederom gewarmd en geëletrizeerd wierden. Het
weder was by het doen deezer proeven niet zeer gunflig:
anderzins zou de kragt, denk ik, langer in de ruiten heb
huisvesten.
-benlyv
Uit deeze proeven blykt dan ten allerduidelykfte, de
overeenkomst, welke de Bevifiaanzfche ruiten met de Electrophore perpetuel hebben. De rede van deeze verfchynzels laat ik aan de Geleerden over. De volgende proeven, vertrouw ik, zullen hunne aandagt niet minder
waardig zyn.
By een zeer gunflig 1t:gtgeflel, de ruiten ten fterkf{e ge
hebbende, zo dat zy aan elkanderen kleef--ëletrizd
den, ontlaadde ik dezelven, met gemeenfchap tusfchen
de bekleedzelen van beide de ruiten te manken, en zy
hechteden niet meer aan elkanderen; doch, het bovenfte
bekleedr.el aanraakende, of ten tweedenmaale gemeen
beide bekleedzelen maakende, kleef--fchaptusend
den zy wederom zo aan elkanderen vast, dat, door de
bovenfte op te ligten, de onderfte mede opgeligt wierd:
maar, ten tweedenmaale, van den anderen verwyderd
wordende, wilde de aanhechting niet meer gelukken.
Na het doen van deeze proeven dagt ik te moeten onderzoeken, wat ik verder met de twee ruiten zoude kunn en doen. Ten dien einde warmde ik twee ruiten, bekleedde dezelven aan de ecne zyde, en befineerde de onbckleede zyde met een f{ uk wasch. Na de ruiten gewarmd
te hebben, wreef ik ze niet een zyden lap; maar, wat
was ik verwonderd, dat zy dezelfde uitwerking niet alleen
hadden van de geëletrizeerde ruiten, maar dat zy ook
volmaakt beantwoordden aan alle de proeven, welken met
de Elechrophore perpetuel genomen worden, ja nob meerdere!
De glazen, welken ik gebruik, zvn to duimen vierkant,
ik bekleed ze met een rond ftuk plaat-zilver, ofverzilverd
papier, van Io duimen middellyra. Dit doe ik om zo veel
te meer oppervlakte te hebben; dewyl de ondervinding
leert, dat de oppervlakte veel meer dan de inhoud de
kragt der vonken vermeerdert. De vonken ontlasten
zig, door de fcherpe kanten van het metaal, op tenen
veel verderen affland; en de hoeken der ruiten zyn verder
van het bekleedzel af; 't welk een noodzakelyk vereischte is; dewyl anderzints, als de eletriciteit zeer flerk is,
de vonken ontfnappen, voor dat men 'er om denkt. of
men eene, of beide de ruiten met waseb beft eert, is onver I 1^
-

Iis

FLtCTRISCHE PROEVEN.

verfchillig: ik doe het maar aan eene; en dat is, in eenig
opzigt, beter; om dat men dan de uitwerking zeekerder
heeft; voor al, als men, ter1to'nd na de wryving met
wasch, proeven wil doen. Want, door de beide ruiten
met het ftuk wasch te wryven, worden zv eenigzints
ele riecq, het welk volflrekt fchadelyk is. ten der ruiten moet maar geëletrizeerd worden: want wordt de
$le&iciteit in beiden opgewekt, dan kan men Beene
de minfte uitwerking verkrygen. Men moet ook zorg
draaggin. dat het wasch'er niet te dik op gefineerd worde;
want dan zullen de uitwerkzels in lang na zo goed niet
zyn. Door het geduurig warmen heb ik het ongeluk gehad een myner ruiten te fcheuren, welke fcheur vervolgens zo vergroot is, dat de beide ílukken, enkej door
liet bekleedzel i aan elkanderen gehouden worden; zon.
der dat dit echter de proeven het allerminfle hindert (a).
In tegendeel geeft dit my het voordeel dat ik altoos maar
Bene en dezelfde ruit tot de wryving kan gebruiken. Wanneer ik proeven wil doen, plaats ik de beide ruiten op
eene íloof, die zo veel warmte heeft als het glas kan verdraagen; en daarom verwisfel ik de ruiten -geduurig, dan
de eene dan de andere boven, tot dat zy eene genoegzaame warmte hebben. Vervolgens wryf ik de eene meteen
Ryden lap, zo fterk drukkende als het glas het verdraagen
kan. Tachtig à ioo maaien op en neer te wryven, geeft
haar eene fterke kragt: dikwils heb ik met io maaien op
en neder te wryven, overvloedige eletlriciteit verwekt.
Vervolgens plaats ik de beide ruiten op elkanderen; en
ik maak gemeenfchap tusfchen de beide bekleedzelen.
Als ik dit doe, door eerst de onderfte en de bovenfte ruit
aan te raaken, gevoel ik meest altoos eene kleine fchok;
geëvenredigd -aan de.kragt welke in de ruiten huisvest.
Dan ligt ik de bovenfile ruit, by twee over elkanderitaande hoeken, met de duimen op, ter hoogte van 7 a 8
duimen; terwyl ik met één der vingeren, omtrent het
midden van de ruit, alwaar het bekleedzel tot by den
rand van 't glas is, eene vonk trek. 1)eeze vonk dus
uit den rand getrokken, is alcyd flerker, dan wanneer
men dezelve boven uit het midden van 't bekleedzel
trekt. 4vten kan dit zo dikmaal herhaalen als men wil,
zon(a) Myne beide ruiten zyn thans meer dan van één fink:
echter gelukken alle de proeven volmaakt wel.
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ronder dat men vermindering van kragt kan bemerken;
mits men zorg draage, dat de ruiten eene gelyke warmte behouden; en dit kan gemaklyk gefchieden,door de
ruiten op .eerie Roof te plaatfen,, en ze g©duurig dan
de eene dan de andere boven te leggen, terwyl men
ondertusfchen kan voortvaaren proeven te doen; want,
dit is één van de groote voordeelen, welken deeze rui
boven de EleEtrophore hebben , dat, als men eene ruit-ten
,gewreeven heeft, de beide ruiten gelyke uitwerking hebben.
Zo lang de ruiten dus eene evenredige warmte kunnen
behouden, heb ik nooit bemerkt; dat de kragt verminderde.
Maar, of fchoon de geieldheid der lukt weinig invloed
op de kragt der vonken hebbe, dewyl die altyd vry gelyk,
en veel íerker zyn, dan ik uit myu klein werktuig heb
kunnen trekken; zo dat cgter haare getteldheid zeer veel
doet, tot het behouden van de kragt der ruiten; want,
by dampig weder is, na verloop van één uur, als de
ruiten koud zyn, de kragt weg; daar, bv eene drooge
lugt, de kragt, na verloop van 15 a 16 uuren, en als de
ruiten maar op nieuw gewarmd worden, even fterk is.
Ik heb meest alle de proeven, welken de Abt J COVET
met de Elec rophore perpetuel gedaan heeft, met myne
ruiten herhaald; en ik ben verzekerd dat de' overige 'er
ook mede gedaan kunnen worden. Men kan met deeze
ruiten ver-fcheiden fraaije proeven doen. Een flukjegoudblad op dezelven leggende, kan men het, naar ovelgevatlen, doen ryzen en daalen. Eenige kleine en zeer fyne
veertjes, of andere ligte lichaamen, verfpreiden zich,
by het opligten van de bovenfte ruit, met eerie verbaazende vlugheid over het geheel vertrek. Wanneer de
ruiten Iterk geëletrizeerd zyn, ontlast het Vuur zig aan
alle kanten, 't welk niet alleen eeine fraaije vertooning
maakt, maar ook zeer natuurlyk het flikkeren van den
Blixem in de Wolken nabootst. Kortom, dewyl men
met deeze ruiten proeven doen kan, die met de Elefrophore perpetuel niet kunnen gedaan worden, hebben'zy
nog het voordeel, dat het aantal der toef'celleu, tot het
doen van alle eleáricaale proeven, welken al vr V veel
zyn, hier door niet vermeerderd wordt.
By nader onderzoek heb ik bevonden, dat de even
íterke kragt der beide ruiten ieder van eenen byzonderen aart is: naamlyk : de gewreven ruit pofitief en de andere negatief. Ik ontdekte dit, wanneer ik een klein vlesH4
je
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je zou laaden; en geen genoegzaame vonken uit de bo.
venfe ruit krygende, keerde ik het vlesje het onderste
boven; doch hoe meer vonken ik 'er aan bragt, des te
meer verminderde de elektriciteit in 't Vlesje. Vervolgens bevond ik, dat ik, met zo veel vonken als ik het
Vles)e laadde, ook met byna een diergelyk getal het zelve ontlaadde; maakende het geen onderfeheid, of ik het
Vlesje eerst negatief of pofitief laadde.
Nog heeft de ondervinding my geleerd, dat men de
kragt der Vonken merkelyk kan vergrooten; als men de
vonken uit de bovenfile ruit trekt, met eene metaalco
ketting, die gemeenfchap heeft met het bekleedzel van
de ondertle ruit.

LEEVENSBERIGT VAN DEN GROOTEN NATUURKENNER CAREI,
LINNIEUS, Koninglyk Lyfarts, Frofesfor te Upfal, Rid-

der der Noordaar-Orde, Lid van meest alle v ermaarde 4cadencien, en Societeiten der Weeten-

fchappen in Europa.

Uit het Latyn van den Hooggeleerden Heere DAVID Da non.
Tait Jz. M. DoiIor en Profesfor, Lyfinedicus van Naare
Ruskeizerlyke Maf efleit enz. enz.
AREL LINNIETJS

werd, den vier- en twintigíl:en vary

C Bloeimaand, des Jaars MDCCVII, in het Zweedsch
Landfchap Smaland, in het Kerfpel Stenbrohult, gebod.

ren (a), Zyn Vader, Mrs LINNAEUS (b), is te dier plaat.
ze veertig Jaaren Leeraar der Kerke Geweest, en, den
twaalfden van Bloeimaand in 't Jaar MDCCXLVIII, vieren zeventig Jaaren bereikt hcbbende, overleden. Zyii
Zoon, SAMUEL LINNAEUS, Broeder van CAREL, bekleedt
die Standplaats.
De Bynaam LINr SUS ílanit, gelyk by zelve ver,.
meldt (c), af, van een Zweedscli woord, Linn, by ons
.Linde, in 't Latyn Ti/ia. In zyne vi oegfte jeugd reeds
vertoonde zich zyne zugt tot het nafpeuren der Planten,
die
(a) LIMN. Reifen durch Schiveden. Lipf. 1756. 8eo. z. Theil.
p.

I•
(b) NICOLAUS was

(c) Flor. Stset, 471.

den z. July 1674 gebooreu,
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die hy, als 't ware, van zynen Vader hadt overgeërft:
deeze was een groot Liefhebber van zeldzsame Planten,
en bezat een tuin, voorzien met alle in Zweeden eenigzins
ongemeene Gewasfen; waar in onze LINNJEUS, nog een
Jongeling, zich oefende, en de omliggende plaatzen met
onvermoeiden yver doorzwierf, om kennis te krygen aan
de Planten, hem daar voorkomende (d). Niet alleen
trokken de Planten zyne opmerking; maar by fchiep
tevens groot vermaak in de Infeten. Met deeze oefcnin.
gen fleet by zyne Jeugd (e).
Op dat hy, in 't vervolg, iets by de hand zou hebben,.
om, anderen dienst doende, zichzelven het noodige te ver
bepaalde hy zich tot de Geneeskunde. Door-zorgen,
zynen Vader, in de cerfle beginzelen der voorbereidende
weetenfchappen, onderweezen, en gelukkig onderlegd,
ging hy, uit eigen beweeging de Geneeskunde verkoozen
hebbende, in den Jaare MDCCXXVII, na de Hoogefchool te Lunden : waar by boven al den beroemden Hoog
K. s i os etsos, in de Natuurkunde-lceranLyfts,
hoorde (f).
Doch, in 't volgende Jaar MDCCXXVIII, de Hooge.
fchool van kunden verlaaten hebbende, vertrok hy na die
van Upfal, om zich voornaamlyk op de Geneeskunde toe
te leggen; hier hieldt hy, met yver, de Lesfen van den
uitmuntenden LAURENTIUS ROBERG, en verzuimde intusfchen de Plant- en Vogelkundige onderwvzingen niet van
CLAUS RUDI1ECK den Zoon; noch ook de Natuur- en Starrekundige van ANDREAS CELSIUS. Zyne fnipper uuren beffeedde by in Dieren, en bovenal Infe ten, op te fpeuren
en te befchryven (g). Hier verkeerde by gemeenzaam
met PETRUS ARTEDI; zich aldaar desgelyks, in de Geneeskunde oefenende, en een zeer groot Liefhebber der
Natuurlyke Historie; naa zynen dood beroemd geworden
door zyn Werk over de hisfchen, door LINNJEUS', in den
Jaare MDCCXXXVIII, in 't licht gegeeven. Deeze
Medeleerlingen deelden elkander. dagelyks hunne waar neemingen mede: Nayver en Eetzugt fpoorden beider
vlet
(d) Lu sn. Reilen. als boe. Orat. de Telluris habitabilis incr.
wento. p. 55. Epist. erudit ad Haller. Vol. II. p. 39i.
(e) Elenchus anianaliurn Suecia. Lugd, 1743.
(f) Flor. Lapp. Pref: p. 3.
Elench. als boe.
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vlyt aan; nogthans hadden zy elk hunne byzondermeest.
geliefde Studien. ARTEDI bevlytigde zich bovenal op de
Stookkunde, de Visfchen , en de 'l'weef achtige Dieren;
LJNNAUS op de Vogel-Infeéten-, en inzonderheid de Plantkunde (h).
Twee jaarcn in deezer voege te Upfal gefleeten hebbende, hadt by zo veele bleken van zone bekwaamheid
gegeeven, dat by, in het Jaar MDCCXXX, nog Student in de Geneeskunde, verkoozen wierd om de Plantkundige Lesfen voor RUDBECK te houden: zo dat hem,
van zynen beroemden Hoogleeraar zelve, werd toevertrouwd, in den Tuin der Hoogefchoole, openlyk, de
Plantkunde te leeraaren (i). Nog grooter eer viel hem
ten deele, in den Jaare MDCCXXXII. De Koninglyke
Maatfchappy der Weetenfchappen te Upfal oordeelde hem
boven anderen waardig en bekwaam, om hem, op haare
kosten , na 't verafgelegen Lapland te laaten reizen , daar op
te fpeuren en te befchryven, wat de goede Natuur, in de
afgelegenfle Noordfche Gewesten, voortbragt (k). Gereed om derwaards heen te trekken, en bewust hoe veele
gevaaren hy, op die Reis, zou lóopen , maakte by ARTEDI,
byUiterflen wille, Erfgenaam van alle zvneHandfchriften
en Verzamelingen, de Natuurlyke Historic betreffende, indien by mogt overlyden. ARTEnt beloofde van zynen
kant, dat by, zo dit gebeurde, het deswaardige in het
licht zou geeven (1). Fly ving deeze Reis aan, en volvoerde
dezelve in del] tyd van een halfjaar: in 't welk hy de bosfchen van Upland, de wouden van Ge/iricia, de heuvels
van Heffingen, de bosfchen van 1Mledelpadia, de bergen
van Angermanland, de wouden van Westrobothnie, de
wildernisfen van Lapmark, de toppen der Alpen, de
$randen van Finmak, de meiren van Ostrobothnie, de
heiden van Finland, en de eilanden van Aland, doorkruis te, en dus de geheele Bothnifclie Golf omtrok (in) en alles, wat hy in elk Ryk der Natuure kon waarneemen, getrouw aantekende. Uit deeze aantekeningen heeft by al.
les,
(Ii) ARTEDI I(htq)I. in Vita Auctoris.
(i) Epist. ad Wall. Vol. I. p, 414.
(k) A. BOB ERG, Progr. ad Orat. Linn. de n^cesfsre*e peregrine.

tionum. p. 32.

(I) ARTEDI Ichtyol. als boy,

(m) Flor. Lapp. p. 6.

VAN CARFZ LINNIET s.

121

les, wat tot de Planten behoort, in zone Flora Lapponicrt
geplaatst en gemeen gemaakt. Niet weinig Grooten worden 'er in Zweeden g evonden, die de Leden der Upfalfclie
I-loogefchoole met jaargelden vereeren, ten einde de Studentcn, die f hairs van middelen voorzien zvn, doch in
oordeel en kunde uitmunten, door dezelve onderf}eund,
op de gronden, daar gelegd, voort werken , en hunne Letter- oefeningen voitooijen. Dus heft onze LINNA US ook
den naam van Sti, endia^ ius l/redianus gedraagen (n).
Van zyne L aplandfclie Reize edergekeerd, heeft byte
Upfal in de Scheid- en Plantkunde één jaar langonderweezen.
In den Jaare lM IDCCXXXIII aanvaardde hy eene Reis
na verfcheide Mynwerken van Zweeden, om zich, in de
Mynwerkkunde, meer en meer bekwaam te maaken. In
't volgend Jaar MDCCXXXIV doortrok hy, op kosten,
van den Edelen Bevelhebber van Dalekarlie, den Baron
NICOLAUS REUTERHOLD-I, Dalekarlie, vergezeld van zeven
anderen, wier hoofd by waas, om de Natuurlyke Historie
van dit Westlyk Ziveedscla-Landfcap, en een gedeelte van
Noorwegen, op te maaken en te vermeerderen (o). Van
deeze Reis te ruggekeerd, onthieldt by zich in de Hoofd$ad diens Lancl1chaps Fe/elan; Gene maand, gaf 'er les'
in de Mynwerkkunde, en oefende de Geneeskunst, zeer
van allen bemind. Aldaar was een Arts, seffens Raadsheer
der Stad DANIEL MORIEUS, een Man, die niet alleen onder de Zweedt he Geneesheeren van zynen tyd, maar ook
in Geleerdheid, boven alle uitmuntte; by werd in dit arm
gewest onder de rykflen geteld. Deeze vondt grooten fmaak
in onzen LINN^US, noodigde hein dikwyl.s ten.zynen huize;
hy hadt twee Dogters, welker oudste, SARA ELIZABETH,
fchoon was. Een Vry-Baron halt haar vergeefsch gevryd:
als LINN.vUS haar zag, Rondt by verfleld , en werd op haar
verliefd : zy, in 't einde bekoord door zyne braave zeden,
overwonnen door liefkoozingen en beloften , beminde
hem weder, en gaf liet jawoord. De arme LINNAUS
fchaamde zich in 't eerst het haaren Vader te openbaaren:
in 't einde ontdekte hv, e-ter, zone liefde ; de Vader hing
in twyfel. Maar, LINN1r:US wel geneegen, fchoon niet
in zyn fchik over den ftaat waarin deeze zich bevondt,
zei (n) Vide Titulum Disfentationis Inaugur.
(é) Flor. Lapp. Proef. p. 6. Bihl. sot. p. 144. 4xTEDx Ic&sya1.
in Vita 4¢:2oris,
-

,
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zeide hy, eindelyk, myne Dogter zal drie jaaren ongetrouwd bleven, dan eerst zal ik het u zeggen (p).
De zaáken op dien voet ílaande , brandde LINNEUS,
die, met zo veel vrugts, de gemelde Reizen, door zyn
Vaderland, gedaan hadt, van verlangen, om ook vreemde Gewesten te bezoeken: om dus, met nieuwe fchatten,
zyne reeds verkreegen kundigheden, in de Natuurlyke

Historie, te vermeerderen. Tot het volvoeren van dit
oogmerk was by op de beste wyze toegerust; dewyl by
niet alleen de Griekfcbe en de Latynfche Taalen verl}ondt,
maar ook de leevende Taalen, thans , by de onderfcheide Volken in Europa, in gebruik.
In 't Jaar MDCCXXXV verliet hy zyn Vaderland,
flegts voorzien van zes - en dertig Dukaaten, en, wanneer
by een groot gedeelte van Noorwegen, Deenemarken en
Duitscliland reizende bezien hadt, Iloeg by den weg op na de
Nederlanden, reeds zints lang het voorwerp zyner wenfchen (q), en kwam, den vyftienden van Wiedemaand,
vergezeld van zynen Landsgenoot, den Heer FAHLST,, n,
Student in de Geneeskunde te Harderwyk, om de waar
Geneesheer te verkrygen: waar me--dighentylva
de by ook, naa het ondergaan van 't gewoon onderzoek,
met grooten lof, den drie - en twintigoen der zelfde
Maand, vereerd werd door mynen Vader J. DE GORTER,
toen Hoogleeraar in de Geneeskunde op deeze Hoogefchoole (r); in welken tyd ik dagelyks met hem botanizeerde, en genoeglyke avonden fleet.
Van Hardersvyk vertrok r.INNEUS na Amfordarn; waar
by terílond den rykvoorzienen Artzeny -tuin dier Stad
bezogt. Op dien eigenften tyd wandelde daar, by toeval,
de Ed. Heer GEORGE CLIFFORD, een uitfteekend Liefhebber
der Plantkunde, die, den buitengemeenen yver deezes
Vreemdelings in het bezien en onderzoeken der Planten
ontdekkende, hem terílond aanfprak, en noodigde op zyne Lustplaats Hartekamp, tusfchen Haarlem en Leyden
gelegen, om daar zyne Gewasfen te komen bezien (s).
LINN^us aanvaarde gaarne deeze uitnoodiging, en trok
met den Heer CLIFFORT, na IHartekanap. Op deeze alleraan-

(p) Epist. Erud. ad Haller. P. I. Vol. I. p. 414.
(q) H. Cliff. in Dedic.
(r) Zyne Disc statie hadt ten onderwerp Hyppthefan novans 4
Febrium intermiiteiztium caufa. Harderov. " 1735. in 4t0. Her
drukt in LINN. limoen. Acad. Vol. I. Lugd. 13. 1749.
(s) H. Cliff. in .Dedicat.
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aangenaamfte Lustplaats, waar natuur en Kunst zich ver
voorzien van Wandeldreeven, Bloemperken,-€énige,
Standbeelden, Vyvers, door kunst aangelegde Duinen,
er- Doolhoven, en dezeldzaaln(te Dieren van allerlei foort,
heeft hy geen enkel uur, geen enkelen dag, maar een
groot gedeelte van den v dien by in Holland doorbragt,
gefleeten. Zo heerlyk een verblyfplaats aangetroffen,
zulk een ryk Befchermheer verkreegen hebbende, van
wiens edelmoedige genegenheid hy, van dag tot dag,
meer blyken ontving, herkreeg hy, in korten tyd, zyne kragten, door zo veel reizens, onder het dreigen van
veelerlei gevaaren, uitgeput, en vondc zich tevens ontheven van den drukkenden last der armoede, dien hy, in
den voorgaanden tyd zyns leevens, hadt moeten draagen (t).
In deezer voege op Hartekamp leevende, zat by niet
ledig in de fchaduw des lustryken Hofs; maar maakte,
zo ras by 'er kwam, eene Naamlyst van de verbaazende
menigte Planten, uit alle deelco der Wereld, waar op deeze Lustplaats mogt roemen: ook (peurde hy, de Duinen
van Holland, tusfcllen Hartekamp en de Noord -Zee gelegen, doorkruisfende, de zeldzaamfte Hollandfche Planten op, en bragt ze op Hartekamp. Ondertusfchen bezogt by dienzelfden Zomer de Leydfche Hoogefchool, waar
by den grooten BOERH RAVE, toen nog in volle kragt van
lichaam en geest, begroette (u), en van hem op 't minzaamst ontvangen werd: ook verwierf by de vriendfchap
van JOH. FRED. GRONOVIUS, en ADRIANUS VAN ROIJEN,
door wier onderrigting by zyne kundigheden, omtrent de
Vreemde Planten, zeer uitbreidde: dewyl niet alleen de
zeer groote verzameling der Gedroogde Planten van die
Hoeren alle dagen voor hem openítondt; maar hy ook,
door hun begeleid, in den Academie-Tuin, en andere
rondfom Leyden gelegene Hoven, dezelve in 't leeven
bezigtigde. Aldaar heeft by ook het eerf}e Werk van
zynen vrugtbaaren geest, dat zelfde Jaar, in't lichtgegee
(v), waar door hy, in de Geleerde Wereld bekend-ven
werd. Van Leyden, waar by eenige weeken zich onthou
ging by weder na Hartekamp, en verder na-denhat,
Amt) Orat. de iiecesftate Peregrinntionis. 1. c.
(u) H. Cuff. i,? Pref.
(v) Onder del) tytel Systems Nettune per tria Nature Regna,
in groot Tol. Niet uitgebeeven in den jasre MDCCXX 1V, gelyk
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Amfierdatn, waar toen zyn Fundamenta Rotanica onder de
pers waren (x). Intusichen heeft hy het eerfte deel daar
van, naamlyk de Bibliotheca Potanica , op de Kamer van
den Hooggel. JOAN. BURMANNUS, wiens gemeenzaarhe
Vriendfchap hy genoot, vervaardigd (v). Den volgenden
Winter h eldt hem, behalven andere bezigheden, onledig de Mu/à Paradifcea of Mu/a Cliffortiana, een Palmboom, die in Holland, voor de aankomst van LINNAUS,
tloit Bloemen voortgebragt hadt; doch nu, onder zvn opiigt, in den Jaare MDCCXXXVI, de langge.wenschte
Bloemen voor 't oog der aanfchouweren opende. Deeze
onderzogt LINNAUS op 't nauwkeurigífe, en befchreefde
zelve; welke befchryving hy, met twee koperen Plaaten
vercierd, op kosten van den Heer CLIFFORT, uitgaf.
Dit afgedaan hebbende, ondernam hy, door dien zelf.
den Befchermheer onderfleund, en met Brieven van
-toorfchryving voorzien, eene reis na Engeland, waar hy
welhaast de vriendfchap verwierf van de Heeren SLOANE
COLLINSON, MILLER, DILLENIUS; de beroemde Tuinen
Van Celfea en Oxfort, als mede den onvergelyklyken fchat
van Natuurlyke Zeldzaamheden van den Heer IIANS SLOA$E bezag, benevens alles wat Londen en Oxfort merk
opleverde.
-wardigs
Omtrent den Herfst deezes Jaars uit Engeland in Hol
te rug gekomen, verrykte by de Lustplaats Hartkamp,-land
net eene menigte Gewasfen, door hem, uit Engeland
medegebragt.
Midlerwyl was de vermaardheid van LINNEus dermaa.
te toegenomen, dat hy, den derden van Wynmaand dien
Keizerlyke Academie der Natuur-2elfdnJars,o
't getal van derzelver Leden werd aan.-onderzk,i
genomen`, met den Bynaam Van DIOSCORIDES DEN II.
Wederom de gastvryheid van den Heer CLIFFORT genietende, deelde by der Geleerde Wereld meer gedenktekens van zyn vrugtbaar vernuft mede: als zyne Genera
Plantaruns, zyne Flora Lapponica, en de Critica Botanica
,

Iyk SEGUERII Bibl. Bot. heeft: want in dit jaar was LI,NNIEUS nog
in Zweeden.
(x) Dat dit werk in den jaare MDCCXXXV reeds gedrukt was,
blykt uit ARTEDI Ichtyol. in Vita Autoris; fchoon de Drukker
Let jaartal MDCCXXXVI daar voor geplaatst hebbe.
(y) De Voorreden van de Bibliotheca, &c. is ondertekend den
8. Aug. MDCCXXXV, hoewel de tytel het jaar MDCCXXXVI
inhoud.
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a, door hem voor lang ter drukpersfe vervaardigd:
en reeds door my te Harderwyk gezien. By deeze Werken
kwamen andere, nu eerst bearbeid, te weeten zyn Corollarium Generum Plantaruin, en daar benevens zyne

Methodus Sexualis ex Syfiemate nature et Generibus Plantarum fimul excerpta. Boven al muntte uit zyn Hortus Cliffortianus; een Werk vercierd met zes- en dertig koperen

Plaaten , voor rekening van den Heer CLIFFORT zelve gedrukt, 't welk hy, naa zyne wederkomst uit Engeland,
de eerfle Naamlyst verworpen hebbende, in drie Vierendeel jaars zamenftelde (z). Ten einde de Heer CLIFFORT
een Handboekje mogt hebben, 't welk by gereedlyk op.
ílaan kon en met zich door den Tuin neemen, vervaardigde LINx )Evs daarenboven zyn Viridarium Cliffortianum;
de Planten bevattende, op dien tyd, te deezer Lustplaats te vinden. Op den eigenffen dag dat hy dit .Viridarium hadt afgedaan, den zevenden naamlyk van Wynmaand des Jaars MDCCXXXVII, nam hy affcheid van
dit voor hem zo lang aangenaam Paradys, en trok na 4mferdam,van waar hy, twee dagen laater, na Leyden keerde. —i— Reeds hadt hy, voor twee maanden, na Zweeden moeten vertrekken (a), om geftand te doen aan de
beloften,zyner Minnaresfe en haaren Vader gedaan. Hy
bleef niet te min te Leyden, daar zich onthoudende by
den beroemden VAN ROIJEN, hadt by ten oogmerke tot
het einde van Sprokkelmaand des volgenden jaars te blyven (b). Doch in Louwmaand (torte hy in eene zwaare ziekte, die hem meer dan zes weeken het bedde deedt
houden. Wanneer hy begon te herftellen, verliet hy
Leyden, om op Hartekamp een vrijer lugt te ademen, en
zyne verloorene kragten te herkrygen (c), Op dien tyd
heeft hy de Ichtyologia van ARTSDI, die in het voorgaan.
de jaar, door een ontydigen dood, te.4mierdam in 't water
was omgekomen, afgemaakt, en, met eene Leevensberigt
des Schryvers voorzien, ' in 't licht gegeeven. Op dit
Werk volgde een ander zeer nuttig, ten tytel voerende

Clasfes Plantarum.

Door dit alles toonde by zulk eerre bedreevenheid, in
deeze foort van weetenfcháppen, en zodanig een uitftee-

kend
(z) H. Cliff in Dedicat. Epist. Erud. ad Haller. Vol. I. p.
3I2.

(a) Epist. Erud. ad Haller. VQl, I. p. $36.
(b) Ibid. p. 156.
(c) Ibiá. p. 36Q.
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kend verfland te bezitten, dat niet alleen de grootlte Madnen in de kunst zichverwonderden over zyne verbaazende Geleerdheid en Ondervinding, in zo jonge jaaren;
maar bykans verflomden over zy ne fchranderheid in de
Plantkunde. Daarenboven hadt hy, door zyne heufche
zeden, by de Hollanders, zo groote agting verworven,
dat ze, hem alle Eere waardig oordeelden, en zyn vertrek
noode zagen. Maar de zucht tot zyn' Vaderland, en inzonderheid tot het voorwerp zyner liefde te Fahlun, dreef
by hem boven. Hy kon ,egter, niet nalaaten vooraf nog
een reisje na Parys te doen, om daar de Verzamelingen
Tan TOURNEFORT, PLUMIER, SURIANE, VAILLANT en JusslEU te bezien (d), met oogmerk, om van daar, naa Bene
halve maand verblyvens, den weg, over Duitschland, na
zyn Vaderland te neemen, Gottingen aan te doen, om
daar den vermaarden HALLER, dien hy als een Vader eer
te zien, en van hem in de kennis der Mofchen.by--de,
zonder onderwys te ontvangen; voorts over Leipzich te
trekken, om een bezoek af te leggen by den voortreflyken LUDWIG, de Infeten van FRISCH, en tevens de ver
Duitschland te bezigtigen.
-fcheidnDlova
In gevolge hier van, begaf hy zich, in den Voorzomer
des Jaars MDCCXXXVIII, na Parys, waar hy, terfond, by _zyne aankomst, met veel eerbetoons, ontvangen werd, door de geleerde Mannen, by welken zyn
blaam reeds bekend geworden was, en inzonderheid door
den beroemden B. JUSSIEU met wien by den Koninglyken Tuin, de heerlyke Plantverzamelingen, veele, zo
e'penbaare als byzondere Plantkundige Boekeryen, en
alles wat hem bezienswaardigs kon vertoond worden,
bezigtigd heeft. Eéne, maand bleef hy te Parys, en
ontving, in dien tyd; de Eer, dat by Lid wierd van de
Koninglyke Maat chappy der Weetenfchappen. Maar,
wanneer by zou vertrekken, alles, wat by zich, in Holland zynde, beloofde, niet verkreegen hebbende, was
by genoodzaakt ter Zee, langs den kortíten weg, na zyn
Vaderland weder te keeren (e). Hy begaf zich, derhaiven in Wiedetnaand na Rouaan, waar hy i ne-jp ging.
Dus kwam hy, naa, als een zwervende Vogel, zo lang
rond gevloogen te hebben, in den Herfst diens zelfden
Jaars MDCCXXXVIII, in zyn Vaderland, doch aren,
weder. (Het Vervolg in een naastkomend Stukje.)
(d) Epist. Erud. ad Haller. p. 336.
(e) Ibid. 362.
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1en hoort van alle kanten niet dan gerugten van tweedragr en
oneenigheden in het huwlyk; stiet dan van allerleie wanbedryven, welken hunne geboorte aan den echt verfchuldigd zyn;
niet dan van ligtvaardige overtreedingen der tedertle pligten, en
fchandeiyke onteeringen der nauwfte betrekkingen. Met één woord ,
onder de menigvuldige rampen en onheilen, welken hier te Lande dagelyks meer en meer de overhand neemen, zyn 'er geene,
die zo veel velds winnen, als de ongelukkige Huwlyken. Die zyne
aandagt eenigzints gevestigd houdt op de geheurtenisfen deezerwaereld, kan niet dan met ontroei;ng gewaar worden de treurige bedryven, welke hieromtrent van tyd tot tyd voorvallen. Het huw
Bene zo heuglyï;e inflelling voor het ganfche menschdom, en-lyk,
zo eigenaartig ge(chikt, om den mensch den last van dit leven gemaklyk te doen draagen, fchynt thans , helaas! wel verre van den
grondslag te leggen tot eene volkomen vergenoeging, niet anders
te zyn , dan eene uitvinding, om het menschdom te pynigen ; het
aangenaame van dit leeven geheel te vernietigen, en alle goede
werkzaamheid onzer redelyke vermogens te bedwelmen of uit te
doovcn. Welk een deerniswaardig misbruik is dit van eene der
heilzaaunfte inftellingen? Hoe drukkend is de last des huwlyks,
wanneer het zelve zoo verbasterd wordt! Intusfchen is evenwel het
huwlyk een Staat van zo veel aanbclang, niet alleen vcor yder byzonder mensch, maar ook voor alle burgermaatfchappyen , welke
zonder het zelve niet heftaanbaar zyn , dat niemand de veragtelykheid en vernedering, waar toe het thans ontaart is , met onverfchilligheid kan aanzien. „ Niets is een zekerder blyk, zegt , de ver„ nuftige sTEELE, van de bedorvenheid deezer eeuw, dan de in
zwang gaande gewoonte, van met zulk een gelukkigen ftaat, als
het huwiyk, den fpot te dryven". Hoe veele redenen hebben
we des niet, om ors te bedroeven over onzen toeffand; daar we,
door de toeneeming van dit kwaad, weldra tot op den oever van onzen ondergang zullen zyn voortgefiield ? Het zelfde, 't geen weleer
de Roomtche Repubiicq tot haaren val bragt, zal ook ons den doodfleck gee ven, op onzen leeftyd toch is volmaakt toepasfelyk, 't
geen de Lierdichter HoRATIUS van dien der Romeinen getuigt:

^

Feecunda culpce f iecula nuptias
Fri mum inquinavere & Genus & Domos:

Hoc forte derivata slades
In Patriam, Populumque fluxit.

Geen wonder daarom, dat iet van alle eeuwen de loflyke be2igheid der wysíte mannen geweest is , ontwerpen tot verbeteringe
van het huwlyk te naaken; en zeker i§ 't nguwlyl5 iiogelyk , hee
Vit. DEEL, UiMCvYGW. N0. .
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menfchelyk. vernuft op eene nuttiger wyze werk te geeven. Onze
eeuw, de vrugtbaarfte van allen, in werken, die tot volmaaking
van het huwlyk (trekken moesten, is tellens de vrugtbaarfte, in
het voortbrengen der droevigfle tooneelen van onheil en verdriet,
welken uit Let huwlyk geboren worden. Waar zal men deeze
verkeerde uitwerking aan toefchryven? Hoe is 't inooglyk, dat
dit kwaad zo flerk toeneemt, daar zulke fchoone hulpmiddelen tegen bekend zyn? Misfchien mag men zeggen, dat de meeste hunne ontwerpen te algemeen gemaakt hebben, zonder behoorlyk te
letten op, en dezelven te fchikken na, de gebreken van 't volk,
waar onder zy verkeeren. Die eenige kennis van 't menfchelyke
hart bezit, weet, dat het, over 't algemeen, dan eerst regt, en
met vrugt getroffen wordt, wanneer men aan 't zelve iets voor
waar toe het eene regtftreekfche, eene byzondere, en-ftel,
niet flegts eene algemeene, of zydelingfche betrekking fchynt te
hebben.
In het geene wy voorgenomen hebben, omtrent liet huwlyk te
zeggen, zullen wy deeze 1e3 tot den rigtfnoer onzer gedagten neemen. Onze verkeering zig egter voornamentlyk bepaald
hebbende tot Lieden der aanzienlykfte rangen , moeten onze gezegdens, niet buiten deezen kring getrokken, noch aangemerkt worden, als gaande over algemeene oorzaaken, die overal en onder allerleie Handen van men fchen, zonder onderfcheid, zouden plaats
hebben. Hier benevens moeten wy den Leezer vooraf nog melden dat wy,, niet voorneeniens zynde, Bene verhandeling over het
beste huwlyk te fchryven, llegts eenige bedenkingen zullen opperen, die ons, als zo veele oorzaaken der menigvuldige ongelukkige
huwlykerl, in onze dagen voor gekomen zyn.
Wanneer we oplettend gade haan den thans heerfchenden
fmaak, de beweegredenen, welken onze Vrouwen meestal bepaalen, in 't doen van eene keuze, zullen we welhaast veele voor
bronnen ontdekken, waar uit wy dagelyks zo veele heilloo--name
ze huwlyken zien ontfpringen. Daar men tog zeggen mag, dat de
Vrouwen, in dit opzigt, en tot zo lang, het hoogfte bewind is
opgedraagen; en haar heftier, ten aanzien van haar zelven, als dan
van zeer veel invloeds op 't gedrag der Mannen is, als welken
zig ten dien tyde voornaàtnentlyk ten doel moeten Reilen, om
haar te behaagen; zal het ontwyfelbaar,, zo niet geheel , ten
minílen voor een groot gedeelte, op der Vrouwen denk- en han
aankomen; en het wel of kwalyk gelukken der huwlyken-delwyz
het meest van haar lieden voorbeeld afhangen.
Maar behoeft hy, die, in den dagelykfchen ommegang met de
beminnelyke Sexe, flegts de minfte oplettendheid heeft op 't geene
hy alle oogenblikkcn ziet gebeuren,nog te vraaggin, welke de voor
drangreden, de Benige dryfveer is, om derzelver keuze te-name
beílisfen ! Is het, helaas! niet al te zeker, dat zy aan zulken onzer, zonder eenige bedenking, den voorrang geeven, welken, niet
adert geleerd hebbende, dan gekkernyen of onnuttige vertelzelen
uit
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►nit te rabbelen , altyd in ftaat zyn , veel uiterlyke vertonning te maa ken, zogenaamde douceurs te zeggen, en haar geduurig, door wal
-gelykwi:na,-olbetmykfchrnotlagewten te beweegen? Is het, helaas ! niet al te zeker, dat zy dezulken onzer met fmaadheid en veragting behandelen, die, hunnen
tyd aan wezentlyke dingen besteed hebbende, niet in Raat zyn,
woorden zonder zin uit te brengen , of zig zelven te leenen , om
een veragtelyk Itlugtfpel te vertoonen? Leert ons de.dagelykfche
ondervinding niet maar al te wel, dat men in onze dagen, om by
de Sexe regt aangenaam te zyn , een vast befluit dient genomen te
hebben, om allen fchyn van verftand of wysheid af te leggen, en
dien vein zotheid, losheid en ongebondenheid aan te neemen? Geene vraare verdier^fien altans, geene kundigheden voorzeker, geen
folide karaéters komen meer by dezelve in aanmerking; ten zy zodanig een, welke zig deeze hoedanigheden heeft eigen gemaakt,
gelukkig, door eene ongemeene fterkte van geest en lighaam, eena genoegzaame vrolykheid en levendigheid heeft overgehouden,
om te vermaaken. Doch dan is 't nog niet de agting voor zyn uit
deugden, welke hein de agting der Sexe be--ftekndvrao
zorgt, maar het verwo aderlyke, waar op zy zeer gefteld is, en.
zyne overige koedan gheden. „Breng eenen losfen en leevendigen
„ knaap", zegt de verftandige Schryver van den Onderzoeker, „ in
„ 't gezelfchap der Vrouwen, die alles, wat hem in de harsfenen
„ komt, uitrafelt, en, is 't niet raak, 't is mis, voortpraat. De
verfcheidenheid der denkbeelden, die b y 't gezelfchap oplevert,
zal den Vrouwen aangenaam zyn, en zelfs te vlug denkende, om
„ te onderzoeken, of die denkbeelden juist zyn, of door de fchie-

„ tyke

opeenvolging

van dezelven

daar

toe den tyd

niet

hebben-

„ de , zal by alle de fehoonen vermaaken ; allen zullen zy naar hem
luisteren; een algemeen gefchater zal eene heerlyke toejuichin g
„ wezen aan zynen geest; terwyl onze Wysgeer van fpyt zal
ftampvoeten, dat nierrand in eer na zyne grondige aanmerkingen
„ hoort, om alleen het oor te geeven aan het zot geklap van deezen jongen' Wi dbuil, die, door alle de gunstbewyzen, welke
by ontfangt,op *yne fchitterende bekwaamheden vertrouwende,
„ zig meester maakt van de geheele Converfatie ,en alle de oogen
tot zig trekt, gelyk by zig van de harten der meeste Vrouwen
„ verzekert. — Zie daar, vervolgt hy, wat middelen 'er behoo„ ren ter hand geflagen te worden, om zig in de genegenheid der
,, Vrouwen in te dringen; en zie daar te gelyk, wat de reden.
zy, dat zo veele jongelingen van uitmuntende verdienflen, dog
die de gaaf van bevalligheid van geest en lichaam misfen, wier
„ fmaak ook niet met dien der Vrouwen overeenl}emt, niettegen, fl:aande al hun verftand, alle hunne geleerdheid alle de goed„ aartigheid van hun harf, altyd het voorwerp zyn van de onver„ fchilligheid, zo niet van den afkeer, der Vrouwen. De goedaar„ digheid, 't is waar, draagt wel haare goedkeuring weg, in zo
a verre zes maakt dat zulk eene man niet- gehaat worde , maar
„nib±
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nimmer zal zy hein veele harten onder de fchoone Sex winnen;
by is goed, zie daar al den lof, die men hein geeft, en het is
een lof, die een foort van verwyt en van veragting influit, als
„ of zulk eer, man goed was, alleen uit zwakheid. In tegendeel,
„ een man, die de Vrouwen kan vermaaken, al bezit by een kwaad, aartig hart en een haatlyk gemoed, zal veel beter by de meeste
„ Vrouwen zyn oogmerk bereiken, en 'er niet alleen veelera vin„ den , die met hein met genoegen verkeeren, maar zelfs , die hem
veel eer haare hand en hart zouden geeven, dan aan eenen ande„ ren. — Zeer veele, zo niet de meeste, vrouwen willen het met
eenen man, die haar weet te vermaaken, wel waagen met hem ongelukkig te worden ".

Dit is het tafereel, 't welk deeze uitmuntende $chryver van den
(maak der Iiedendaagfche Sexe geeft. Het zelve is juist overeenkom,
(lig met het verflag, 't welk wy'er zo even van gedaan hebben. Wy
mogen 'er nog gerust byvoegen, dat wellust en ontugt tegenswoordig, zo die al voor geen verdienften by de Sexe gehouden worden, egter by dezelve in geen afkeer zyn, noch in de Mannen
verfoeid worden. Veelal ziet men den voorrang gegeeven aan
dezulken, wolken, een oneerlyk gedrag gehouden hebbende, en in
onkuischheid geoeffend zynde, zig, vóór het huwlyk, den vader
eerenaam reeds verworven hebben; en van welke dus niet-lyken
veel anders te hoopen is, dan dat ze het huwlyk als een veiligen
zetel der wellust befchouwen zullen.
Ban men nu, daar dit de beklaagenswaardige toeftand der Schoonen , in onze wysgeerige . dagen , zy , zig nog verwonderen, dat zo
veele rampen en onheilen den huwlyken ífaat dagelyks verzeilen?
Zou het niet veeleer ten hoogften te verwonderen zyn, indien zulks
anders ware? Is 't mooglyk, dat een huis, van zulke bouwftoffen
opgemaakt, tegen eenig geweld van buiten heiland zy: Heeft men
niet natuurlyk te verwagten, dat het fchielyk zal inftorten? Nauwlyks kan neen behoorlyk in het bezit van elkanderen gefield zyn,
of men ontdekt het bedrog, waar aan men is blyven hangen; en
dit is dan reeds het begin der elende, waar mede men zyn ganfche leeven door zal te worilelen hebben. De Man, niets geleerd
hebbende, dat Benige weezentlyke waarde heeft, of in Raat is ,
op den duur, en in ernftige omftandigheden, te behaagen, kan
aan zyne Vrouw dat aangenaam gezelfchap niet verfchaffen, 't
welk noodzaaklyk vereischt wordt, o:n den tyd met elkanderen met
vermaak te korten; en neemt, oen alle zelfsverveeling te ontgaan,
Ligt den toevlugt tot geduurig uitloopera. De Vrouw, hier door
beroofd van 't geen vooral in ttaat moest zyn haar aan huis te
binden, en insgelyks genegen, om zig der huisfelyke zorgen te
onttrekken, flaat daar op denzelfden weg in. En zulks heeft na tuurlyk ten gevolge, dat deeze lieden, zig bykans niet dan om te
flaapen, in huis bevindende, die nauwe betrekking, welke den
een, als 't ware, aan den anderen verknogt, kwyt raaken; hunne
onderlinge verpligtingen verwaarloozen; en tot dat geen vervallen,

OVER FIET JttJ VLYlt.

i33

len, waar door al het zoete van het huwlyk wordt weggenomen ,
en de band, die te voren bekoorlyk was, in eerie knellende keten
verandert. — De Vrouw, daarenboven, de veragtlyke onkunde
van 'haaren Man meer en meer ontdekkende, kan hem met al die
tederheid, liefde en agting niet behandelen, waar mede by zig zal
verbeelden, te moeten bejegend worden; — en zie daar, eene
nieuwe, eene onuitputtelyke bron van rampen en ongenoegens !
Want dit moet men tot eere der Vrouwen bekennen, dat zy in
naaren aart, of in zig zelven, eerie zekere agting en eerbied heb
voor verf}andige Mannen, en niet vatbaar zyn voor die laag--ben
heid van ziele, welke men onder de Mannen niet zeldzaam. ziet
Rand grypen. 't Zyn alleen de dikke nevels deezer waereld,
der eerffe jeugd , en der bedorven opvoeding, die haar verfland
in deszelfs dageraad bedwelmen, waar door wy het thans niet
eerder zien doorbreeken, dan wanneer het te laat is , en zy reeds
de Slagtofrers harer verkeerdheid gewerden zyn. Mogten zy,
door zo veele treffende voorbeelden geleerd, haare oogen eens
vroeger openen!
Ten tweeden. Hoe is 't mooglyk, dat hy, die niets geleerd
heeft, de pligten van een goed Vader des huisgezins betragte ? dat
by een verftandig geb cd voere over zyne huisgenooten? — Dat
by zynen kinderen eene goede opvoeding geeve? — Dat hy
zodanige fchikkingen in de verteering maake, waar door men in
denzelfden (laat kan blyven? met één woord, dat hy alles indiervoege regele, dat zelfs het huishouden duizenderleie genoegens
voortbrenge? — In tegendeel, zyn verzuim, of dè verkeerde
befliering van dit alles baart dagelyks eene Zee van ongenoegens;
„ en zyn egt wordt", om my met den beroemden GELLERT Uit te
drukken, „ eene bron van verdrieten en dwaasheden, zyn huis
„ een baijert van verwarringe, ten zy zyne Egtgenoote alle deeze
onheilen door de zeldzaamfte verdienften weet te verhoeden".
Ontroerende gedagten ! Een enkel voorbeeld moest genoeg zyn,
om de Sexe deeze haare dwaasheid te doen verfoeijen!
Ten derden. Welke hoop kan 'er zyn van het Karafíer derzulken, die hunnen geheelen leeftyd hebben doorgebragt, zonder
ooit tot zig zelven te komen; hunne verpligtingen te leeren; hun
verftand te befchaaven; zig zelven te leeren kennen, en hun hart
te verbeteren? Doorgaans leert de ondervinding , dat men, in
zuiker Karac`ter, zo al niets zeer aanftootlyks, althans niets vindt
van byzondere waarde, veel min dat van zodanigen aart is, dat
wy hetzelve eenen byzonderen eerbied zouden kunnen.toedraagen;
of, om deszelfs verhevenheid en uitmuntendheid, onze hoogf}e
liefde en agting waardig keuren. Maar van welk aanbelang is het
wederzydsch Kcarafter niet voor Egtgenooten? Het is van wulk
een gewigt in den huwlylken ft sat, dat daar van vooral het geluk, het duurzaam geluk, der egtelingen afhangt; en dat, zonder
dat het zelve van weerszyden al zeer goed is , geen huwlyk imwer gelukkig zyn kan; maar noodwendig in Bene verbintenisínoet
0»
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tintaarten, waar uit de verdrietelykfte oneen'gheden voortkomen;
van welker minsen wy naauwlyks in ítaat zyn de hartgrievcnde
omfiandigheden voor onze verbeeldinge te brengen. Mogten zo
veele Schoonen , als nog over haare veyhcid befchikken kunnen,
daar zy zo veele leevendige fchilderyen voor zig hebben , zig in

tyds nog fpiegelen,

eer. zy voor altoos in dezelfde ketenen ge-

kluisterd worden.
Eindelyk, fchoon zotntyds niets van dit alles het gevolg eener
zo dwaaze en fchandelyke keuze zy ; dit is toch altyd zeker , dat
zodanig een huwlyk nimmer gelukkig is , en ook waarlyk niet gelukkig zyn kan. Hoe is 't mooglyk, dat Jongelingen, die nooit
hebben leeren denken; wier verfland en hart zelfs niet door het
leezen van eengoed boek befchaafd en ve^•beterd, veel min door
eenige kennis van deugd en Godsdienst vercierd is ; die, daar ze
zelfs niet vatbaar zyn voor die aandoeningen, welken flegts een
gevolg zyn der befchaafdheid, die gevoeligheid misfen, welke alleen in edele zielen valt: hoe is 't mooglyk , dat zulke Jongelingen,
aan hunne wederhelft, die onbefchryflyke aandoeningen van te
liefde zonden kunnen doen gevoelen, welken alleen-derhin
de zaligheid des huwlyks uitmaaken, doch voor welker gewaar
hunne onbefchaafde ziel niet vatbaar is ? Mogten zo-wordinge
veele voorbeelden, als op dit zelfde tydilip de waarheid deezer
aanmerking, helaas! maar a! te zeer bevestigen, de heminnelyke
Sexe tot nadenken brengen! Mogten zy eindelyk eens opmerken,
dat klugttnaakers van liet publiek, dat ligtinisfen, windbuilen en
veragtelyke leegloopers, op den duur, geene goede, geene aangenaame Mannen zyn, waar mede zy gelukkig zouden kunnen leeven; maar in tegendeel zo veele geesfels voor liet Vrouwelyk
geflagt , uitgezonden , om het zelve de ftraf van haare verkeerdheid en fehandelyke dwaasheid te doen ondergaan!
Middelerwyl is de oorzaak van dit kwaad van zodanigen aart,
dat 'er voor het tegenwoordige geflagt , liet welk reeds eene opvoeding genooten heeft, misfchien geene verbetering , althans geene herftelling te hoopen zy. 't Is haast onrnogelyk, dat een meisje , 't welk zelfs niets geleerd heeft, dan te lagchen , te fpeelen,
zig op te fchikken, uit te gaan, de modes te agtervolgen, enz.,
dat zig nooit andere, dan romanesque denkbeelden van liet huwlyk
gevormd heeft, niet den voorrang zoude geeven aan eenen Jongeling, die haar in alles gelyk is; en eenigcn prys zoude ftellen
op verhevener kundigheden, welke liet bezit van elkanderen welhaast toont, dat de waare en wczéntlyke vereischten zyn, om

op den

duur gelukkig te kunnen lesven. — „ De genegenheid

„ eener vrouw voor eenen man", zegt de Engelfche Sper'tutor heel
Bartig, „ is alleen de eigenliefde overgebragt op een ander voor „werp. Zy zou wel wenfchen, dat de minnaar in alle. deden
„ vrouw wierd, mits by niet van Sex veranderde". En de uitnee mende Schryver, dien ik te voren heb aanget^ gen , voegt 'er by:
„ De overeenkomst van wyze van denken tusfchen twee menfchen
,

„

maak
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» maakt altyd een verband van vriendfchap en genegenheid; de„ zelve beginzelen, dezelve oogmerken, ,dezelve begeerten , zie
» daar, wat den een aan den anderen moet verknogten. Het geen
„ de een wenschte, dat cie ander deed, doet deez' uit finaak.
„Eeue Vrouw bemint den Opfchik, luidrugtige Vermaaken, Bals,
„ Concerts, het Spel, den Schouwburg, en boven al, zy ver„ langd fchoon gevonden te worden; zie daar den fmaak der mees„ te Vrouwen. Nu een Man, die, gelylt zy, het grootfte werk
„ maakt van zyn kapzel; voor wien de zorg zyner kleeding eene
gewigtige bezigheid is; een man, die om een bal by te wonnen,
„ 'veele mylen ver reizen zoude; die zig verveelt, doodelyk ver
„ veelt, wanneer by niet fpeelen kan ; een man, die zynen lieven
perfoon overal voor bevallig .zoude willen doen doorgaan; zie
„ daar eenen man regt gefchikt voor het grooter deel der vrou„ wen; en al wat hy mannelyks heet is misfchien dat ge ene, dat
,: hein by de geboorte. ... Van zulk eenen man moet ecne Vrouw
wagten, dat hy met haare neigingen altyd overeenfremmen zal;
't geen zy begeert , hy verlangt het : 't geen zy bedoelt , by !treeft
„ 'er na. Hy is 't ook, die door zynen finaak den Kaaren als goed„ keurt en regtvaardigt; en 't is aangenaam, 't is bovenal aarige,, naam voor iemand ,wiens groot doelwit is de goedkeuring en de
bewondering van anderen weg te draagen, zulken te vinden, die
„ door hun gedrag, door de overeenftemming van hunnen fmaak,
„ zulk iemand op de onbedrieglykfte wyze t9eiuichen".
Wanneer wy dit alles gadeslaan, blyft 'er voor het tegenwoordige
weinig hoop van verandering overig. Onze aanmerkingen, tot fl:uiting van dit vernielend kwaad ingerigt, zyn dus niet zo zeer gefchikt voor het tegenwoordige , als wel voor het toekomende , of
nog onopgevoede , geflagt. 't Is over 't algemeen, in allerlei foort
van zaaken, altyd mocijelyk bevonden, eerie gewoonte te vernietigen; maar 't gaat, buiten twyfel, boven het menschlyk vermogen,
eene ingewortelde heblykheid uitterooijen.
De waaragtige oorzaak van het kwaad, van de dwaaze keuze
der Sexe, van het rampzalig lot van zo veele liuw„ lyken, is gele
ongelukkige opvoeding, welke haar , tot fchande van-genid
dit Volk , onder ons gegeeven wordt.. Onder alle de befchaafde
Volken der geheele waereld is dezelve nergens misfchien flegter.,
-dan by ons. Niet te ereden , met het dwaaze, liet zotte, het belagchelyke van andere Natien over te neemen, hebben wy ons
daar en boven zorgvuldig gewagt van al 't goede, dat nog by haar
overig is. Onze flsfemblées, of andere publieke plaatzen, zyn de
fchouwtooneelen van de dwaasheid van een verwyfd Koningryk;
terwyl wy 'er te geiyk nog dat Beene misten , 't welk deeze ver
één woord, in dat Land draagiyk-tonige,dSx
maakt. Onze Sexe is even buitenfpoorig in haaren opfchik, leevenswryze, gedrag enz , als in Vrankryk en elders; maar zy n.ist
nog daar en boven die leevendigheid, bevalliglheid, geestigheid Co
befchaaafdheid des verf>`ands, welke haar in andere Landen byge'.d e
i1,n
ven is.
Ta
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En hoe droevig Raat het boven dien by de meesten met haarti
Godsdienftige en Zedelyke grondbeginzelen ? Met het innigfie
leedweezen moeten wy betreuren, dat de Godsdienst, zo in kennis, als beoeffening, van dag tot dag, in een meer en meer toeneemend verval geraakt. De diepfle onkunde, zelfs in de eerfile
en eenvoudigfe leergronden, traalt van alle kanten door. En
vindt men nog zommige ,die eenigen oppervlakkigen fchyn van kennis vertoonen, dan nog, in plaats van eenen Godsdienst te belyden,
welken zy door overtuiging aanneemen, en welke, de zagtmoedigheid en nedrigheid lcerende,'eene eigenaartige Eirekking heeft,
om 's menfchen hart van hoogmoed en kwaadwill.ig',eid te zuiveren,
kleeven zy eenen Godsdienst aan, waar van zy akeen de woorden
zig eigen gemaakt en onthouden hebben; en die, op geene andere
grondlagen rustende, geen den mimen indruk maakt op haar gedrag of leeven; dan voor zo verre dezelve haar allerlei gruwelen
en ondeugden, door Bene nauwgezetheid in uiterlykheden , leert
vergoeden. Terwyl zy van het Zedelyke, dat buiten den Godsdienst altoos op losfe fchroeven rust, nauwlyl:s meer weeten, dan
't geen ze by geval op de Schouwburgen hebben zien vertoonen,
of uit deeze of geene, over 't algemeen meer Zedenbedervende
Romans, in 't geheugen gehouden hebben. — Rampzaligetoeíland!
Is 'er niet eenige mooglykheid van de huwlyks verbintenisfen der
zodanige, zonder verf'andige en deugdzaame inzigten gemaakt, en
met even zo min huisfelyke bekwaamheden voorzien, iets goeds
te wagten? Hoe zullen zy, die zig, vóór haaren echt ,nooit op 't
verkrygen van wezenlyke verdienflen hebben toegeleid, voor eene
goede keuze vatbaar zyn; of zig na denzelven in Raat bevinden,
om de onheilen, uit hunne verkeerde keuze voortvloeijende, door
een zorgvuldig beleid af te wceren. I-Toe zullen zy zelfs , daar ze
nooit op 't geen een wezentlyk vereischte des huwelyks uitmaakt,
,hebben leeren letten , haare pligten , die ze nauwlyks kennen, getrou'wlyk waarneemen? Wat zal haar, bid ik, weerhouden, om
zig geheel en al aan haare Zinsvermaaken over te geeven? Indien
eerbied voor den Godsdienst haar befchermen' el niet is, waar
door zullen zy toch haare wellustige driften in bedwang houden?—
Te regt vraagt GELLERT, „ of zulk eene Vrouw, die onbedree„ ven is in vrouwelyke konten en kundigheden; die niet neer
;, verfland bezit, dan tot haar opfchik vereischt wordt, en geen
„ andere deugd kent, dan haaren rykdom, of fchoonheid; Bene
vrouw zonder opvoeding; de flaavin van haare driften; die nog
nimmer ernftig overdagt, waarom de mensch op deeze waereld
leeft ; of zulk eene vrouw haaren man gelukkig, dc huwelyl:s„ liefde duurzaam, het huis gerust en gezegend, en lidare kinderen
wys en deugdzaam zou kunnen maakes "? Hoe weinig kan men
van zoo eene Vrouw verwagten, dat zy by haare vereeniging zig
liet hoofdoogmerk van eene deugdzaame betragting van alle de
onderlinge pligten zal ten doel fellen? Daar. zy geheel ongefchikt
is, om zelfs in het tydelyke haar waar geluk te bevorderen, hoe

veel
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?eel te meer zal zy haar eeuwig welvaaren in den wind (laan?
Mogt de tyd haast komen, in welken zy, dien deeze pligt is aanbevoolen, de opvoeding van 't geen hun zo dierbaar behoorde te
zyn , eens regt ter harte namen !
Zo de Ouders zorg droegen , dat hunne Dogters al vroeg, op
Bene redelyke wyze, in de beginzelen van Godsdienst en Zedenkunde

wierden

onderweezen, den behoorlyken prys op de

deugd

leerden Rellen, en regtmaatigen afkeer van de ondeugd hebben,
.met haar hart en verf}and, door het leezen van goede en nuttige
boeken, te verbeteren en te befchaaven; indien zy haar Gene byzondere agting inboezemden voor wezentlyke verdienfien, kun
verf and, deugdzaamen inborst, en alles , wat in een-dighe,
earaéter groot en waardig kan genoemd worden; indien zy haar
Benen regtmaatigen afkeer infcherpten tegen allerlei iaagheid en
lafhartigheid, als zynde het tegenovergeftelde van 't geen men in
de Mannen altyd moest zien uitmunten; hoe veel goeds zou hier
uit op het Menschdom voortvloeijen! In plaats van het geen thans
gemeenlyk gefchiedt,zouden zy den

voorrang aan zulken

geeven,

die door geleerdheid, verfland, dapperheid, edelaartigheid of eenige andere uitneemende hoedanigheden, zig zelven boven hunne
tydgenoten hadden verheven; en dit zou te gelyk veele ongeluk
voorkomen. Indien de hoedanigheden van den-kigehuwlyn
geest en het hart voortaan de keuze der Sexe omtrent de Mannen
bepaalden, en dus de oorzaak verviel, welke daar thans gewoon
is te bestieren, zou tefFens de oorfprong weggenomen zyn, waar
uit wy zo even alle de gemelde rampen en onheilen des huwlyks
hebben zien ontfpringen. Ondertusfchen moet niemand deeze
aanmerking zo zeer misduiden , dat wy met dezelve zouden willen

te kennen geeven, dat de uiterlyke gedaante der Mannen by de

Sexe in geenerlei aanfchouw zonde mogen komen. In tegendeel,
een welgemaakt Man is een hoofifieraad, de eer der Vrouwen,
en regt gefchikt om in haar dien eerbied te verwekke,i , welke op
het geluk des huwlyks zo veel invloeds heeft. Eene rustige en
welgeregelde geftalte van eenen Man is dus, in zo verre, z,2lfs
een wezentlyk vereischte tot het hu« lyk. Maar dat de Sege hier
aan nimmer zo zeer blyve hangen, dat zy alle zielshoedanigheden,
waar van veel meer afhangt, ligtelyk overftappe 1 „ De uitnee„ mendite li;haaln,geftaltc", zegt zeker, Schryver over 't hnwlyk , „ is geen zeker kenmerk van de inwendige Zielsvolmaa'kthe-

den. Dit denkbeeld by veelen der oude Wysgecrcn, zo 't
„ fchynt, als eene onbetwistbaare waarheid aangenomen, word
thans by alle verflap' igen te regt verworpen. De ondlcrvinding
„ toont ons , dat de gebreken kunnen wonnen , dat de vcragtelyi^„ ftedriften kunnen huisvesten, in een lighaam, 't welk een mees„ terituk der volmaaktheid is. Met zulke ondeugden zou de en„ kele fchoonheid ons voor ongeluk niet beveiligen kunnen. Wy
„ zien hier uit, derhalven, dat de fchoonheid der gedaante,

fehoon het eerst ons inneemende egter ouder het laatfle zyn
15
„ moet,
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„ moet, 't welk in aanmerking komt, hoewel het egter geenzints
„ te veronagtzaamen is". — Hoe fl:reelend zou het vooruitzigt eit
de hoop des huwlyks zyn, indien deeze uiterlyke gedaante des •li.
chaams altoos van een goed verstand, befchaafdheid en eene edele
ziel , verzeld ware!
Nog eens , indien de hoedanigheden van den geest en het hart
Voortaan de keuze der Sexe bepaalden, welk eenen algemeenen
invloed zou dit niet hebben? Indien zy, geleerd hebbende den
zelfden -prys te Rellen op alles, wat deugdzaam en voortreffelyk
is, welken zy nu hegten aan alles, wat in den daad fchandelyk en
verfoeijelyk is; indien wezentlyke verdienften, een uitmuntend
caraéter,, by haar vooral in aanmerking kwamen, welk een vrolyk
gelaat zou de Godsdienst al aanftonds vertoonen. onze Jonge
om geestig en aangenaam te zyn, thans alles .moeten-Iinge,d
verzaaken, wat ernflig en betaamlyk is, ja zelfs die eerbied en
dat ontzag voor God en zynen wil, die de edelíte dryfveeren onzer daaden zyn, zouden als dan genoodzaakt worden, zig op de
]tennis en beofiening van eenen redelykeu Godsdienst toe te leggen;
en dit zou den dageraad aankondigen van vrede, vertrouwen, zapt=
moedigheid, eerbaarheid, regtvaardigheid, en wat al deugden
meer. Het zou het waare en eenige middel zyn, om den rampzaligen voortgang van ongeloof en Gndverzaaking te Ruiten. De
Godsdienst zou dan niet langer het voorwerp van befpotting en
verguizing zyn, in onze fatzoenlyke gezelfchappen. Men zou
zig dan ten haares koste niet langer vennaaken. En zy zou eindelft al die vreugde en menschlievendheid onder het menschdom te
weeg brengen, waar van zy alleen de bron en oorfprong is.
Maar 'niet minder zou deeze invloed zig uitílrekken op de weotenfchappen, waare wysheid en goede Zeden. _ Indien deeze on
aangenaam maakten in 't oog der beuainelyk Sexe, zouden onze
booge Schoolen althans niet Ianger de treurige toneelen zyn van
verkwisting, luiheid, ongebondenheid en bederf der goede Zeden,
Ieder zou zig dan om het zeerst toeleggen, op zu'ke zaaken, die
hein in 't oog der Schoonen beminnelykst maakten, en de vaste
hoop gaven, van eenmaal daar door te zullen flaagen in 't verkrygen en bezitten van dat geese, 't welk het begin, de dryfveer en
het einde van alle onze daaden is. Hoe zeer zou, met dit klimrnen van de waarde der weetenfchappen, het geluk der maatfchapy toeneemen ! Hoe gerust zouden Ouders en Voogden hunne
inderen en pupillen naar deeze plaats zenden; waar van daan zy
konden verzeekerd zyn dat •zy niet dan met Benen ryken oogst
van waare geleerdheid en wezentlyke verdien{ten Ronden te rug
te komen; doch van waar wy thans verre den groottte hoop niet
anders zien mededraagen, dan verwilderde hertenen, loshandige
Zeden, en eet door overdaad en wellust bedorven lichaam:,-indien de Sexe haare belangen wel kende, moest ze van zelfs
opmerken, dat ze, uit de verandering haarer dwaaze keuze,
ten dubbel vpoxdeel trekkeg zou. Om niet alles te zeggen. In.

-k
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dién ty o vaare eer, dapperheid, menschlievendheid , edel
Landvastigheid en foortgelyke voortreffe--moedigh,prt
lyke deugden. den verdienden prys helde; indien zy aan de bezitters deezer uitmuntende hoedanigheden, met belang seeming,
den voorrang gaf; indien zy, daar en tegen, alle hoogmoed in
het eene, en laagheid in het ander opzigt, onverfchilligheid en
ontrouw, met verfoeijing bejegende, onze verwyfde Saletjonkers
en Lafbekken met verontwaardiging van zig weerde; zouden wy
den roem onzer Voorouderen weldra zien herleeven. Onze Officieren zouden, voor een groot gedeelte, niet langer de fchande
der Natie zyn; en wy zouden niet langer kruipen op den wenk
van nietige Schepzelen: niet opentlyk den fpot dryven met het
geen ons op aarde 't dierbaarst behoorde te zyn , onze eel en phgt
namentlyk; noch ons zelven om tydelyken welvaaart verkoopes.
De Vryheid zou, in plaats van zo veele belagers, zo veele handhaavers vinden, en in 't caracter der Natie een fleun hebben,
waar op zy onwankelbaar en veilig zou b!yven rusten. — Mogten die tyden eens wedernomen, toen de grootfile Helden, de
edelfte Voorflsnders der Vryheid, de braaffte caracters, de groo t
fle Dichters en vermnardite Geleerden in de Schoole der Sexe gevormd wierden ! Toen het by de Sexe tot fchande gerekend wierd,
in de vereischte omftandigheden, voor zyn Vaderland niet gettorven te zyn, of niet overwonnen te hebben! Wie kan, zonden
droefheid over onzen tegenwoordigen toefland,de oude tyden herdenken! — de, Gefchiedenisfen van dit Land leezen! Mogten die
tyden eens wederkeeren! — Hoe wenschlyk ware 't, dat Ouders
en Voogden hier uit refit leerden opmerken , hoe gewigtigen pdst zy
bekleeden! — daar eene verzuimde of kwalyk ingerigte opvoeding
zo veel kwaads ,en Gene goede en betaamlyke zo veel goeds voor
het menschdom te swag brengt. — Mogten nog eenmaal de aangevoerde waarheden den diepílen indruk naaken op de gemoederen
van het fchoone geflagt zelve. Mogten zy allen, welken daar toe
hehooren, zig even zeer beyveren, om Naare eigen waare belangens , de onzen, en die der maatfchappy, te behartigen ! daar haare
bekoorlyke aanttiekkelykheden haar zo veel vermoogen geeven,oiii
de rampen des hnwelyks , en met dezelven de onheilen van one
Land, te verwyderen. — Dan hier toe alleen bepaalt zig dit alles niet; indien men 't wel overweegt, zal men 'er teffens, aait
den anderen kant, ten duidelykíle uit afleiden, dat veelen onzeir
Jongelingen niet minder te rnispryzen zyn, die door eene kwalyk
geplaatf'te dienstwilligheid, dikwyls tegen hun beter weeten aan,
hunne goedkeuring toonen over het gedrag der Sexe, welke zy
door hunne laffe vleitaal onophoudelyk verheffen, en ftyven, in
het geene zy bewust kunnen zyn,. dat niet dan tot haar ongeluk
gedyën kan. Mogt de opregtheid voortaan hunnen ommegang bef'cieren ! op dat ocsk zy, zo veel zy konden, toebragten , om de
onvermydelyke rampen des huwelyi s, welken daar uit voorfpriii
Len, af te weeren !

Maar
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Maar 'er doet zig, behalven deze algemeene nog eene byzond
re oorzaak op, welke wy mede als eene bron van veele rampzalige
'liuwlyken hebben aai te merken, en daarom niet llilzwygendo
voorhy mogen gaan. Het Geld namelyk, die Afgod, welken wy
íleeds met den meesten yver dienen, fpeelt hier insgelyks eene
voornaame rol. Dit is het begin in onze vooruitzigten, en het einde in onze befluiten. Wy fchaamen ons niet, opentlyk koophandel te dryven met onze perfoonen, en ons zelven, als 't ware,
aan de meestbiedende der Sexe uit te boven. Daar 't geld alleen
de dryfveer van ons beftaan, ons eenig verlangen is , bekreunen
wy ons zelfs aan geene uitwendige hoedanigheden; met welk eene
geltréngheid wy die ook anders in de Sexe mogen vorderen; terwyl wy die der Ziele zo min in aanfchouw neemen, als of wy een
Standbeeld kogten, tot fieraad onzer wandeldreeven. — De Sexe
in dezelfde omltandigheden zynde, en geene middelen zullende
hebben, om in de waereld naar de Mode te blyven leeve:i, han
dezelfde wyze; nu door haar eigen vryen wil, en dan door-deltop
eene onwederftaanbaare fchikking der Ouderen. — Maar zyn
dit gronden, die ons vrymoedigheid geeven, om God eenen ze
verbintenis fen af te bidden? — om op de-genovrdz
gunst der Voorzienigheid te hoopen ? — Is 't wel mogelyk, dat
zulke huwlyken, waar in nooit aan derzelver hoofdoogmerk gedagt is ,andere, dan rampzalige gevolgen hebben? Is 't te verwagten, dat liefde en genegenheid in dezelven zouden huisvesten!
Moet het niet veeleer gebeuren, dat de bitfte vcrwytingen, wel
genot dier rykdommen geftadig vergezellen, al het genoe--kenht
gen daar van wegneemen? Hoe menigwerf 'gelukkiger is het lot
van zulke egtgenooten, die, hoewel maar (ober bedeeld van tydelyke goederen, egter in Bene volle tevredenheid met dezelven , de
moeijelykheden van hunnen ftaat, door zig getrouwelyk van alle
hunne pligteri te kwyten, in zoetheden verkeeren ; en uit dezelve
een duurzaam voedfel voor hunne liefde trekken!
Ondertusfchen is deeze verfoeijelyke hebzugt een onvermydelyk
gevolg van het Zedenbederf, waarin wy geraakt zyn. De wellust,
,veelde, overdaad en verkwisting, die, zedert oenigen tyd ,zulke
vorderingen by ons gemaakt hebben, dat wy 'er dagelyks de eisfeIykfte verwoestingen van zien, zyn de bronnen van het kwaad,
dat wy zo even befchreeven. En de onkunde, die, hand over
hand, onder ons toeneemt, om dat de meesten zig verbeelden,
dat verdieniten in geene aanmerking meer komen, maar integendeel
ftrekken, om ons in 't lange en veragtelyke te houden, is eene
andere oorzaak, welke ons dwingt tot het beoogen alleen van ry.
ke partyen, om daar door aan een goed beftaan te geraaken. Niemand, die zyn Vaderland nog eenigzins lief heeft, kan hier aan,
zonder eene ontroerende droefheid,' gedenken; onze harten moeten verfinelten van weedom, als wy begrypen, da, het kwaad zul ke diepe wortelen gefchooten heeft, dat alle hulpmiddelen hoopeLoos fchynen, en 't te dugten is, dat dit kwaad geen einde zal
nee•
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ieemen, dan met onzen geheelen en fpoedig aanítaanden onder-

gánEindclyk heeft onze hoogmoed , en ydele eerzugt, nog eene bron
geopend, om het getal der ongelukkige huwlyken te vermeerde-

ren. Zy heeft ons aangezet, om met alle magt te beletten, dat
onze kinderen zig met niemand vereenigen (zo als wy fpreeken)
beneden hun fatzoen. Schoon alle menfchen van natuure gelyk
zyn, en de Zaligmaaker der menfchen den Christenen de nedrig
heid des gemoeds zo zeer heeft aanbevolen, zyn wy zo verre gegaan, dat wy eene hoogere geboorte, zo als wy die dwaaslyk noemen, meenen te mo gen houden, voor eene voldoende reden om
de keuze onzer kinderen te bepaaleh; hoe zeer te gens dezelve
niets anders in te brengen zy, dan dat de Voorouders des perfoons, omtrent welke zy gaat, geen zo lang genot van de voorregten - der regeering gehad hebben, als de onze. — Niettegenllaande de vryheid in geene zaak zo noodzaaklyk is, als in 't huwlyk (want wie kan een voorwerp beminnen, die zyn hart aan een
ander gegeeven heeft?) maatigen wy ons het regt aan van eene willekeurige beflisfing; en treeden, zonder eenig medelyden,die regten met voeten, waar op wy zelven zo zeer gezet waren, en
waar aan wy al 't geluk , dat onze egt ons gebaard heeft, te danken hebben. — Wy herinneren ons niet, dat de Schepper ons
de byzondere zorg over onze kinderen niet langer aanbevolen,

en een onbepaald geza g over dezelve niet gegeeven heeft, dan zo

lang zy geenen eigendom hebben, en onbekwaam zyn om zig
zelven te befi:ieren. Wy bedenken niet,. dat 'er ,een tyd komt,
op welken zy, eigendom verkreegen hebbende, en bekwaam geworden zynde, om voor hun zelven te oordeelen, zy ook op eene onafhankelyke wyze beginnen te beftaan; die onderwerping

aan dat gezag hunner Ouderen om die reden ophoudt, en veran-

dert in die eerbied en toegeevendheid, welke men aan weldoenders
verfchuldigd is. Zonder ons hier mede in 't minde te bemoeijen,
of zelfs te letten op het wezentlyk geluk of ongeluk, dat uit die
huwlyken op onze kinderen Raat neer te komen, doen wy juist
het tegenovergeítelde; en, misbruik maakende van die Goddelyke en' nataurlyke wetten, welken de kinderen eene duure verpligting opleggen, om hunne Ouderen gehoorzaam te zyn, oeffenen wy ons gezag met eene willekeurigheid en onbarmhartigheid,
die zelfs het caraEIer der Natie te boven gaan. Zekerlyk is de
verpligting van kinderen jegens hunne Ouders zeer groot; en naar
maate de weldaaden der Ouderen jegens hun menigvuldiger zyn,

vinden zy z^g ook tot des te grootere dankbaarheid gehouden. De

raad der Ouderen moet hun derhalven in eene zo gewigtige zaak,
als 't huwlyk , boven alles ter harte gaan ; en daar zy geene andere reden hebben, dan om zig verzekerd te houden, dat dezelven
nooit andere inzigten, dan hun wezentlyk welzyn, beoogd hebben,
zyn zy ook verpligt, dien allezins te eerbiedigen; en hunne liefde
liever te bedwingen, dan ten koste van de rust en het genoegen van

twee
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twee menfchen , aan wiep zy zo veel fchuldig zyn, hunne dikwyi
blinde liefdedrift op te. volgen. Zie daar de billyke verpligting,
welke den kinderen, naar Gods woord, in allerlei omltandigheden
jegens hunne Ouderen wordt opgeleid. — Maar, wanneer de
keuze der Kinderen op wczentlyke verdienften gegrond is; wanneer deugdzaame inzigten hunne liefde hebben opgewekt; en zy
dus, in eene gegronde verve agting van eene gelukkige verbindtenis,
door de eigenzinnigheid of baatzugt hunner Ouderen te leur gefield worden, zou men dan nog, met regt en reden, eene zo wil
onderwerping van dezelve kunnen vorderen? Met het-lekurig
zelfde regt zou men, volgens eene zo onbepaalde uitlegging dier
wet, den Ouderen het vermogen kunnen toefchryven, om hunne
Kinderen tot het aangaan van een huwelyk , waar van hun hart afkeerig was, te noodzaaken; en hun eene verpligting daar toe op
te leggen. Wie is 'er die zulks zou durven ftaande houden? In
tegendeel, zo wel in het cone als in het andere, is 't gedrag der
Ouderen te laaken. „ En hoe meerder geluk of ongeluk van zulke huwlyken afhcngt", dus laat zig de braave GELLERT hooren,
„ des te flrafwaarfliger handelen zy, die ons, tegen onze neiging,
„ door tyrann ?ge drangredenen . tot den echt dwingen , of 'er van
te rug houden". Mogten zulke door hooginoed en eigenliefde
verdwaasde Ouders eens tot nadenken komen, en begrypen, boe
finartelyk de wroegingen zyn zullen, welken zy ten geenen dage
over dit point d'honneur zullen gevoelen. Christus heeft verklaard,
dat wy allen flegts éénen Mc ester hebben, en -dat by ,die de eerfie
zo' willen zyn, aller dienaar worden zal; Is het te denken, dat
by ons, over de overtreeding van zyne wet geene rehenfchap zal
afvorderen ? of zal dan ook het gezag, dat hun tot betere oogmerken verleend was, hun kunnen beveiligen?
Niemand egter trekre deeze aanmerking zo vel', dat 'er uit vol
zou, dat het bloote onderlcheid in de ftanden deezes leevens-gen
nooit in aanmerking komen knn. Een huwlyk tusfchen een fttzoenlyk Man en eene Dienstmeid, tusfchen Bene Burger Dogter en een
Edelman, tusfchen een Ambagtsman en eene Juffrouw van goeden
huize, die eene daar awn overeenkomflige opvoeding genooten
heeft, kan nooit gelukkig zyn; en valt dus niet onder den kring
onzer bedoelinge. „ Deeze Standen", zegt een voortrefelyk Schryver,, „ geheel te verwaarloozen en uit het oog te ver
liezen , is zeker ten uiterften gevaarlyk; niet, om dat zy,-„
„ die zig in de laagere Panden deezer waereld bevinden, niet
„ even goede en braave men;chen zouden kunnen zyn ; maar omdat
de een in den anderen als dan veele ontheeringen zal befpeuren
n van zulke dingen, die ons in onzen Itand niet kunnen nalaaten
„ behaaglyk te maaleen ,en als oorzaaken van vergenoeging voor te
„ komen. Het is voor iemand, die uit zulken laagen Rand verheeven is, hoe voorzigtig en fchrander by ook zy, zeer bezwaar,, lyk, om nedrig te zyn, zonder laagheid , of zyne waardigheid te
„ handhaaven zonder trotsheid. Gelykheid van £tand, derhalven,
„ fchoor
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„ fchoon niet voltrekt noodig tot het gciuk des huwlyks, is
„ evenwel eene omftandigheid, die niet gering moet geagt worden". Men mag 'er hydoen, dat het ten uiterften bezwaarlyk
is, om, onder de heffe des volks, een perfoon te vinden, bekwaam, om het geluk te volmaaken van eene, die eene befchaaf-.
de opvoeding gcnooten heeft; zulk een perfoon, die hehoorlyke
begrippenheeft van het fchoone, het eerlyke en betaamelyke. —
Zulke gevallen hebben wy derhalve in onze voorgaande aanmerking niet kunnen beoogen; maar zulken, waarin de beide perbonen eene gelykmaatige opvoeding genoten hebben; en dus in
den uiterlyken hand aan elkanderen genoegzaam gelyk waren.
Zie daar de voornaamfte bronwellen geopend, welke eenen enophoudelyken vloed van jammer en elende over 't I3uwlyk uit
alle de fpringaderen van deszelfs welvaart verlammen.-fpreidn,
— Wie onzer is 'er, die eenigzins belang fielt in een gerusten
loop van zyn leeven , die zig niet zorgvuldig wagten zal, om in
die knellende hoeijen te geraaken ? Wie onzer , egter , die zig eenig
denkbeeld kan vormen van 't geluk en de geneugten, welke ons 't
huwlyk alleen in haat is aan te brengen, zal zig door deeze droevige gevolgen van den huwlyksband laaten affchrikken? „ Onge„ lukkige voorbeelden ", zegt de meermaalen aangehaalde, doch
nooit genoeg gepreezen GELLERT, „ moeten ons wel behoedzaam
dog nimmer verzaagd maaken". En elders, „ eene verbindtenis,
,, zonder verfland en deugd gemaakt, zonder keuze en voorzigtig„ held, zonder kundigheid van en toegenegenheid der wederzyd„ fiche harten, zou zulk eene verbindtenis haar ongeluk wel aan do
„ huwlyksbanden durven wyten? Den huwlyken Raat te befchouwen. als de vryplaats van eigenbaat, wellust, ligtvaardigheid en
„ eerzugt, en tevens te ondervinden, dat het huwlyk niet geluk
inzakt, moge eerie zeer gegronde klagt, maar ook tevens-„kig
„ eene. welverdiende firaf wezen". --- Men befchouwe verder het
beminnelyke tafereel van de genoegens van eenen gelukkigen Egt,
het welk deeze uitmuntende hand ons vervolgens ter aanpryzing
van den Egt affchildert, en men zal met HORATIas mogen ui.troépen
:

Felices ter & amplius,

Quos irrupts tenet copula; nec malis
Divulfus querimoniis
Suprema citiusfolvit a'nor die.
Worden er middelerwyl zodanigen gevonden, dien, niettegenftaande alle hunne omzigtigheid, een ongelukkig lot te beurt gevallen is, ze kunnen hunnen Raat, door de vcrflandige raadgeevingen van Benen H A I, L I F A X, of door de beminnelyke voor
Mevrouw. c H AP ONE, inerkelyke verlichting-fchritenva
toebrengen.
Ten befluite. In welke omilandigheden wy ons ook mogen
bevinden, laat de deugd Reeds onze Leidsvrouw zyn; toetzen
we onze neigingen van liefde altoos aan dezelve; en 't zal niet
anders zyn kunnen, of wy zullen, tegens den aftand van laags
en geringe vermaaken, waar van zy ons verbiedt het denkbeeld
in ons harte te voeden a een gedutuzaa vreugde ter beloonin,ge ontfangeu.
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEI^EN,KONSTEN EN IVEETENSCITAPPEN
BETREKKELYK.

ZEDIG ONDERZOEK, VAN WAAR DT VERREEZEN HEILAND
ZYNE KLEEDEREN BEKOMEN HEEFT, MET WELKEN
HY AAN MARIA EN DE OVERIGE VERSCHEENEN IS.

al lange mvne opmerking verdiend, dat 'er
ITven,etinnietheeft
zo eene vindingryke Eeuw, als wy thans belee.
de een of ander is opgeftaan, die opzetlyk iy•

ne bedenkingen gemaakt heeft, over de kleederen van
den verreezen Heiland, naardien 'er bykans niets is, of
het word 't voorwerp van Dyvere Bybelminnaars overden
waar, dat dit Stuk wel dikwerf 't onder -king.Hets
geweest is ; maar-werp.inGodvugtzlfchapen
het bleef altoos by vraagen,zonder dat 'er iets wezenlyks
op geantwoord wierd: dit heeft my bewoogen myne gedagten deswegens voor te draagen.
Dan, wy verffouten ons niet, om met volkomen zekerheid deeze vraage te beantwoorden; wy geeven alleen
onze bedenkingen o p , ter beproevinge in hoe verre zy
aanneemelyk zyn of niet; mogelyk word hier door de
weg gebaand, om iets anders en beters der geleerdewaereld mede te deelen.
Zou de Heere Jefus ook verfcheenen zyn in Hoveniers
kleederen'? om dat Maria meende, toen de verreezen
Heiland by haar Rond, dat het de Hovenier was, Joh.
XX, is; van welken ook kleederen in den Hof kunnen
geweest zyn, die de Heiland dan kon aantrekken. Laat
een Manicheen gevoelen dat Hy zulk eene veranderde gedaante, 't zy in kleeding als anderzins, had aangenomen,
wy voor ons gelooven dit niet. Maria giste zulks maar,
om dat zy hem, in den vroegen morgenftond, in 't voorjaar, in den Hof ontmoetede, wanneer 'er in de' Hoven
veel te doen valt. Vorders denk ik, fchoon de Heiland,
als God aangemerkt, regt had tot alles, en dus ook tot
de kleederen van den Hovenier, dat by als Menseh dezelven niet konde naasten. — Daarenboven zoude by moK
ge VII. DETL. MENGELW. NO. 4.
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elyk aan den Hovenier en anderen, gelegenheid tot ouetaamelyke gedagten gegeeven hebben.
Zou Hy dan ook naakt verfcheenen zyn ? Dit geloove
ik nog minder; want, fchoon Hy zich met een verheerlykt
Lichaam aan zyne vrinden vertoond hebbe, zou nogtans
de zedigheid zulks verbieden. En alhoewel de zaligen,
in de froorelooze eeuwigheid met geene natuurlyke kien.
deren zullen bekleed zyn, zo kan zulks in deezen tot
geen bewys ftrekken; naardien Maria en de overige, aan
welken By verfcheenen is, hier nog in een ílaat van onvolmaaktheid, niet geheel bevryd van ongeregelde drif.
ten, enz. leefden, daar, in de gewesten der onfterffelykheid, zelfs al wat fchaduw van zonden heeft, verre zal
geweerd zyn. Is Hy dan ook verfcheenen met zyn doodgewaad; waar mede hy begraven was? Ganschlyk niet.
Dit behoeft geen bewys to 't geheel; naardien . Johannes
ons aantekent, dat Petrus en een ander Discipel, welke
waarfcbynelyk Johannes geweest is ,'die uit zedigheid zyn
naam verzwygt, gelyk hy elders meer doet, de doeken
zagen leggen in het graf, gelyk ook de zweetdoek,
s era. ov, of 't kleed, waar mede Jooden en Grieken gewoon waren het hoofd of aangezigt te bedekken, Joh.
20. 5-7. Ook zou dit geen gewaad geweest zyn, orn
daar mede zo lange op aarde te verkeeren.
Heeft Hy dan ook wonderkleederet aangehad, welken
door zyne of des Vaders alvermogen op nieuws gefchapen
waren ? Neen! De Almagtige verandert wel de gefchapene dingen, maar fchept niet meer nieuwe: dit is doorzyne onbeperkte magt, op den eerften dag, of in den kring
der zes eerfte dagen van 's Werelds Morgeuftond, vol
-bragt.
Heeft de Voorzienigheid, of zyne bemiide vrinden ook
kleedaren in den Hof verzorgd, om zyne verheerlykte
naaktheid te dekken? Dit fchynt my ongegrond; want
wat het eerfte betreft, zy moest ze op nieuws gefchapen
hebben, dit is even wederlegd; of zy moest ze van den
een of ander den Heiland hebben toegevoegd; maar hier
tegen zou kunnen gelden, het geen wy in de éer,fte aan
hebben bygebragt. En wat zyne vrinden be--merking
treft, hoe konden die kleederen voor hem in den Hof
verzorgen, daar zy nergens minder, dan op zyneopítandinge, dagten?
Maar wat dan? Heeft de verreezen Jefus geen kleederen van den Hovenier aangehad? Is by niet naakt verfcheeDen ?
,
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ten? Heeft hy zyn doodgewaad afgelegd? t eeft Gods
Alvermogen hem geene Wonderkleederen aangetrokken;?
Heeft de Voorzienigheid, hebben zyne beminde vrinden
zyne verheerlykte naaktheid niet met natuurlyke
ren gedekt? Blyft 'er dan niets overig? Ja; — 'er is
nog iets, en dat fchynt my 't gevoeglykfte: dat namelyk
des Heilands kleederen maar zyn geweest aangenomen
kleederen, die By kon aanneemen en wederom a1.eggen.
Kleederen, die niet onmiddelyk gefchapen, maar alleen
veranderde ftofFen waren; immers, het is by de navorfchers der Natuur zeker, dat alle lichaamen, ten opzigt
van het gemeene weezen, eenerlei zyn. Dat het eerie
hard, het andere zagt, het eene (teen, het andere hout
is, enz. komt alleen van de verfcheide figuur, gelegenheid, zamenvoeging en beweeging der deeltjes., Naardien
de verreezen Jefus niet alleen een Mensch, maar ook de
waaragtige God, de Schepper van de geheele natuur was;
en. bygevolge ook met eene volkomen juistheid de natuur
der dingen kende, zo kon hy ook eenige ftoffe veranderen van gedaante, en die fchikken ter formeeringe van
zyne kleederen. Dat men dit nu voor geen bloote gis.
fang te houden hebbe, kan blyken uit dit volgende.
i. Die maar een weinig beleezen is, in de Schriften
van 't Oude en Nieuwe Verbond, weet, dat de Engelen
dikmaals in zigtbaare gedaanten gekleed verfcheenenzyn.
Wat men ook van hunne lichaamlykheid moge denken,
dit althans erkent men gereedlyk, dat zyvoor zichgeene
natuurlyke kleederen noodig hebben. Waar, van taan
hadden zy nu deze kleederen ? Zekerlyk heeft de Almagtige dezelven uit reeds gefchapene toffe voor hun bereid,
op dat zy te welvoeglyker voor 't terffelyk oog zigtbaar
zouden zyn; en zy hebben dan deeze kieederen by hun
vertrek wederom afgeleid. as dit nu zo riet de kleederen
der Engelen toegegaan, wel waarom zou men zulks ook
niet van de kleederen 'van den verreezen Heiland mogen
denken ? Te meer word ik bier in bevestigd..
2. Om dat zodanige natuurlyke kleederen ook net ge
waren voor den verreezen Jefus; naardien Hy,,-fchikt
gelyk de Engelen, hier op aarde maar een korten tycd
zogt te vertoeven. 't Waren maar veertig dagen, dat
By die noodig had; 't Land der ruste, daar Hy na toe
fond te vertrekken, kent geene natuurlyke k'eederen, 't
behoeft ze ook niet: daar is bette noch koude, fchaamte
noch ongeregelde drift.
^. Vo
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;. Vorders, kan ons gezegde nog geflerkt worden 9
door Jefus Thriompheerende Hemelvaart. Toen Hy met
zyne Jongeren op den Olyfberg was, van welken Hy opvoer, denk ik zal niemand beweeren, dat Hy naakt was;
maar redelyker befluiten, dat Hy, zo wel als zyne lievelingen, gekleed was. Hy trok ook zyne kleederen niet
uit, noch wierp ze af, gelyk wel eer Elias, 2. Ron. II.
r; maar Hy voer op daar zy het zagen, met kleederen
en al. Zo Hy nu kleederen had aangehad, gelyk alle andere menfchen, zo zoude Hy dezelven hebben moeten
vernietigen, of ten minfle afleggen ; vermits ze niet gefchikt waren voor de bovenhemelfche Gewesten. Maar
dit behoefde nu niet; wanneer by flegts met dezelven
handelde, gelyk God wel eer gedaan had met de kleederen der Engelen; door namelyk dezelven te veranderen,
gelyk by de aanneeminge gefchied was; dan keerde de
doffe der kleederen maar weder tot die, uit welke zygenomen waren.
4. En eindelyk, om dat op geenewyze, hoe genaamd,
immers naar myne gedagten, anders betoogd, of zelfs
eenigzins waarfchynlyk gemaakt kan worden, van waar
de verreezen Heiland zyne kleederen bekomen heeft, en
in 't geheel niet te vermoeden is, dat by naakt zoude verfcheenen zyn.
Zo my iemand hier op mogte vraagen, uit welke floffe
de Heiland zyne kleederen genomen heeft, zou ik hem
antwoorden, met eene wedervraage, die ik meen, dat
my in deezen geoorloofd is; waar uit hebben de Engelen
hunne kleederen gehad; of wy al zeggen uit de Lugt, of
uit eenige andere fofe, het doet, mynes bedunkens,
niets ter zaake. Het zyn aangenomen kleederen geweest,
die zy konden aanneemen en afleggen; en dit meenen wy
ook van de kleederen van den verreezen Heiland.
Zie daar myne bedenking; zo dezelve iemand niet mogte behaagen, die geeve iets anders en voldoenders op, 't
zal my tot blydfchap ftrekken.
^.

G.

AANMERKINGF,N WEGENEEN GENEESMIDDEL.

I49

AANMERKINGEN WEGENS HET THANS ALGEMEEN BEKEN-

DE GENEESMIDDEL UIT DE HARST VAN POKHOUT EN
DE RUM BEREID.

Door CASPARUS RENS ING, Med, Dofior.

en geneesmiddel, het welk voor eene ziekte als onE
feilbaar aangeraaden is, ondergaat menigmaal het
rampzalig lot, zo het niet altyd de beloofde uitwerking

doet, van door den ty d geheel in het vergeetboek te worden gefield, of maar alleen by die weinige in gedagtenis
en agting te blyven, die zelve het nut daar van ondervonden, of'onder wiens oog het middel van goede uit
-werking
geweest is.
Ten bewys hier van firekke het Teerwater, de Oxymel colchicum, oleum Asphalti, extraCtum Cicutce, om veele
anderen niet op te tellen.
De oorzaak legt (vooronderfteld zynde dat het genees..
middel goed is,) alleen in de te onbepaalde belofte, en
te ver uitgefirekte vcrwagting die men 'er van maakt, en
hier door misleid, maakt men van een goed middel menigwerf een verkeerd gebruik.
De volgende aanmerkingen zyn niet voor Geneeskundigen gefchreeven , om dat ik geloove dat zulks overtollig
zoude zyn; vastftellende, dat een Geneesheer (wil by
zig niet tot den rang van Kwakzalver verlaagen) zorg
draagen zal, de oorzaaken der kwaal naar vermoogen op
te fpeuren en te overweegen, en als dan, maar niet eerder, naar hulpmiddelen, gefchikt zo wel tegen het onge.
mak, als overeenstemmende net het lichaam van den
Lyder, omzien zal.
Men heeft op Martinique en elders de Harst van Pok
opgelost, met vrugt tegen de Podagra-hout,indeRm
enz. gebruikt; dit middel door de nieuwspapieren bekend
gemaakt, bewoog verfcheide Lyders om het zelve tegen
deeze zo lastige als pynlyke kwaal te beproeven. Dog
de uitkomst was zeer verfchillend: gelyk zulks niet wet
anders uitvallen kon, naardien die geene, welke het gebruikten, geen gegronde kennis van het middel, nog van
de oorzaaken hunner ziekte hebbende, alleen op goec^
geluk (om zo te fpreeken) een k ns waagden.
Veele, en wel niet het geringde getal van hun, die door
-
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de podagra gekweld worden, hebben zig dit ongemak
door een kwaade leevenswyze veroorzaakt; en niet zelden.
geh"urt het, dat de waare oorzaak als nog in de eerfle
we(-gen of ingewanden huisvestende, tevens met de
kwaal zelve, door een zagt buikzuiverend geneesmiddel ,
ligtelyk kan uitgeroeid worden. Voor de zodanigen is
dit middel meer fchadelyk dan nuttig, -alzo het zelve,
een verhittend vermoogen bezittende, .d in de ingewanden bedervende en rottendeffen fpoediger, tot het
bloed en de verdere Sappen overbrengt.
Anderen, van een blocdryk geftel, hebben, om diezelfde verhittende kragt, niet alleen weinig dienst van dit
geneesmiddel te verwagten; maar Rellen zig daarenboven
nog aan gevaar van onfl:eeking bloot.
Nog anderen, wier zenuwgettel te aandoenlyk of te
prikkelbaar is, kunnen dit middel al mede niet verdraagen, uit hoofde van de al te f}erke drift, die daar door
in hun bloed veroorzaakt word, door welke als dan hun
Zenuwgeftel nog fterker geprikkeld en aangedaan word.
Verfcheiden oorzaaken zoude ik nog kunnen optellen;
dog dit kort beftek laat zulks niet toe, en de voorfchreeven 7yn voldoende, om het algemeen tot een nauwkenrige overweeg te leiden, voor dat zy befluiten om een
.onvoorzigtige proef me- dit middel te waagen; waar door
zy hun lichaam en leeven in gevaar brengen.
Thy dat al blyft dit middel nogthans goed en nuttig,
wanneer het gebruikt word, door Lyders, inzonderheid
van een meer gevorderden Ouderdom, van een Koud, Sly.
mig, Wateragtig geftel ,wier bloed door geestryke dranken niet onmiddelyk in te fterke beweeging gebragt word.
Wanneer de oorzaak der ziekte in een taaije icierpe wateragtige of ilvmige fto#fe fchuilt: waar door als dan
Zinkingen, Rheumatismus, Scorhut, Hand- of Voeteuvel of Jigt, ontftaan zyn : in het laat{}e geval, dient wel
inzonderheid gezorgd te worden, dat dezelve niet veroorzaakt zy door ophouding van gewoone zuiveringen,
ontlastingen van overtollige Poffen of van volbloedigheid,
wanneer dit middel niet dan nadeelige gevolgen kan naar
zig fleepen.
eeze, waarfchouwinge moet ik hier nog byvoegen, te
v¢eeten, dat in alle ziekten, hoe ook genaamd, daar ee.
tie waare ontfteeking in het bloed plaats heeft, dit middel ten, uiteriien nadeelig en fchadelyk is.
En liefst wilde ik een ieder, die van dit middel, dat
ik
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ik meen tot de Clasfe der Heroica (flerkwerkende Ge.
neesmiddelen) met regt te kunnen rekenen, gebruik wil.
len maaken, aanraaden, vooraf met een kundig Geneesheer te raadpleegen, of hun lichaamsgellel het zelve toelaat, en de oorzaak van hun Ziekte gegronde reden ople.
vert, om van dit Geneesmiddel een gewenschte uitwerking te kunnen verwagten.

NATUtTRLYKE HISTORIE VAN DEN DIKBEK

Door den Heer DE BUFFON.
e Dikbek, dus geheeten, om dat zyn Bek naar evenre
D
digheid zyner grootte verbaazend dik is; draagt in
't Latyn den naam van Coccothaufl es, in 't Fransch, Gros
-

-

Bec, of Mangeur de noyaux, in 't Italiaansch Frofone, in
't Hoogduitsch Kirsch fnck, in Zwitfersch Klepper, in 't
Zweedsch Talbin, in 't Engelsch Gros-Beak.

Deeze Vogel behoort tot onze Gemaatigde Lugttlreek,
van Spanje tot in Zweeden. Dit geslacht, fchoon niet
wild vliegend, is niet talryk; men ziet den Dikbek het
geheele jaar in eenige onzer Franfche Gewesten, waar dezelve niet vertrekt, dan voor zeer korten tyd, in de frengfe Winters. Des Zomers bewoont by doorgaans de
Bosfchen, zomtyds de Boomgaarden, en vervoegt zich
's Winters by de Boerenwooningen en Koornfchuuren.
Het is een ftilzwygende Vogel, wiens Item men zelden
hoort, en die geen vasten toon heeft; het fchynt dat
zyn Gehoor zo volkomen niet is als dat van andere Vogelen, en dat het hem daar aan zo wel als aan Stem mangele: by komt op geen gefluit, en wordt, fchoon een
boschbewooner, daar door gelokt noch gevangen. GES
en de meeste Vogclbefehryvers, houden let vleesch-NER,
deezes Vogels voor goed om te eeten; doch ik heb het
dor en finaakloos gevonden.
In Bourgogne heb ik opgemerkt, dat 'er minder Dikbekken in den Winter dan in den Zomer zyn; en omtrent
den tienden van April eene groote menigte aankomt: zy
vliegen by kleine troepen; zetten zich, by de aankomst,
in 't kreupelhout neder; maaken hun nest in 't geboomte,
op de hoogte van tien of twaalf voeten boven het uit
der groote takken , tegen den ftaru aalt: zy íiel--fehitn
lea
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len het, even als de Tortelduiven, zamen uit dorre tak.
jes dóorvlogten met kleine hairworteltjes: doorgaans leg,
gen zy vyf blauwagtige Kitjes, met bruine vlekjes.
Het is naast te gelooven, dat ze maar eenmaal 's jaars
broeden: dewyl het Geflacht zo klein in getal blyft:
hunne Jongen voeden ze met Infeélen enz. als men die
uit het nest wil haalen verdeedigen zy dezelve kloekmoedig en byten fel; hun dikke en f erke Bek komt hen te
faade om Nooten en andere hardel lichaamen te kraaken
en, fchoon ze tot de Graanëetende Vogelen} behooren,
gebruiken zy veel Infeten. Ik heb langen tyd Dikbekken
gehouden, zy weigerden vleesch te eeten; maar namen
al 't andere greetig. -Men moet zorg draagen om ze in
een afzonderlyke plaats te zetten : want, zonder krakeel
te fchynen, en om, zo te fpreeken , een enkel woord-agti
te zeggen, dooden zy de zwakkere Vogels, by welken
zy opgeflooten zyn. Zy vallen ze niet van vooren aan:
maar byten in de huid, en neemen een ftuk mede. In den
vryen ftaat lee ven zy van allerlei Graanen, Nooten, of
liever van de kern der Vrugten. De andere Vogels eeten
het vleesch der Kersfen enz. de Dikbekken kraaken de pit
en eeten de Kern. Zy aazcn desgelyks, op de vrugt der
Sparre- en Pynboomen, van Heestergewasfen, enz.
Deeze eenzaame wilde, ftilzwygende, hardhoorige
Vogel, die min vrugtbaar is dan de meeste andere Vogelen,
ftaat als 't ware op zichzelve, en is niet onderheevig aap
een der verfcheidenheden, die, bykans alle, uit een overvloed der Natuure voortkomen. Het Mannetje en Wyfje
hebben dezelfde grootte en gelyken zeer veel op. elkander: weinig Vogels zyn 'er, bv welken het verschil der
Sexen een zo gering onderfcheid maakt, 't beftaat meest
in de kleuren die het Mannetje wat helderder heeft dan
het Wyfjc, en dat het laatstgemelde grys in Rede aal
zwart is, van het oog tot het grondfl:uk des Beks.

AEN

AEN DE HBEREN ONDERN. DER VUURMACHINE. iy

AEN DE HEEREL ONDERNEEMERS DER VUURMACHINE
TE ROTTERDAM.

Glyn .theeren;

ndelyk zyn onze verlangens naer 't Raport der Hee.
ren Commisfarisfen, nopens uwe Vuurmachine te
Rotterdam, vervuld. Wy verheugen ons opregtelyk
wegens den Lof, die uwen' patriottifchen yver ten alge
nutte daerin word gegeeven; ook deelen wy met-men
al ons hart in 't afkeurende gedeelte -.van dat Rapport;
finertende ons zeer de gedeeltelykè mislukking uwer
poogingen, ter voller overtuiging onzer Landgenooten,
van 't verregaend nut en vermogen uwer geapproprieerde Machine, boven alle Watermolens, en de tot nog
toe in trein gebragte Water - Werktuigen. Maar vree
dat deeze, gelyk ook de reeds uitgegeevene-zend,
groote geldlommen u den moed zullen beneemen, om
daar mede verdek voort te gaen, zoo hebben wy de
pen opgevat, om u, zoo veel in ons is, aen te moedigen, van tog liet Werk niet te laeten vaeren, maer
met verdubbelden Yver voort te gaen ; en het Werk,
op dien Edelen voet, als het begonnen, en tot nog toe
doorgezet is, te voltooijen.
Stact ons toe, als uwe waere Vrienden, en Mede-Lief=
hebbers van 't Vaderland, openhartig , onze gedagten
over uwe onderneeming te mogen openleggen; U Ed.
zullen uit het geheele 'beloop derzelve zien, dat het
uit een even edel beginzel is voortgevloeid.
Niemand zal u dien roem betwisten, dat nooit eene
onderneeming van dit aenbelang op een edeler voet is
ondernomen. Niet alleen hebben ,U Ed. door bynaer
ontebovenkomelyke zwaerigheden moeten heen worftelen ter bekoming van de plaets ter vestiging en opbouw
uwer Machine; barge moeten 4ellen voor alle nadeelige
gevolgen, die dacr uit zouden hebben kunnen ontftaen;
belooven naer gedaene proefneemingen alles wederom in
vqorigen flaet te brengen; maer ook alles op eigen Kosten ondernomen, zoodanig dat men zeggen mag, dat
deeze onderneeming genoegzaem het vermogen van byzondere perfoonen te boven gaet; waer door het zoude
KS
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Ichynen, of U. Ed. eenigzins onbedagtelyk hadden gehandeld, door niet bevoorens de kosten uwer ondernee ming genoegzaam te hebben overrekend. Wy maeken
voorbedagtelyk hier van melding; hoewel wy zeer wel
weeten , dat zulks uwe oplettendheid . niet ontílipt is;
om dat het eene beweegreden moet uitleveren, ter aenhouding en dadelyke voltooijing van 't begonnene.
Vervolgens dat. UEd. niet volkomen geflaegt zyn in
uwe bedoeling, is, naer onzeonderrigting, gedeeltelyk
aen u zelven toe te fchryven; door den aenleg van dat
gedeelte van 't werk, 't geen tot den ophef of opbreng
van 't boezemwater moest dienen, niet volkomen, ingevolge uw eerst opgemaekte beflek, en niet,ítevig genoeg gemaekt te hebben; waervan de reden zig aenfronds opdoet, in de vermyding van reeds drukkende
kosten. Het is voor 't overige toe te fchryven, aen
de nieuwe en naer deeze Landen ingerigte, en gantsch
ongewoone toepasfing, van 't vermogen der Vuurma
welke, als geheel nieuw zynde, u, onder des--chine;
zelfs opbouw en beproeving,, van zelve nieuwe v.erbee.teringen deed gaede flaen; welke UEd. gaerne van tyd
tot tyd in 't werk - willende te pasfe brengen, u uw eerite
oogmerk deed misfen; ofte te fterk gezet om uw eerst
uitgedagte ontwerp, om het met houten pompen uit te
voeren, (niet tegenítaende UEd. ondervonden, dat dezelve natuurlyk veel te zwak waren ,) volftrekt te wil
houden. Eene wat al te fterke aenkleeving aen eens-len
opgemaakte ontwerpen; waer door men van zig niet
heeft kunnen verkrygen, om van die zoo zeer geliefde
-nieuw uitgedagte ontwerpen af te gaen; te meer , om
dat men maer in 't oog hadde , proeven te neemen ,
waer toe men ,dagt dat deeze zwakke, aenleg voldoende
genoeg zoude zyn.
Deeze, in alle nieuwe dingen, gewoone bevinding,
behoorde op uwe geesten geen vat te hebben; en is niet
overeenkomftig met het edele van uwen aenleg; waerom
wy ook vertrouwen, dat ze dien invloed niet zal heb
dat het werk niet tot volkomenheid zoude gebragt-ben,
worden.
In dit vertrouwen worden wy nog te meer bevestigd,
door de algemeene toéjuiching , niet alleen van Liefhebberen van nutte Kunften en Weetenfchappen, maer ook door
den gegrouden Lof u van de Vaderen onzes Vaderlands,
-
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op ingekomen Rapport, in hunne Refolutie dieswegens,
gegeeven; en door de ontwyffelbaare zekerheid van 't
vermogen uwer Machine, boven alle Watermolens, in
't Rapport der deskundigen, van 's Lands wegen, daer
toe gecommitteerd, die alles met zoo veel naeuwkeurigheid onderzogt hebben, voorkomende; en in zoo verre het uwe onderneeming begunstigt , buiten alle tegen
uit tog is 't nu zeker, dat een-fpraekgtld.D
Vuurmachine van die groottb of Caliber, als de uwe,
tegens 4; Watermolens, op éénen denzelven tyd kan
werken; 't geen dus zelfs eene halve Watermolen
meerder is, dan UEd. altoos hebben gecalculeert.
Een Rapport dat UEd. zoo veel te dierbaerder moet
zyn, om dat de tweede ondergetekende, en daer van
Rapport doende, opentlyk tegens uwen aenleg was opgekomen ; en de onmogelykheid van deszelfs uitvoering
hadde getragt te betoogen. UEd. hebben niet gefchroomd
deezen tegenftreever tot een mede Examinateur van uw
Werk toe te laeten ; gelyk ook deeze even Edelmoedig
zig daer van niet onttrokken heeft; en nu opentlyk,
door zyne ondertekening, zyne voorige dooling heeft
erkend: van wien men des veronderftellen mag, dat by
alles met zoo veel te meer naeuwkeurigheid zal hebben
gade gewagen. Hier door hebben IJEd. den roem van
Benen ongeloovigen Wysgeer overtuigd te hebben, en
een getuigfchrift verkreegen, dat daer door boven alle
uitzondering is gefteld.
By deeze gelegentheid kunnen wy echter niet voorby, twee a drie misvattingen, die ons in dat Rapport
onder het oog gevallen zyn, op te geeven. Die Heeren veemen het ons niet kwalyk, dat wy ons die veyheid aenmatigen ; hunne Edelmoedige Characters doen
ons zelfs op hunne erkenning hoopen; te meer, daer
ons oogmerk eenig en alleen is, de meerdere uitbreiding
van de kennisfe van het onderwerp; waer over wy
handelen. De eerfte beftaet daer in, dat hun Ed. op
pag. 14 zeggen, dat de hoogte der houten Vloering
drie duimen boven het Rottepeil ligt; daer wy, dezelve
menigmael gezien hebbende, zeker weeten, dat die veertien
duimen boven dat, peil is liggende; doch dit Stuk is
van geen wezentlyk belang. Het tweede is van meer
gewipt : op pag., 7 (tellen hun Ed. , dat het een verfchil
maekt, in desa wezentlyken opbreng vu ec Vuurinachiue,
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ne, van de helft op twee derde, of dezelve het water
uit diepe Mynen moet oppompen, dan of dezelve het
water maer eene geringe hoogte van zes of agt Voeten
heeft op te brengen; en dat wel om het meerder gewigt
van de yzeren Stangen, &c. die in de Myn-Pompenvereischt worden. Dit zullen hun Ed., wanneer zy deskundigen en de overal in werking zynde Vuurmachines
raedpleegen, gantsch anders bevinden. Want 'er is geen
Gene Vuurmachine ergens 'aen den gang, die het water
uit diepten moet. opbrengen , of het gewigt der Stangen en Kettingen is, in eene vereischte orde, gecon,
trabalanceerd, by de eene op deeze, by de andere op
Beene wyze. Zoodanig Bene gedagte moest natuurlyk,
by de opregting der eerfte Machine, van zelve reeds invallen; en dus heeft uwe Machine daer in niets vooruit
boven de gewoone; het zuivere vermogen des dampkrings, op ieder vierkanten duim, is hier even het zelfde als zulks in alle andere Vuurmachines is. Eene derde aenmerking, die wy de vryheid neemen zullen op te
geeven, raekt eene periode op pag. i i, te weeten : dat
de gewoone Vuurmachines meerendeels van veel kkindere her,
mogen zyn als de uwe. Hier omtrent zoude de onder,
vinding hun Ed. mede gantsch van het tegendeel kun,
non overtuigen. 'Er zyn zekerlyk zeer veel Vuurma
wier Cylinder niet weder is, dan tusfchen de-chines,
4o en So duimen; zelfs worden 'er gebruikt van 18,
en ook van 32 en 36 duimen ; maer dit neemt niet weg,
dat, in Engeland, meer dan honderd Vuurmachines aen
den gang zyn, wier Cylinders de wydte hebben van
tusfchen de 6o en 7o duimen ; en dat 'er zelfs gebruikt
worden, met Cylinders van 8o duimen middellyns. In
den Jaere 1776 heeft men, in 't Graeffchap Cornwall,
een oude Myn getragt weder aen den gang te brengen,
waer toe men vier nieuwe Vuurmachines 'met Cylinders
van 72 duimen middellyns, alle op dezelve put ftaende, heeft opgeregt. Gevolglyk kan uwe Vuurmachine
in 't geheel niet voor Gene van eene ongewoons grootte gehouden worden; dewyl derzelver Cylinder maer
de wydte heeft van 5o duimen. Wy vatten nu, na
deezen uitftap, den dracd van onze voorige Redeneering
weder op.
Het is dan, ingevolge van het ingebragte Rapport
van uwe Machine, zoo als dezelve zig nu bevind, en
het
,
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hetwelk, hoewel daerom de volle aenpryzing ter in gebruik brenging in deeze Landen van Hun Ed. Gr. Mog.
niet heeft kunnen wegdraegen, nogtans onbetwistbaer
zeker, dat het vermogen van uwen aenleg op 43 Watermolens moet worden geíteld. Hier in dan mag men
befluiten, hebben UEd. volkomen geílaegd, naemelyk
in het verregaende Vermogen uwer Machine, boven alle Watermolens; het geen eene van uwe bedoelingen is
geweest.
Dit doelwit nu zoo volledig door UEd. verkreegeri
zynde, zoo verpligt zulks u ook, om het tweede als
voornamentlyk door uwe eigen hoofdigheid en bekromheid veroorzaakt, naer te jaegen en daer te (tellen.
Staet ons nu toe, alle beweegredenen ten dien einde
te mogen aanvoeren. Ten eerfen verpligt u uw eigen
aenleg, en uwe beginzelen, in uwe eigen Requesten
voorhanden; als waerinne UEd. voorkomen als menfchcn, welker wedergae men zelden zal vinden ; die zoo
gereedelyk hunne overtollige middelen willen gebrui*
ken, ten algemeenen nutte; die alle,mogelyke gebeur
voor hunne rekening neemen; zig gewillig ver.-tenisf
binden alles wederom in f atu quo te„ herftellen ; die derhalven volkomen zeker meenen te zyn in hunnen voort
weerhou -gan;ezidor wacghenlt
Mag men, kan men van zulke Menfchen verwag--den.
ten, dat zy dit zo ver gebragte werk nu zullen laeten
fteeken ? Hier is geen keuze voor UEd. ; ten zy UEd.
wilden gelyk gefield worden, met lieden, die wel
ichoone gevoelens ten toon fpreiden; doch wanneer het
op de uitvoering aenkomt, toongin tot het veragtelyke
zoort te behooren: ten zy ulieden openlyk willen aengezien zyn, voor menfchen, die hunne rekening kwalyk
gemaakt hebben, en dus uitgelagchen behooren te worden. UEd. hebben dat edel vertrouwen in uwe zaek
gehad, dat gy niet gefchroomd hebt, uwen tegentree
ver, die openlyk tegens uwe Stellingen was opgekomen, tot een onderzoeker van uw Werk, en dus als
regter toe te laeten , en daer in volmaektelyk geffaegd;
door de volleedige goedkeuring van uw eerfte denkbeeld, door doezen edelmoedigen Tegenfchryver. Behoorde zulks UEd. dan niet aen te fp noren , om daerin
te volharden, en dat eerftc denkbeeld tot volmaaktheid
te brengen ?
'e.A
-
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Ten tweeden, de Vaderen onzes Vaderlands noodigen u daer toe op zulk eene edele wyze, zodanig, dat
zy zelfs met tegenzin eenige afkeuring voortbrengen,
van de NB. door uwe verflapte poogingen, en mislukte proeven uwer onderneeming: en opentlyk erkennen,
hunne verlangens, dat zy een gunftiger belluit ter aenpryzing hadden kunnen opmaeken; behoorde dit u niet
kragtdaedig ter volharding aen te noopen?
Ten derden, het algemeene nut en de behoudenis
deezer Provincie, welke van Jaer tot Jaer met Overftroomingen gedreigd word, roept u ter daedelyke voort
een middel, zoo heilzaem en zoo prompt-brengiva
in zyne uitwerking; en waer van UEd. altyd, met zoo
veel vertrouwen, hebben gefprooken; te meer., daer
de uitkomst dit uw vertrouwen wettigt.
Staet het u vey,k'een zoo kragtdaadig middel ter behoeding kennende, uw Vaderland daer van onkundig te
laeten? 't Is immers niet genoeg, zyne gedagten dieswegens open te leggen; het welk men als hersíenfchim.men kan aenmerken, en op zyn best als befpiegelingen
van eenen weldenkenden Wysgeer; maer 'er moet bykomen, betooging en overtuiging; te meer daer uw
Werk eenigzins in een kwaeden naem geraekt is, door
uwe verflauwing, en daerop niet gevolgde volledige
aenpryzing onzer Souvereinen. Heeft niet een uwer in
zyne discourfen by ons, meermaelen, eenige Schetfen
daer van opgegeeven; en tevens verhaeld, ook daer van
mentie gemaekt te hebben, in deszelfs Brief aen den
Heer Penfionaris Emantz ? Zullen UEd. nu, na al- dat
gerugt gemaekt, en de geheele Wereld in de verwagting gefield te hebben, dat bergen zouden baeren, het
Werk laeten fteeken, en dat om eene kleine vermeerdering van kosten ; daer kundige Engelfche Werkluiden u
aenbieden, de onderrieeming ten hunnen pericule te wil
opvatten, en het Werktuig tot volmaektheid te-len
brengen.
Is het niet een der eerfte trekken van 't Chara&er
eenes waeren Wysgeers, niet alleen weldenkende, maer
ook weldoende te zyn ? Hier nu komt het alleen op
doen aen; daerin behoorden ook uwe Charaéters onder
te blyven van andere.
-fcheidn
Hebben wy u niet meermaelen hooren klaegen over
de ger ischeid, waeria de Ingezetenen deezer Provincie
wa-
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waren; daer ze nogtans zoo zeer aen Overílroomingen
onderworpen zyn; zoodanig dat ze alle Jaeren in
vreeze en bekommering zyn moeten, dat, zoo niet geheel, ten minften een gedeelte der Provincie of der na
landen, werden geinundeerd? Zullen UEd. ze-burige
nu in die gerustheid, en aen alle die gevolgen blootge•
field heten blyven?
Is niet uw plan, om zekere polders, zekere gedeeltens deezer provintie, in tyden van nood, van zelven
met water tot eene bepaelde hoogte te doen onderloopen; en daer door de beddingen der Rivieren te ontlasten, den afloop der Wateren gemakkelyker en ruimer
te maeken, en alle gevaeren uit Ysdammen ontftaende,
voor te komen? daer UEd. het in uwe magt meenen
te hebben, om die geinundeerde gedeeltens deezer provintie, op zulke tyden, als UEd. zullen verkiezen, en
wanneer zulks voor het Land zelve noodzaekelyk zyn
zal, wederom droog te macken door uwe Machines;
welker vermogen als gelyk aen 4; molens nu wel bevestigt is; maer niet derzelver duurzaemheid ; ook dee•
ze hoedanigheid moet door UEd. buiten allen twyffel
worden gefield.
Daer en tegen zoo UEd. het beluit neemen, van het
Werk niet door te zetten, dan zyn UEd. immers gehouden alles af te breeken , en in Statu quo te herftellen;
kan zulks beftaen met het Character eenes waeren Wysgeers. Zullen UEd. een gebouw floopen, dat u zo
veel geld gekost heeft; dat volmaektelyk vast en onwrikbaer in alle zyne deden ítaet ; waervan de zwaere
fteenen muuren nu tot een masfa verileend zyn, volkomen in ftaet, om de beurtelingfe overgangen van den
grooten hefbalk te kunnen wederflaen, 't geen zoo vol
beantwoord aen uwe verwagting, zoo volmaekt-komen
gefchikt is, om de binnen Stad van 't overtolligé Water
te ontlasten? Zullen UEd. den Ketel, den Cylinder,
die u zoo veel gelds gekost hebben, voor oud Yzer
verkoopen, en tot duurzaeme Voorwerpen van befpottinge doen verftrekken ?
Eindelyk, myne Heeren, zyn uwe beurzen uitgeput,
zyn uwe overtollige middelen verfpild, en zyn UEd.
niet beftand voor de volgende Onkosten, die ter volmaeking en in Hand houding van uw werk vereischt worden; of kunt gy niet besluiten, tot een meerdere uit

gif._
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gifte, om dat de reeds uitgefchootene Sommen zoo ver
boven uwen eerften aenleg of bepaeling gegaen zyn?-re
Is het 'er zo mede gelegen, wel aen, maekt een beftek
op van die verbeteringen; maekt daervan een fprcekend
plan, zoodanig dat het een ieder overtuigen kan, dat
deszelfs uitkomst beantwoordend zal zyn: doet dit, met
het ernhtig voorneemerl van de gantfche beftiering daer
van te laeten, aen iemand, wiens zaek het van zyn eer
Jeugd af geweest is die niet alleen de Theorie ver -fte
volkomen kundig-ftae,mrdénboviepakty
is; hereekend, naer zyne opgave, en die van andere
kundigen, alle de nog toekomende kosten; deeze zullen
zoo onmaatig niet zyn, of 'Cr zal middel kunnen gevonden worden, om bylaege te bekomen. Wy vertrouwen
dat UEd. een gedeelte van die Onkosten geerne zult
kunnen en willen voor uw Rekening neemen; wel aen,
vervoegt u aen de Regeerders uwer Stad, met overleg
van uw plan; vraegt van dezelve onderland : deezen,
voor haere Stad, daervan het voordeel genietende, zullen ook geerne daertoe het hunne willen toebrengen;
UEd. hebben immers reets zoo veele blyken van goedwilligheid van dezelve ontfangen, dat wy ons vleijen
durven, dat uw aanzoek aldaer niet te vergeefs zal zyn.
Of anders, vervoegt u deswegens aen den Souverein
zelven; deeze reets proeven gezien hebbende van uw
Werk, en daer door van de in 't Rapport bepaelde uit
zeker, zal, by verdere overtuiging, ook uwe-werking
Verwagting niet te •leur Eiellen.
Of vervoegt u, uw plan opgcmaekt zonde met al
den aenkleeve van dien aen den Oeconomifchen Tak;
ook deeze, als tot diergelyke Oogmerken uitdrukkelyk
gefchikt , zal ongetwyffeld , indien alles in een overturgelyk licht gesteld word, het hunne toebrengen.
En ten laetften, verkiezen UEd. geen der opgegeevene wegen, opent dan eene Infchryving, en noodigt alle Liefhebberen u daer inne te onderílcunen; UEd. kun
verzekerd zyn, dat wy zelven , benevens andere-ne
waere beminnaers hunner Vaderlands in deeze Stad Dordrecht genegen zyn om daer in deel te neemen. Wy zyn
Myn Heeren !
Uwe W acre Vrienden,
En mede liefhcbb' ren des Vaderlands.
Vordreclit. g.G inert, J77?.
;
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BRIEF AAN DE WEL EDELE HEEREN DIRECTEUREN EI4
LEDEN VAN DE MAATSCHAPPY DER DREN$ELINGZN
TE AMSTERDAM.

Wel Edele ;theeren!
zou het zyn, Wel Ed. theeren, uit te
Overtollig
weiden in Loftuitingen, wegens de verpligting
het geheel menschdom
;

welke
heeft aan uwe meer dan
gewoone goedheden, in niet alleen de middelen aan de
hand te geeven, om menig mensch, voor dood gehou.
den, uit de kaaken des doods te ontrukken, in niet al.
leen de Inwoonderen van Amflerdam met eer-, en prysvergelding te bekroonen ; maar zelfs deeze uwe milddaadigheid uit te ftrekken, tot elk onderdaan van ons Gemeenebest, die het geluk heeft van een voor dood gehouden Drenkeling te herftellen. Eene weldaadigë fchikking, waar in Gylieden , boven alle Landen, en derzelver
Genootfchappen , de eer hebt van de eerlte te zyn; en
van alle Menfchenvrienden, in andere Landen; gevolgd te
worden: Met hoogagting, Ulieder inrigting befchbu.
wende, heb ik de vryheid genomen myne gedagten over
een ook in dit geval nuttig Werktuig; Uw Ed. met dee=
zen onder 't oog brengen ; my vleijende dat het Uliedei
goedkeuring zal wegdraagen.
Het is, gelyk de ondervinding ten overvloede getoond
heeft, baarblyklyk dat het inblaazen van den Tabaksdamp van de hoogfte nuttigheid is, in Darmbreuken èii
kronkels, en vooral in het herítellen der Drenkelingen';
van waar men zelfs door Vorftelyke bevelen, buitens
Lands, hier toe ; op veele plaatzen, werktuigen in gereedheid moet houden. Dit zou, naar 't my voorkomt, met
put algemeener, gemaakt kunnen worden ; indien men
bedagt was op een min kostlyk werktuig. Menig een
zou ongetwyfeld, in de vereischte gevallen, gebruik
maaken van een werktuig, waar door de Tabaks -damp
met weinig moeite en in eene genoegzaame hoeveel,
heid j kon ingeblaazen worden ;indien de kosten van het
zelve niet zoo hoog liepen. Dit heeft my aangezet U
Wel Ed. een werktuig voor te draagen, welks kosten
VII. DEEL. MENG. N. 4.
L
niet
;
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niet hoog loopen, en dat in de kragt van werking voor
geen ander behoeft te wyken. Men neemt een nieuwen blaasbalk , (gelyk men gewoon is tot het aanblaazen van
't Vuur te gebruiken) die ten hoogften 16 Stuivers kost.
Men laat die, om hem nog beter te hebben, dubbel
maaken, gelyk die der Smeden zyn; waar door de lugt
en damp geheel en al, door de pyp van den blaasbalk
ontlast word, en dus te minder, boven door de bus
uitgeparst word. Men plaatst, op de drie gewoone togtof lugtgaten, eene rood- koperen bus, volgens de nevensgaande Figuur, met derzelver drie pypen F. F. F. ;
welke van onderen zoo wyd zyn , dat dezelve inde togt
pasfen ; maar welker openingen in de bus .niet wy--gaten
der zyn , dan in eene gewoone Tabaks-pyp ; om het doorvallen van den Tabak te beletten.
Deeze pypeI zyn i; duim, of wat meer, lang; ten
einde een natten doek 'om dezelven te kunnen (laan , in
dien men lang wil aanhouden met blaazen, om den blaasbalk door de groote hitte niet te bederven. De bus heeft
een dekzel A. B. C. dat met een Scarnier D. open gaat ; en
de flippen E. E. E. E. zyn de togtgaten van het dekzel.
Men vult die bus met Tabak en een weinig brandende
Swam; waar door dezelve met weinig moeite aangaat.
Onder aan de pyp van den Blaasbalk kan men een draad
laaten maaken, om 'er de ledere pyp des te beter aan te
1chroeven. Van zodanig een Werktuig zal men alle die
voordeelen kunnen erlangen, welke een kostelyker Werktuig

kan opleveren.

In hoope van U W. Ed. hier mede geen ondienst te
doen, heeft het my goed gedagt, dit Werktuig, door
de algemeen gezogte Hedendaagfche Vaderlandfche Letteroefeningen, openlyk bekend te maaken; zo, om het
dus meer algemeen bekend te doen worden, als om in 't
openbaar te verzekeren, dat ik ben
U Wel Ed. Onderdaanigfte
Dienaar,
JAN HENDRIK RUMPEL,

Graave, ro Yrn.
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j EEVENSEERIG"t VAN DEN GROOTEN NATtURKENNER CAREL

L1NN1EUS, Koninglyk Lyfarts, Profesfor te Up[al, Ridder der Noordhar-Orde, Lid van meest alle vermaarde Academien, en Societeiten der Weeten-

fchappen in Europa.

Uit het Latyn, van den Hooggeleerden Heere DAVID DL e,ox.,
TER Jz. M. -DoEíor en Profesfor, Lyfinedicus van haare
Ruskeizerlyke Majefleit enz. enz.

(Vervolg van Bladz. 128.)
nden Jaare MDCCXXXVIII, in zyn Vaderland
Imet
wedergekeerd zynde, zette by zich te Stoklzolin neder,
oogmerk om de Geneeskunde te oefenen; dan hy

werd, over zyne Plantkunde, van allen uitgelachen: en
toen hy van SIGESBECK , zyn Petersburgfchen Vyand , vera
fmaad wierd, verviel by in eene algemeene veragting;
en 'er was niemand, die hem een' zieken Knegt ter ge.•
neezinge betrouwde; dais fleet by flaaplooze nagten en
verdrietlyke dagen: hy leefde in een armlyken doch een.
lyken faat. Maar, binnen kort , nam zyn ongelukkig
lot een keer, en de voortpoed begon hem minzaam toe
te lachen . LINN£US werd by de aanzienlykfte Perfoonen
gehaald, alles liep hm mede, men ontboodt hem over+
al, by won veel *seks; van zeer vroeg in den morgen,
tot den laaten avon J , bezogt by de Zieken, en bragt ge.
heele nagten aan 't ziekbedde door; toen riep by uit:
AESCULAPIUS fchenkt alles goeds; FLORA verwekt alleen
„ SIGESRECKKEN" ? diensvolgens gaf by FLORA een fcheidbrief, en hefloot, alles, wat by daaromtrent verzameld
hadt, (en hoe groot was die fchat!) aan mot en fchimmei over te geeven. Kort daar op keurde men hein boven anderen bekwaam tot eerften Arts van 's Konings
Vloot (1). In eene vergadering van Burgeren werd hy
aangefteld tot Koninglyken Plantkundigen, die de Plantkunde, in 's Konings Hofftad Stokholm, openlyk zou enderwyzen, en hem daar voor een jaargeld toegelegd.
Hier op begon hy zyne Planten weder te beminnen; dan

zy

(f) Bosri^c, Programm. 1. C. Epist. 44 IJALL. I. p. 415,

.
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zyne Liefde tot de Jonge Dogter, nu vyf jaaren geleden
ontftooken, was niet uitgebluscht, en zy beminde hem
nog, niet tegenftaande een ander, terwyl by op reis was,
na haar hand gedongen hadt. Een, naainlyk, der
beste Vrienden van LINNIEUS, die hem, terwyl hy zich
in Holland, onthieldt, de Brieven van zyne Beminde bezorgde, hadt het laatfle jaar MDCCXXXVIII, 't welk
LINN)EUs by zynen Vriend VAN ROIJEN te Leiden door.
bragt, (het vierde jaar,zyner uitlandigheid,) geoordeeld
dat de Jonge Dogter hem toekwam; (want de Vader
hadt, met toeftemming van de Dogter, niet meer dan
drie jaaren toegeftaan :) ook beweerde hy dat LINNJEUS
zo fchi.elyk in zyn Vaderland niet zou wederkeeren : bykans hadt hy haare hand verworven; doch 'er kwam een
derde tusfchen beiden, die het bedrog ontdekte; hy
moest deezen verraadlyken trek, met het doorflaan van
veele onheilen, boeten. LJNNA;Us vervoegde zich by
zyne Bruid, en tradt in 't Huwelyk (g).
Het volgende Jaar MDCCXXXIX koos de Graaf van
TESSIN, Voorzitter der Koninglyke Kanfelarye, LINNIEU$
tot Voorzitter van de Koninglyke Academie der Weetenfchappen te Stokholm; deeze waardigheid, vier maanden,
volgens de inftelling dier Academie, bekleed hebbende,
gaf hy dezelve, naa het houden eener plegtige Redevoeringe, aan zynen Opvolger, op den derden van Wynmaand, over. (Ii).
In dit zelfde Jaar, den twaalfden van Oogstmaand,
ontving hy een Brief van den beroemden H ALLER, Voorzitter der Academie te Gottingen, reeds den vier- en twintig en van Slagtmaand des voorgaanden jaarsgefchreeven,
waar in hem de Waardigheid en 't Ampt van Hoogleeraar,.
met een tuin te Gottingen, op de verpligtendíle wyze,
werd opgedraagen: bykans even eens als eertyds de Hoog
HERMANNUS het Hoogleeraarfchap in de Plantkun--leráa
de TOURNEFORT aanboodt; 't welk hy met een ander
zou verwisfelen, zo lang TOURNEFORT leefde. Maar
LINNIEUS antwoordde. „ De twee Hoogleeraarfchappetn
,, In

(g) Epist. ad HALL. I. p. 415. 416.
(h) Het onderwerp was, de Memorabilibus in InfeElis. Deeze
is, uit het Zweedsch, in 't Nederduitsch, vertaald, te Leyden in
't licht gegeeven; en, in 't Latyn overgezet, geplaatst in de Amxn
Acad. Vol. II.
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„ in de Geneeskunde te Upfal ílaan apen te vallen,
„ beide de Hoogleeraars RUDBECI en ROBERG, door den
„ last des ouderdoms gedrukt, verzoeken hun ontflag:
„ indien dit gebeurt, zal, misfchien, de Heer ROSEN de
Opvolger weezen van ROBERG, en ik die van Run.
„ BECK: valt dit anders uit, dan begeer ik te Stokholm
te leeven en te $erven , en zal myna Mededingers
„ zaak niet op my neemen" (i).
Anders was de uitflag; in Lentemaand des volgenden
Jaars MDCCXL, flierf RUDBECJ, Hoogleeraar in de
zuidkunde te Upfal, en de Heer NICOLAAS ROSEN, een
Man desgelyks door veele verdienden uitmuntend, .ftondt
na het opengevallen Hoogleeraarsampt, en verkreeg 't
zzelve (k). LINN1EUS gaf, aan zyne Stokho:mfche Mede.
-burgeren, van dag tot dag, meer blyken van zyne be.;
kwaamheid, en verwierf, meer en meer, hunne gene.
genheid. Wanneer, derhalven, de Heer LAURENTIUS
1tOBERc, in 't jaar MIDCCXLI, ontflag van zyn Hoog=
leeraarfchap verkreegen hadt, werd LINNIEUs in de plaats
zyns ouden Leermeesters, tot gewoon Koninglvk Hoog.
heeraar in de Geneeskunde van den Koning zelve ver
-koren,mtalg fendrSt,o.
der toejuiching der Upfalfche Studenten in de Gene as
kunde, tot die waardigheid verheeven.
Maar, eer by dit roemryk Ampt aanvaardde, deedt
by eene Reis, tot welke by,, ter volmaaking van de
tuurlyke Historie des Vaderlands, door 's Lands Stenden verzogt was, na de Zweedfche Eilanden, Oeland en
-Gottland : deeze volvoerd hebbende, ving hy, op den
vyf- en twintigften van Wynmaand, dienszelfden jaars,
zyn Hoogleersampt aan met eerre íiaattyke edenvoering (1),
Dan
ji) Epist. ad HALL. I. p. 416.
(k) Ibid. II p. t9(1) Zyne ll:offe was (Zuid quantumque emolumenti in 1I dicinu
ex itinere per Provincias Patria inflituto fperari quest. Uitgegeeven te Leiden MDCCXLIII, door I. F. GAONOVIUS, en daar naa
gevoegd in de 4rnani6. Acad. Vol. 11. Dan de beroemde GssNEaus beklaagt zich, dat de Leydenaars, zonder hem te raadpleegen ,
zyne Di.fertationes de Vegetabilibus, by deeze Redenvoering geplaatst hebben; daar by nog veel in dezelve te veranderenek daax!!y te voegen had. Epist. ad HALL. II. p. 1.45..
'
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Dan dewyl, in het naastvoorgaande Jaar MDCCXL,
gelyk wy reeds vermeld hebben, de Heer ROSEN, Or
LAOS RUDRECK was opgevolgd, gingen deeze twee nieuwverkooren Hoogleeraars met elkander een Verdrag aan
om te ruilen. Rofen zou het bezoeken der Gasthuizen
op zich neemen; de Ontleed -, Natuur-, Ziekte-, en
a Geneeskunde, als mede de bereiding der Geneesmiddelen behandelen: LINNfSD S , daar en regen, het opzigt
op den Academie-Tuin, en les houden over de Natuur
Historie, de Leevenswyze, de Onderfcheiding der-lvke
Ziekten en de Plantkunde (m). In deezervoege niet
meer, door een allerdrukfte praElyk, die hy te Stoko l m hadt, afgetrokken, en van middelen voorzien, gaf
by zich te Upfal, nu vry van zorgen, geheel over aan de
Plantkunde, en de daar toe behoorende Letteroefeningen, om welke voort te zetten hy gewenscht hadt te Up/al te komen (n).
Met welkeen trouwe, met welk Bene wakkerheid, hoe
onopfpraaklyk en bedreeven, hy den hem toebetrouwden
post heeft waargenomen, zou te lang vallen te vermeiden. Getuige hier van zy de Academie-Tuin, die,
door de IIoeijen en andere Dieren betreeden, in den jaafe MDCCXLII, op kosten der Academie, met algemeeoe ilemmen van den Academifchen Raad, onder goedkeuring van den Kanfelier, den Graaf GYLLENBERG,
herfleld (p), met Stookkasfen, met andere Gebouwen, een
ws voor den Hoogleeraar (p), en andere Geftigten voor
et Academisch Mufceum, op 't heerly kst, vercierd is (q);
jvelken hy, zaaden uit bykans alle oorden der Wereld ge
hebbende (r), met zulk een aantal Planten ver --Cregn
eykt heeft, dat de Upfalfche 4rtzeny -Tuin lieden geenzins den laagoen rang bekleedt onder de Kruidtujnen, op
tekening der Vort en ondzrhouden. — Getuigen hier
van zo veele bekwaainc én uitmuntende Mannen, zynq
weekelingen. G_tuïtien hier van zo veele heer
gedenktekens van zyuue geleerheid en vlyt, die dell-ke
naa 21
(m) ,4mienit..Acad. VOL T. p. 32.
(n) Epist. ad HALL. I. P. 413. 1I. P. 19. 776,
(o) H. Upfal. in Prref.
(p) Epist. ad HALL. 11. p. x55. 76.
(q) Ibid. p. 3go.
Cr) Ibid. p. 155.
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naam van LIKNEUS tot de laate Naakomelingfchap zullen
doen overblyven, die zo veel en zo groot zyn, dat, om
dezelve te vervaardigen, de arbeid van één éénig Man niet
genoegzaam fchyne. Deeze hielden hem niet alleen onledig, hy wondt zich daarenboven ingewikkeld in eene
drukke Briefwisfeling met de voornaamfte Mannen deezer Eeuwe: ja de meeste Liefhebbers van Gewasfen ver.
voegden zich, om ftryd, by hem, en zogten zyne vriend•
lyke onderrigtmg. Geheele bladzyden zou ik met Naamen opvullen, wilde ik ze allen opnoemen; veelen haalt
hy zelve op, in de Voorreden, gevoegd voor zyne Species
Plantarvm.

Laat ons liever wonen hoe zeer hy, in zyne uitgegeeven
Werken, de Plantkunde, op dat ik niet zegge de Geheele
NVatuurlyke Historie, want dan zou ik te breed uitweiden,
hervormd hebbe.
Onder de veelvuldige blyken deezer Hervorminge, munt
boven al uit zyne nieuwe Methodus Sexualis, of wyze om
de Planten uit de Sexen te onderkennen. Dat by de Planten , zo wel als by de Dieren verfchil van Sexe plaats
heeft, hadt PLINIUS reeds aangeduid (s). MELLINGTON,
GREW, en inzonderheid VMILLANT, hebben dit naderhand
op 't fraaist getoond; terwyl JULIUS PONTEDERA zich daar
tegen, op zo jammerhartig eene wyze, verzette. Maar heden ten dage is het onderscheid van de Seen der Planten,
door de Proeven van LINNIEUS, HALLER , KOEHLREUTER,
en anderen, zo duidelyk beweezen, dat geen Plantkundige, wanneer men alleen CAR. ALSTON uitzondert, daar
aan meer twyfele. Op dit onderfcheid der Sexe, als zynde de kern van den geheelen Bloem, heeft LINN£US allereerst zyn Stelzel gebouwd, waar van het ook den bogemelden naam van Methodus Sexualis draagt.
Vóór LINN4U3S heeft RIJD. JAC. CAMERARIUS, naar 't
oordeel van den beroemden HALLER, eenige - beginzels
van 't Stelzel , door LINN.; Us ingevoerd, overgeleverd (t).
Deeze is, in de daad, de eerfte Schryver geweest, die
duidelyk de Sexe der Planten en derzelver Voortteeling
betoogd, en verfcheide waarneemingen opgeleverd heeft,
waar
(s) lijst. Nat. Lib. XIII. C. 4. en Lib. XVI. C. 25.
(t) In een' Brief de Sexu Plantarum, gedrukt te Thubingen,
$694. ramo, en te vinden in de Misfcell. Nat. Cur. Dec. 111. App.
sis mede in
LINI Opuscula, 1749. 8v0.
L4
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waar van LINNXUS gebruik maakte; doch wat de Rangfchikking aanbelangt, niets des betreffende wordt bv heir
gevonden; maar veel by lox. HENR. FCTxcxHARD, een
Brunswyksch Geneesheer, als die, reeds, in den laare
MDCCII, getoond hadt (u), dat de Hoofdrang van het
getal en 't maakzel der zaadvezeltjes (dus noemt by de
Stofknopjes der Helmityltjes); doch de Ondergefchikte
Rangen van het verfchillende maakzel der Scheede, dat
is, het Styltje, kon ontleend worden. Dan fchoon by dus
veele dingen waargenomen heeft tot de onderfcheiding
der Sexen behoorende, hem in laateren tyd klaarder ge
voor den Uitvinder-blekn,ishyogtavemn
van dit Nieuwe Stelzel te houden, als, in andere Weetenfchappen , iemand voor den eeroen Oprigtcr van
een Nieuw Stelzel zou gaan, die eerst ecnig denkbeeld
ter baane bragt, waar op een ander, als op een gelegden
grondflag, bouwde. Om hier op niet langer í1i1 te taan,
dat BURCKHARD verre was van het opmaaken eens zodanigen telzeis, wyzcn zyne eigene woorden, ten voilen
uit (v). „Doch, naardemaal de Deden, tot de Voorttee,, ling behoorende, minder zigtbaar zyn, en niet ligt het
,, oog der aan fchouweren trekken, oordeel ik het raad„ zaamer,, dat derzelver nuaakzel in de vergelyking der
Gewasfen voorbygegaan, en dan gelet horde op de ge.
fiteldheid en het getal der zaadvezeltjes, en dit niet over, al; maar alleen in Planten, die onvolmaakte Bloemen
„ draagen, waar zy in, het bepaalen der Rangen even
,, eens kunnen dienen, als, in volmaakte Bloemen, de
„; fchikking en 't getal der 13loemblaadjes". LINN tas
komt, derhalven , de Eer toe, dat by niet alleen de
Sexen der Planten duidelyker dan zyne Voorgangers ge toond, maar ook een Nieuw Stelzel daar op gebouwd,
en 't zelve met veel vlyts en naauwkeurigheids voltooid
heeft (w),
Dc
.

(u) In eenen Brieve de Characere Plentarum ad Peibnitium,
4to , door HESTER , in den Jaare z 7 5o in $vo te Heln;,ilaá
herdrukt.
1702,

(v) Ihid. p. r$g.
(w) Dit ftelzel fleunt op de 14phorismi, of Korte Spreuken, in
Dyne Fundana. Bot., van §. 132. tot . 15o voorgelleld, welker
eerfte, of de j. 132, by verklaard heeft in eene Rellenvoering de
Telloris habitaldir'; increrrer!o; van alle geeft liy eene Verklaaring
ia
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De Charnfters, of Kenmerken der Geflachten waren
voorheen derwyze gefchikt, dat ze nauwlyks konden toereiken om de bekende Geflachten te onderkennen: waar
uit ontflondt, dat, zeker nieuw Geflacht ontdekt zynde,
de Chara ers der nabykomende Geflachten moesten ver
worden: daarenboven waren ze, in elke Leerwy--ander
ze, verfchillende. Veel, zeer veel, hadt het in, fandhoudende Characters uit te vinden. En naardemaal alle
wel onderweezene Plantkundigen den grondílag der bevrugtinge, en derhalven ook zeker gedeelte daar van
moeten erkennen, heeft L1NN£US, op nieuw, alle Charaders van het Getal, de Gedaante, de Plaatzing en
Evenredigheid van alle deelen, tot de Bevrugting behoorende, ontleend, en zo onwrikb ,ar vastgelteld, dat
ze voor alle reeds aangenomene Leerwyzen, of die naderhand aangenomen zullen worden, kunnen dienen.
Hoe veel arheids dit kostte zal niemand ligt begrypen,
dan die zelve de proeve genomen heeft. Want niet alleen moesten alle Geflagten, maar ook alle Soorten onderzogt, de Helmftyltjes en Stamp .rtjes nagegaan worden ; deeltjes, eertyds, veragt, voor van geener waarde,
en 't vuil der Planten gehouden. LINNJEUS heeft reeds,
in de Voorreden der eerfte Uitgave van zyne Gen. Plantarum, verklaard, dat dit een arbeid van tien jaaren geweest was, en in de Opdragt van zyne Biblioth. Botan.,
dat hy, ten dien einde, acht duizend Planten onderzogt
hadt, waarhy naderhand ontelbaare gekomen .zyn.
• De Soorten der Planten heeft hy de eeríle, naa TOURNEFORT, niet alleen tot zekere en vaste Geflachten gebragt; maar ook, op dat ze van elkander zouden onderfcheiden worden, by alle nieuwe Soort -onderfcheidin,
ent gevoegd: want het kwam 'er op aan, om de zekere kenmerken ter Onderfchciding aangenomen, met alle.
rnogelyke kortheid,, die der klaarheid egter geen nafleel
toebragt, voor te draagen, ten einde het niet noodig
wa-

in zyne Spons. Plantarum, te Upfal 1.747 uitgegeeven, en herdrukt

in de plm (emit. Acad. Vol. I. p. 61. Seqq. als mede in zyne Philo-

fophia Botanica. De rede van zyn Stelzel geeft by op . in de

Voorreden der Gen. Plantarum, in welk Werk, als mede in de
onlangs uitgekomene Mantisf., hy alle de deelen der Bevrugting
van alle de tot nog bekende Planten , befchreeven, en. volgens de
beginzelen door hem aangenomen, gefchikt heeft.

Ls

LEE VENSI3ERICT

170

ware, by elke Soort, de Befehryvingen en de Afbeeldingen der Schry veren , dikwyls zeer gebrekkig, te raadpleegen. Deeze Onderfcheidingen heeft hy eerst gevoegd by
alle Planten in zyne Flora Lapponica, in zyn Hort. en
I%irid. Clijj ort. in zyne Flora Suecica, Flora Zeylanica, Hort.
Up/al. en 11lateria Medica, geplaatst, en eindelyk, by alle
volkomen bekende Planten, in het groote Werk, waar
aan hy veele jaaren befteed heeft, en by allen hoogstgeagt wordt, getvteld : Species Plantarum, in welks laatfile
Uitgave 9000 Soorten onder 1233 Geflachten, voorgefield worden(x); waar by, in twee Alantisf. 879 Soorten
en 102 Geflachten, en in de dertiende Uitgave van zyn
Systema Vegetabilium, door den beroemden j. A. MURRAY
vervaardigd, 27 Soorten en 6 Geflachten, komen: indien
men hier van aftrekke 9 Soorten, thans tot Verfcheidenhe.
den gemaakt, zyn 'er io2o Soorten, •door LUMENS met
Soort.Onderfcheidingen aangeduid.
De herfckeidenheden, die, eertyds,met zyne Soorten,
liet zelfde Kegt gehad hadden, waar van ze alleen, door
toevallige eigenfchappen, verfchilden, heeft hy eerst
-verworpen, en geene Planten dan aan zyne Soorten onderworpen, in zyne Werken bygebragt, 't welk alleen
genoeg zou weezen om zyn' Naam onfterflyk te maaken.
Nieuwe Vetten omtrent de Geflachtlyke, Soortlyke
Dubbelnaamigheid der Planten en de verfcheidenheden
waar te neemen heeft hy niet als een Wetgeever, maar
zedig, voorgefteid (xx).
Door eene nieuwe vinding heeft hy, daarenboven,
Toenaamen aan de Planten gegeeven, ten einde, door
dezelve elke Plant van Planten, die denzelfden Bynaam
hebben, konne onderfcheiden worden. Eerst heeft hy
deeze Toenaamen gebruikt in eene Verhandeling, getyteld
Pan Suecus, en vervolgens, in den Jaare MDCCLIII,
in zyne Spec. Plant. en, eindelyk, ook, in de drie Ryken
-

(x) Volgens de telling van JONAS THeoD. FRAGRILUS, een

Zweed. In fpeciinine Oeconomico , waar in de Oeconomie ten onregte
twyfelagtig gefield wordt, aan de Acad. Scient. Petropel. Ao. I764Ç
voorgeftetd , ' t welk de Academie, egter,, niet heeft uitgegeeven.
Dan, naar de berekening van den beroemden oED£a, (Elem. Bot.

,. 337.) telt men 'er oïntrent 7320.
(xx) Fund. Bot. §. 210-324; dit alles heeft by met voorbeek
den en redenkavelingen opgehelderd in zyne Critica Botanica,
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ken der Natuure, ingevoerd, en overal op den kant,
tot groot gemak der naazoekeren , geplaatst. Deeze
Naamen ftrekken tot veel behulps in 't leeren der Plantkunde; deeze immers kennende, kan ieder Plant even
gemaklyk genaamd als voorgefteld worden, (allen om,
flag agterwege laatende,) terwyl voorheen, om zekere
Plant te bepaalen, de geheele.foortlyke verfcheidenheid,
tot grootgin last van 't geheugen, met veel omhaaIs van
woorden , en breedvoerige befchryvingen, moest opge.
Naald worden, daar ook die foortlyke verfcheidenheid aan
verandering onderhevig is, als 'er nieuwe Soorten ontdekt worden; dit maakte het veranderen van den Soort.
naam noodzaaklyk. Eindelyk heeft hy, door deeze .Naamen, tevens tegengegaan, de klagten der zodanigen,
die niet hadden kunnen dulden, dat de Naamen van sAU.
MINUS, en die, vóór den tyd van L1NNIEUS, in gebruik,
winkelnaamen, en algemeen bekend waren, uitgemon,•
fterd wierden.
Vervolgens heeft by de Deelen der Planten, door zyne
Voorgangeren niet genoegzaam nagefpeurd, nauwkeurig
onderzogt, en het gebrekkige aangevuld; en de Kunst,
woorden, by de Schryvers deels ongenoegzaam, deels in
't wilde aangenomen, vermeerderd, en alle derwyze bepaald, dat men heden niet langer herwaards en derwaards
op allerlei wezen geflingerd wordt: om dit einde te bereiken heeft by de eerfte trekken van het Stelzel der Bladeren in zyne Hort. Cliffort. opgegeeven, dezelve in zyne
Philofophia 'Botanica vermeerderd, en in zyne Delin. Plants
no volkomener voorgefteld.
De Befchryvingen der Planten, in vroegeren tyde, in
eenen Redenkunftigen flyl, of met hoogklinkende woorden voorgedraagen, vervulden geheele bladzyden; hy
heeft ons, in zyne ftraksgemelde Delin. Plantte, geleerd;
behalven de zelff}andige naamwoorden, uit de naamen
der deelen en de byvoeglyke naamwoorden, de, woordent
der omfchryvinge ontleend, geene andere te gebruiken,
weshalven alle niets beduidende woorden weggeweerd
zynde, nu elk woord van gewigt is, en, gelyk ten
fpreekt, een pond weegt: dit kan ieder ten vollen blyken,
uit deBefchryvingen van veele onbekende, zeldzaame en
nieuwe Planten, in verfcheide zyner guide Schriften
voorkomende.
De Geboorte Plaatzen der Planten; daarenboven, ten
welken opzigte een diep Rilzwygen was by de meeste
Schry4
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Schryveren, dan alleen by den Soortnaam der Planten,
heeft hy naarítiger opgezogt, en overal by de Soorten
gevoegd.

Wyders heeft by de Eigenfchappen der Planten dieper
nagefpeurd, als de Uitbotting, de Gedaanteverwisfeling,
de Ontwikkeling, Duur, Zaaijing, Lente- en Zomerí}and
13ladfchieting, Trouwen, Dag- en Uurwyzing, Slaap,
als mede de Huishouding en Staatkunde der Natuure in
de gras- en bloernryke velden, waar de kudden weiden.
In dit alles heeft by eene deur geopend, door welken,
in volgende tyden, de Plantkundigen, op de onmeetlyke
tooneelen der Natuure, zullen treeden : terwyl de tegen.
woordige Eeuw nog op den dorpel der Plantkunde Raat.
De Natuurlyke Leerwyze, een eerst en allernoodzaaklykst vereischte in de Pla: tkunde, bekoorde ook den beroemden L1NN EUS, zo dat by 'er langen tyd aan arbeidde:
wanneer hy deezc niet kon voltooijen, heeft by de Stukken
daar van uit alle de opgegeevene Stelzels verzameld, en
reeds in den Jaare MDCCXXXVII, in een Werk, 't
welk ten Tytel voerde Clasfes Plantarum Ordines LXV,
doch alleen met Getallen, zonder bygevoegde Naamen,
uitgegeeven. Dertien jaaren laater heeft hy 'er LXVII
Rangen van gemaakt in zyne Philofophia Botanica, eenige
nieuwe daar bygevoegd, andere zamengetrokken, alle
Naamen daar by geplaatst; in 't floc 117 Geflachten optel
onbepaald liet, wanneer, nog eens zo veele-lend,ihy
jaaren verltreeken zynde, het bykomen van 140 nieuwe
Geflachten, het getal der geenen, die 'er ingevoegd
moesten worden, tot 2S7 vermeerderd hadt. De Steenplanten, reeds in den Jaare MDCCLI uitgemoniferd zynde, heeft by 'er zo veel werks op gedaan, dat by 'er niet
meer dan 104 onbepaald heeft moeten laaten.
Wat wonder, derhalven, dat hy, voor zo veel arbeids,
verdiende Eerbelooningen ontvangen hebbe ? Onder deeze moet, in de eerfte plaats, geteld worden, dat hyaangenomen wierd tot Lid van bykans alle Academien en
ocieteiten der Weetenfchappen..
Ten allen tyde heeft men het, voor een zonderling
eerbewys, gehouden, den Naam eens waardigen Plantkundigen aan eene Plant te geeven, waar door zyne ge
onder het laate naageffacht, vereeuwigd wendt:-dagtenis,
dus is, door den Heer fox. FRED. CRONoVIUS, niet het
hoogfee regt, een Plant, met den Naam van L1N^.^. s ,
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gedoopt, die de geheugenis deezes grooten Mans altoos
bewaaren zal, en tot zynen lof fpreeken.
In den Jaare MDCCXLVI, heeft de Ed. Graaf e. c.
TESSIN, een Man, van onfchatbaare verdienften, en een
groot Befchermheer van Kunílen en Weetenfchappen,
r.INN^EUS door een Gedenenning, vereeuwigd (y), Op
de eene zyde deezes Ge enkpennings ziet men het Afbeeldzel van LINN^ US, met dit randfchrift CAROLUS LINN .us M. D. Bot. Prof. Upfal. IEtat. 39. De andere zyde praalt met dit opfchrift.
CAROLO

GUSTAVO TESSIN
ET

I MMORTALITATI
EFFIGIEM
CAROLI LINNIEI
CL. EKEBLAD AND. HOPKEN
N. PALMSTIERNA
C. HARLEMAN, dic.

MDCCXLVI.
In het jaar MDCCXLVII, werd hy door den Konin g
vereerd met den tytel en waardigheid van KoninglykenLyf
arts.

Wanneer hy, in den jaare MDCCXLIX, ontdekt hadt op
welk eene wyze de Paarlen gebooren en voortgebragt
worden, in de Oesterfchulpen, en kon te wegebrengen,
dat elke Paarl•oester, die men opgreep, naa 't verloop
van vyf of zes jaaren, een Paarl voortbragt van grootte
als het zaad der Gemeene Wikke, werd hy, voor die uit
beloond (z).-vindg,oreSt sRyk,hrl
Het jaar MDCCLII zag hem tot Ridder van de Noord
Orde verheffen.
-flar
Toen in den jaare MDCCLV, de Koninglyke Academie der Weetenfchappen te Stokholm, volgens den Uiterften wil des Graaven VAN SPAARE , de eerfte keer Gouden
Eerpenningen uitdeelde aan de Geleerden, die der Acade(y) Dedicat. Systematic Natura.
(z) Epist. ad ttItt. U. p, 4Iá:
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derrie de beste Stukken leverden, heeft LiNN^US terfIónd
ééndier Pryzen weggedraagen (a). — Als, in ditzelf.
de -jaar, de klank der verdiepten van LINNIUS in de Na.
tuurlyke Historie, ook tot de Spanjaarden was doorgei
drongen, verzogt de Koning van Spanje, hier door be.
tvóogen, hem na Madrid, om, met den tytel en de eer
van Vry Faron befchonken, daar zyn dagen te flvten,en
het oppertoevoorzigt, in geheel Spanje, te hebben over
alles wat tot de Planten behoort; teffens werd hein vry
heid van Godsdiensthelydenis toegefFaan. Maar zyn Vag
derland de voorkeus geevende, bedankte hy voor die uit
beroemd,-nodig,ersvdintware
bleef by zyn voorig Ampt bekleeden.
De Keizerlyke Academie der Weetenfchappen te Pe.
tersburg ontving, in den jaare MDCCLIX, verfcheide
Verhandelingen, na den Eerprys dingende, dien zy had
toegezegd aan den Schryver, die de Sexen der Planten,
door nieuwe belvyzen en Proeven, behaiven de reeds bekende,
best bekragtigde of beflreedt. Onder deeze Vethandelingen
was 'er een, die boven alle uitdak: dan de Spreuk, ter
Ondertekening g ebruikt, Famam extendere fa&is, deedt de
Regters in twyfel hangen om aan dezelve den Eerprys
toe te kennen; dew q 1 deeze den Schryver genoegzaam
ontdekte: ook viel het geenzins bezwaarlyk, uit de be.
handeling zelve, LINK EUS te kennen: en, wanneer, by
het openen van 't bygevoegde Briefje, ten vollen bleek„
dat hy de Schryver was, zou hy, volgens de Wet, die
de Leden van het behaalen der Eerpryzen uitfluit, denzelven niet hebben kunnen wegdraagen. Deeze zwaarigheden verhinderden, egter, de Academie niet om den
Prys van honderd Ducaaten, op dit (tuk der Plantkunde
gefield, aan de uitfleekende verhandeling- van CAREL
-

LINN^US toe te wyzen.

Op deezen Eerprys volgde een ander zeergrooteEerbe.
looning voor een Geleerden: hy wierd naamlyk, in den
jaare MDCCLXII, tot den Ryks Adelfland verheeven,
met het regt van Adelopvolging voor zone Naakomelingen, van waar hy den naam voert VAN LINNé.
On.
(a)De Verhandeling, door hem ingeleverd, voerde ten opfchrift:

De utilibus in Lapponia, montibus et progerminantibus & fludio cap
lendis herbis. Amen. Acad. VOL JV. p. 416.
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Onder de belooningen, hem ten deele gevallen , mag ook
geteld worden zyn Huwelvk, 't welk hy, korten tyd naa
zyne wederkomst in Zweeden, aanging met de beminnenswaardige SARA ELIZABETH MORA, die hy, gelyk wy
gezien hebben, reeds voor lang tot zyne aantaande Bedgenoote verkooren hadt. By haar heeft hy vyf Kinderen verwekt (b). De oudfle Zoon, mede CAREL geheeten, is hem alsDemonfrator in den Academie-Tuin te Upfal toegevoegd, en betradt, zich op de Plantkunde, met
allen yver uitliggende, 's Vaders voetflappen ; ons verflag doende van de voortbrengzelen diens Academie
-Tuins.
Gelyk, door alle eeuwen heen ,de uitmuntendfre Mannen blootftonden voor de pylen hunner Vyanden; voor
bittere Scheldnaamen, laster en bedilzugt, was LINN us
hier voor geenzins fchootvry: het kon niet misfen of
zyn Stelzel moest, even gelyk alle Stelzels,waar in nieuwe, en tot nog niet aangenoomen, gevoelens voorkwamen , te gader met zo veele uitneemende Werken door hem
uitgegeeven, allen in 't oog loopen, en dit zommiger nyd
opwekken, en anderer berispzugt gaande maaken. Onder deezen hebben eenige met een fcherpe penne tegen
hein gefchreeven: dan LINNJEUS, altoos wonderlyk bedaard, heeft zich in geen Lettergefchil gemengd; gedagtig aan de oude fpreuk : Tacitus pasci fi posfet corvus, haberet plus dapis minus rixce.
Hy hadt ook den grooten BOERHAAVE beloofd, op zyn
voorbeeld,, nooit twistfchriften te zullen beantwoorden;
en hy betuigt daar mede veal voordeels gedaan te hebben (c): want van de rechtfchaapen Liefhebbers en Kenners der Plantkunde, die deeze Tegentanders moesten
uitleveren, werd hy, naar verdienden, met allen lof,
befchonken: en de uitmuntenheid zyner Methodus Sexualis, die hy ingevoerd, en uitgewerkt heeft,. bragt te
wege, dat hy, indien niet meerder, ten minften evenveel en even aanzienlvke Naavolgers gekreegen heeft als
TOURNEFORT, die allen op de noodzaaklvkheid deezer
Leerwyze aandringen. Immers heeft hy, behalven zyne
Leer.
(b) Uit eenenBrieve, in den Jaare r758, den 8 Dec. aan my
gefchrev>en, in welken hy ook vermeldt, dat zyne Jaarwedde
i000 Guldens was, en niet meer.
(c) Epist. Erud. ad n au.. Vol. II. p. 402.
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Leerlingen, wier Naamen hy opgeeft in 't begin der
Twaalfde Uitgave van zyn Systema Nat. en agter de
Voorreden van zyne Spec. Plant. onder alle Volken by.
kans eenen Aanhanger: 't welk zeer verre de verwagting te boven gaat van zyn hardnekkigsten tegenflreever
LAt1R. HEISTER, die aan den beroemden xALLER
fchreef (d). „ Of veelen hem zullen volgen zal de tyd
leeren".
In den jaare MDCCLXXVI, heeft hy ontflag van zyn
Hoogleeraarfchap verzogt. Maar zyne Majefteit wilde
Hem, in 't beftuur der Academie , niet misíen : wcshalven hy last gaf, dat LINNUS wel ontheeven zou weezen
van Lesfen te houden, en het Jaargeld eens ontflaagen
Hoogleeraars trekken; doch dat hy, naar welgevallen,
den Academifchen Raad, en de Zittingen der Geneeskundige Faculteit, zou bywoonen. Waar op zyn Zoon CAREL
LINNIEUS DE JONGE tot gewoon Hoogleeraar, op de ge
wedde, is aangefteld (e).
-wone
LINN^os fleet het overfchot zyrs arbeidzaarnen lee.
vees, voor een goed gedeelte, op het Landgoed Hammar.
by, waar van hy Heer was; zich, zo lang zyne zielsvermogens het toelieten, onledig houdende met het veranderen en verbeteren zyner Werken, de Plantkunde en de
Natuurlyke Historie betreffende. Want, afgemat door
zo veel werks, begaven hem, in den laatflen tyd zyns
hooggeklommen ouderdoms, de zielsbekwaamheden; een
groot jaar meest onaandoenlyk en bezefloos zittende:
dan niet lang was by een zo deerniswaardig voorwerp;
dewvl hy, den tienden van Louwmaand deezes jaars
MDCCLXXVIII, in den ouderdom van één -en zeventig
jaaren, zyn roemryk en nuttig leeven geëindigd heeft.
(d) Ibid. Vol. I. p. 280.
(e) Comnaentarii de Rebus in Scientia 1VTaturali f3 Medicin.
gestis. Vol. XXII. P. II. p. 373.
De Hoogleeraar Dr GORTrR heeft de Vriendlykheid gehad, om
de Latynfche Leevensberchryving eenera onzer Begunftigeren in
Gefchrifte ter hand te frellen ,die dezelve , vertaald, aan ons medegedeeld heeft; waar voor wy beide die Heeren ten hoogtten ver
onzen dank,betuigen. Ons Mengelwerk verder hun -pligtz-yn,e

her Beguniliginge aanbeveelende.
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ONDERZOEK NAAR DE REDEN, WAAR BY HET TOEKOMT, DAT
DE MENSCIIEN, OVER 'T ALGEMEEN, HET GEEN HUN HET
DIERBAARST IS, DOORGAANS HET MEEST VERWAAR

.COZEN.

(Vervolg van bladz. 39.)
van de onlangs voorgefftelde Vraag, hoe
Ter't beantwoordinge
bykome, dat de Menfchen , over 't algemeen, zulk
eene verkeerde handeiwyze houden, dat ze, het geen hun het
dierbaarste is, doorgaans het meest verwaarloozen, zou ik my
kunnen beroepen op 's Menfchen natuurlyke verdorvenheid; en
ik zou, met 'er deze reden van te geven , zekerlyk , by zommigen
volftaan kunnen. Dan ik begryp zeer wel, dat anderen eene
meer byzondere en nadere bepaling van my zullen afvorderen;
waarom ik aan derzulker begeerte zal tragten te voldoen, door de
hoofdoorzaken hier van bepaalder aan te wyzen.
De eerie reden, die vele menfchen hunne ware en voornaam
belangen over het hoofd doet zien, terwyl zy zich intusfchen-íl`e
vaak met beuzelingen paajen, heeft men, myns oordeels hier in
te zoeken, dat zy gene genoegzame oplettendheid omtrent zich
zelven gebruiken. --- Gaat de bedryven uwer medemenfchen
in de zamenleving na; let naukeurig op hunne handelwys; gemeen
zult gy bevinden, dat eene onverfchonelyke onagtzaamheid de-lyk
grootfte oorzaak is, van alles wat hun tegenloopt. Ik fta
toe, 'er kunnen fomtyds onvoorziene gevallen gebeuren, die goede en heilzame oogmerken dwarsboomen. — Maar hoe menigmalen ontdekken wy, als wy ons gehouden gedrag gadeflaan, dat
'er in der daad zulke gevallen uit het zelve moesten geboren worden; hoe menigmalen zien wy ten klaarfte, dat het nu gebeurde
geenzins te vrezen geweest ware, indien wy een ander gedrag
gehouden haddgn. Eene drift, Bene onoverwinnelyke begeerte,
íleept den mensch vaak mede, overheerscht hem, en maakt dat hy
alles voorby ziet, of uit het oog verliest, uitgenomen alleen dat
geen ,waar door hy gaande gemaakt is. Vleefchelyke lusten wekken
iemands driften op, en maken dezelven dermate gaande, dat wy 'er
alles aan opofferen, wat wy in de Weereld dierbaar bezitten. Anderen heheerscht eene onmatige Geldzugt , die hen op niets anders doet
denken, dan op het verkrygen van rykdom, en 't vermeerderen,
hunner bezittingen : terwyl eene derde zoort door eer- en roemzugt
weggetleept word. Als deze en dergelyke begeerlykheden der menfchen driften in beweging brengen, worden ze gewisfelyk ten eenemaal ocagtzaam omtrent alle hunne andere belangen: alles, wat
zodanig een hedryft, loopt in dit één middenpunt zamen , en gene
andere dryfveer brengt hem in beweging. Zinder agt te
slaan
VII. DEEL. MEE GELIV. NO.4.
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(laan op zig zelven, of zyne ware belangen, zet by -alles op om dat
geen te bejagen, naar 't welk alle zyne daden en bedryven
geregeld worden , en nooit kan hy op iets, buiten dien kring
geplaatst, een naukeurig oog vestigen. Dit is des ééne der voor
oorzaken, dat men veelal het dierbaarf}e verwaarloosd, en-name
daar voor verkiest zulke zaken, die geen wezen hebben, op het
einde niets dan een ydel overlaten; terwyl zy de ziel met kwelling, en den boezels met hartzeer, in plaats van met warevergenoegdheid vervullen.
Eene twede niet min gewigtige reden, welke een mensch het
geen hem het dierbaarfle is, doet verwaarloozen, ineen ik te vin•
den in de verkeerde Redenering, en het verlaten der Rede. —
Door onze bedorven Redenering ftryken wy over vele zaken
een gansch verkeerd oordeel , fchoon wy al de innerlyke goede of
kwade waarde der dingen kennen. — De Reden, moet men
zeggen, is nog onbedorven, ongefchonden, en goed; dewyl zy,
als een gefchenk van den Algoeden Gever, afdalende van de
hooguie Volnaaktheid, dient om ons de I'chakels aller waarheden
te ontdekken ; gefchikt zynde om den mensch als eene heldere
Fakkel op de duisterfte paden voor te lichten. Maar de Rede,
thans huisvestende in zondige Schepzelen, word veelal niet gevolgd ; men verlaat derzelver veilige leiding, of overdwarst ze ,
door eene verkeerde, door eene kwade Redenering ; en van daar
komt het, dat de mensch in zo vele gevallen verkeerd handelt; dat
hy zo vaak afdoolt van het regte en veilige fpoor. — 't Is zo, ik
geef zulks gaarne toe, de Rede is niet in alle opzigten vermogend,
ten minften in dien ítaat waar in de Mensch zich nu bevind; ze is
niet toereikend, om alles te doorgronden. Daar zyn noodzakelyke
Waarheden, aan welker kundigheid des menfchen geluk verknogt
is, die dus noodwendig moeten geweten worden, welke boven
het bereik van 't Redelicht klimmen, en, zonder tusfchenkomst
van een ander nog vermogener Hulpmiddel, eeuwig in duisterheid
omwonden zouden blyven. Maar de Rede kan in 't ontdekken
dier waarheden, welken binnen het bereik van haar vermogens
zyn , ons niet doen dwalen , zo wy 'er anders maar een behoorlyk
gebruik van maken. Hier van mogen wy ons verzekerd houden :
want buiten de Rede hebben wy niefs om de waar-of valschheid
van Benig voorlel te toetzen , het onderfcheid tusfchen deze twee
te leren kennen, en verze'iering te verkrygen„ dat Waarheid
Waarheid zy. Dewy! de Rede, daarenboven, onmiddelyk afdaald van den Oneindigen en milden Gever alles goeds, die den
mensch niets fchenken zal, dat hem zou doen dolen ,:of waar op
hy zich in 't nafpeuren der Waarheid niet veilig zou kunnen verlaten; die den mensch niet; fchenken kan, niets fchenken wil, dan 't
geen goed en heilzaam is , zo kunnen we hier aan niet twyfelen ; te
meer, dewyl anders het oogmerk , waar toe zy gefchonken is, ten
eenemaal dwaas en ydel zyn zou , geenzins pasfende aan eene volmaakte wys.heid. Ze is toch, buiten tegenfpraak, den Mensch gefchon-
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fchonken , om hein tot een licht te dienen ,ter ontdekkinge van waaren valschheid; en wy zouden, by aldien wy dit hulpmiddel misten, met gene mogelykheid het waar onderfcheid dezer twee zo
noodzakelyk nogthans als heilzaam voor ons, kunnen vinden : en•
dit oogmerk der Alwyze Goedheid ftaaft ten kragtigfte de waar
onzer Stelling. — De Mensch, 't is waar, verwydert zich-heid
vaak zeer verre van 't regte fpoor der Rede; dan zulks komt geenzins voort uit een gebrek van de Rede zelve: maar de Rede , nu
huisvestende in zondige Schepzelen, word , door derzelver verkeerdheid, door valfche Redeneringen , overdwarst; daar uit
volgt dan noodwendig, dat men niet langer naar de infpraak der
Rede Juistere, of hare leiding opvolge; maar, in tegendeel,
gehoor lene aan eene verdorven Redenering, die den mensch
van 't regte fpoor afleid, hem jammerryk doet dwalen, en zyne
daden verkeerd doet inrigten.'— Het is dus onze verkeerde
Redenering, maar geenzins de Rede, die ons doet dwalen, en
ons hier aan overgevende, kan 't niet anders zyn, of wy moeten
vervallen tot grove verkeerdheden, die grooter worden , naar mate wy verder van de Rede afwyken, en dezelve meêr verlaten.
— Hier uit ontlaat• het, dat wy zo dikwerf het h&,zaamfte
voorby of over het hoofd zien , en in deszelfs plaats - verkiezen
dingen, die geen wezen altoos hebben, die na de geniëting in de
Ziel een ydel laten, of liever dezelve vervullen met de wanhopigfte, met de allerjammerlykíte aandoeningen, welken de gedugt.
í1e, de rampzaligfle gevolgen hebben. — Daarom, nog eens,.
het is geenzins de Rede, maar de valfche en verkeerde Redenering, die den mensch de bedorve neigingen zynes vleefches doet
involgen; die hein de ongebonden Wellusten doet bejagen, en.
met eene drieste driftigheid oploopen. Dit doet de Rede niet;
neen ! Het tegendeel is zo zeker ,als 'er licht is; want zy leert, zo
men anders maar door dezelve geleerd wil worden, dat al wie zyine bedorven Redeneringen involgt, wel dra in eene verderfelyke
flaaffche dienstbaarheid vervalt. Zy leert den aard en de natuur
der zaken kennen; wat beftendig; wat onbeflendig; wat wezentlyk en wat loutere ydelheid zy ; wat de Deugd ten gevolge hebbe,
wat ze den mensch fchenke, en wat al fchoone goederen de Ondeugd hem ontneemt. — Zy leert hein de rampzalige uitkomen van een wellustig leven, en de wrede gevolgen die het na
zig fleepr ; wat men veelal in den tyd, en welke rampen men in
de Eeuwigheid onvermydelyk van de wellusten te wanten hebbe.
Zy leert met één woord wat ons gelukkig, en wat ons ongelukkig.
maken kan. — Zo veel vermogen bezit de Rede, en hare.
Leer is onbedriegelyk. — De valfche Redenering ,daarentegen,
ontdekt ons niets van den aard dier zaken, gemerkt zy nimmer
gewoon is door de fchors tot in het' binneníle door te dringen,
maar alles oppervlakkig te befchouwen. Dan dit is 't niet alleen;
zy zoekt nog daarenboven de waarheid, winneer ze zich klaar
M2
aan
;
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aan het verftand voordoet, te verdonkeren , en den mensch te
misleiden, door eene bevallige uitwendige vertooning der dingen;
hem pajende met zeer onbeítendige goederen, die ras in ydelheid
en damp verkeren. Zy befchouwt de Deugd als een Dwingelándes, en í}elt de grootfte veyheid in de Ondeugd; voorwendende dat deze laatf}e alle de begeerten van den Mensch vervullen
kan. — Oudertusfchen misleid zy den armen Sterveling aller
vaak van den eerren ramp in den anderen,-jamerlykst;foh
en brengt te wege , dat hy, 't geen hem het dierbáarfte behoorde
te zyn, op de fchandelykfle, op de onvexfchoonelykfte wyze verwaarloost. — Zie daar, en zo ik vertrouwe, niet ten onregte,
de valfche Redenering en het verlaten der Rede aangewezen, als
eene der voornaamfte Bronnen, waar uit zulk eene groote menigte
van verkeerde handelingen voortvloeijen , die den mensch tot de
uitfporigfte dwaasheden doet vervallen, en zyne ware belangen
onbedagtzaam over 't hoofd zien.
Men voege hier by, ten laatfte nog, als eene byzondere Bron,
de zugt naar Geld, waar door fchier alle menfchcn, als door het
voornaamte Rad, 't geen hunne bedryven gaande maakt, bewogen worden. — Met welk een onbedenkelyken ernst ziet men
vele menichen aangedaan , om 'er een groot deel van onder hunne
inagt te krygen! Het Geluk der Stervelingen word veelal afgemeten naar den grooten hoop penningen die zy bezitten; en hun ongeluk naar zy 'er an misdeeld zyn. — De willekeurige waarde,
welke men aan het Geld gehegt heeft is de oorzaak, dat het
thans, zo als de gcfteldheid der zaken nu is, onder ons niet gemist kan worden. Vóór dat men een prys op de Metalen gefteld
had, beftonden de Rykdommen der gegoedite Lieden veelal in
Vee en Landeryen. Men ruilde Waren tegens Waren, gelyk zulks
heden nog in vele Oosterfche Landen plaats vind. Maar nu verkrygt men een wettigen eigendom op landen en goederen , door
middel van geld, 't geen men voor dezelven befteed; en dit draagt
dan den naam van koopgin en verkoopes: — Door het vermogen,
dat dit zelfde blinkend Metaal op de harten der Stervelingen oefent, zyn Kunften en Weetenfchappen aan 't bloeijen geraakt.
Het geld brengt den Werkman aan den arbeid. —Hier door word
het Koorn op de Velden geoogst, in de Schuuren ingezameld, op
den Molen gemalen, en in den Oven tot fmakelyk brood gebakken.
Door 't geld word onze fpys aangenaam toebereid; en door 't zelve discht men de keurigfte geregten op onze tafels. — Door dat
Metaal worden ons de Waren van de vier Waerelddelen in den
rchoot gebragt. — De Zeeman ontziet form noch onweêr,, geweld van golven noch prangende doodsgevaaren; fchoon hy, in
Bene beroerde Zee, vaak te worstelen hebbe met den verfchrikkelyken dood; by bezoekt, door zugt tot Geld gedreven, alle
vreemde Kusten; of vermoeit zich, terwyl hy een onrustig leven
leid op de rustelooze baren, om Waterbewooners uit den afgrond
der
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der Zee op - te haalen. Hy tart alle gevaren, en voert met zich
landwaards duizenden, ja millioenen, van Zee inwooneren, en
vergast zynen medemensch op fmakelyke geregten. Geen mensch
was tot deze en foortgelyke bedryven te bewegen, indien men, 'er
door het geld niet toe genoopt wierd. En, inderdaad, hoe vele
fchoone, hoe vele heerlyke zaken zou men derven moeten , zo de
menfchen omtrent dit Metaal onverfchillig waren! Het is des in de
tegenwoordige toedragt der zaken niet te misfen; noch tot levens
noch tot noodwendigheden, welken tot dekking, kle--onderhu,
ding, inwoning, gemak, en duizend zaken meér, vereischt wor
den. — Dan ik behoef niets meer te zeggen , nnpens het ver
dat het geld op de harten der Stervelingen oefent; elk-mogen,
kent het, ieder weet het, elk ondervind het in eene meerdere of
mindere mate. Ook heb ik desaangaande, in 't voorige gedeelte
dezer Verhandelinge, reeds ten overvloede getoond, hoe dit zo
verre gaat, dat zelfs vele menfchen hunne gezondheid , noch leven
ontzien, om des Gelds wille; ja, dat meer is, 'er vaak hun eeuwig geluk aan opofferen. Zo veel vermag de zugt tot geld op
den Mensch , dat niets hem gereder, over 't geen hem het dierbaarst
is, doe heen ftappen, niets hem meer zichzelven verwaarloozen.
Zo zegeviert de zugt tot geld over den mensch dagelyks :
Raag ziet men dat gebeuren, en door die gebeurtenisfen de waar
gezegde bevestigd. — Dagelyks rigt dat blinkend-heidvanmy
Metaal nieuwe zegetekenen op onder de Menfchen , en 't zegeviert
over de kragtigfte overtuigingen. De wigtigtle , de vermogendite
bewyzen, uit de Rede en de bevinding beiden ontleend, zyn veel
te zwak, om de algemene drift tot geld te beteugelen; en te beletten dat de mensch daaraan niet zyne gezondheid, zyn leven, en
dikwils zyn Eeuwig geluk opoffere. - ---_ Het is vergeefsch te
beweren, dat het geld de vermogens derft, om ons de ware ver
te ílorten. — 't Is vergeefsch overtuigd-genodhitar
te zyn , dat wy onze fchatten, zo niet eer, ten minflen op het einde
des levens, gewis verlaten; dat zy ons tegens de bange uure des
doods niet beveiligen kunnen, noch in dezelve baten. Dit alles ,
fchoon men 'er ten, vollen van overtuigd zy, kan geen genoegzamen indruk maken op de gemoederen der flervelingen, die door
het Geld als betoverd zyn. 't Is of de glans van Goud en Zilver
het doodlyk vermogen bezat, 't geen men aan enige vergiftige
Dieren toefchryft, die men zegt, dat door de uitfchietende flralen
van hun Bezigt den Aanfchouwer dooden kunnen. — Vele Menfchen hebben flegts de vertooning van het geld te zien, en hunne
oogen zyn betoverd; hunne drift raakt gaande, en de gehele
mensch is zo beguicheld, dat 'er noch rust, noch duur by hem
zy; in zo ver zelfs, dat hy, in zyne drift, niet ontziet, zich in de
wreede kaken des doods, of in een poel van eeuwige Rampzaligheid te florten. Zo uitfpoorig is veelal de dwazegeldzugt,
die den onzinnigen, den ongelukkigen, sterveling werpt, in eens
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flaverny; waar in by dik wyls voor altoos geketend blyfk; die hem
geel, genot doet fmaken van het waardigíie dat by bezit; en hein
maar al te vaak in een jammerpoel van ongeluk en elende flort.
Met dit alles wil ik egter niet beweren, dat de mensch onverfchiliig moet zyn omtrent zyn tydelyk behaan; dat hy, met voor.
byzien van het zelve, zich eenig en alleen op die -goederen behoort uit te leggen, welken buiten het bereik van alle verandering
geplaatst zyn. Men wane geenzins, dat ik een betamelyk
gebruik maken van de goederen dezer Wereld afkeure of begere, dat men zich geheel van die middelen ontbloote, welken gefchikt zyn, oir in onze nooddruft te voorzien. — Neen! Het
van
is zo ver van daar, dat ik integendeel het in agt nemen Lier grovoor een grooten pligt hoede; dien de mensch, zonder zich
velyk te bezondigen, niet mag verwaarloozen. — Te zorgen
voor zyn tvdelyk beftaan, Huisgezin, Kinders en Naastbeftaanden
is een onvermydelyke p?igt, welken ieder mensch ten duurfie is
aanbevolen. -- Maar 't is de onmatige geldzugt, die ik afkeure; die zegt, welke den mensch zyne grootfee belangen doet
voorby ziel) : zvn wezentlyk geluk doet veronagtzamen , en dus
— Dit
te wege brengt dat hy zyn allerdierbaarfte verwaarloost.
ik in
gelyk
goederen
dezer
wereld
wraak
ik;
van
de
misbruik
van
vermaken,
welken
ons
die
alle
den hoogften trap afkeure,
leven
onze verpligting doen afzien ; die ons van een deugdzaam
afleiden; en op het pad der ondeugd voeren. — Midlerwyl
wil ik, 'dat de mensch een matig gebruik zal maken van de goemen ze zou
deren der wereld, die daartoe gefchikt zyn, op dat zo
gevormd
—
De
mensch
is
misbruiken.
en
geenzins
gebruiken
dat hy vatbaar zy voor vermaken; hy mag zich vermaken; maar
'er zich geenzins flaaf,gtig aan overgeven.
Zie daar, zo ik acte, de drie voornaamile Bronnen aangewezen, uit welken velen verkeerde handelingen voortvloeijen ; of
de menfchen,
de reden aangetoond, waar by het toekomt, dat
meest
over het algemeen, 't geen hun bet dierbaarst 'is, doorgaans
op
de
wy
mogen
ftervelingen,
Dwaze
verwaarloozen.
ons
vaak
wy
dat
wy
zyn,
wel
zeggen,
als
overweging hier van
zo lafhartig overgeven aan verkeerde neigingen; aan kwade
de heer
driften en begeerlykheden ; dat wy ten eremaal , onder
dienst weggefeept worden! Hoe-fchapyvnderzlífch
onvoorfchoonelyk gaan wy dus te werk, in z?ken van zulk een
byna uit
groot aanbelang. — Hy word voor een dwaas, voor
Wereldfche
enige
en
onbedagtzaam
uitgekreten, die los
-zing
Goederen waagt, zonder de behoorlyke voorzigtigheid in agt genomen te hebben: maar hy, die een fchat van zo vele waarde,
en, dat
als zyne gezondheid, een fchat, zo dierbaar als zyn leven,
prys , als
alles overklimt , een fchat van zulk een onwaardeerbren volftrekt
zyn eeuwig geluk is, fchandelyk verwaarloost, handelt
onverantwoordelyk. — Hy, die zulk een fchat verpapt, tegens
Ve-
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goederen, die in zichzelven niets wezentivks bezitten, en op zyn
hest maar enige dierlyke geneugten verfchalfen kunndn, begaat
de grootfile uitzinnigheid, tot welke men vervallen kan. —Noch.
tans is dit veelal 's menfchen gewone l;andelwryze. — Ik fpreek
niet by vergrooting; elk 1la Hechts een aandagtig oog op de bedryv en der flervelingen; elk, 't geen nog nader komt, onderzoekt
zyne eigen handelwyze, en hy zal in duizend gevallen bevinden,
dat by dikwils , al te onbedagtzaam, zyne dierbaarfte panden in
de waagfchaal fielt, dat by vaak , al te onbezonnen , omtrent zich.
zelven te werk gaat; zich vergapende aan verleidende harzénfchimmen; ten eenemaal onagtzaam zynde in 't onderfcheiden der
goederen, die wezentlyk zyn, van zulken die in zichzelven geen
wezen hebben; terwyl hy, door verkeerde Redenering misleid,
het regte fpoor der rede verwaarloost. --- Elk lette maar ap
zichzelven, of by niet , menigvuldigmalen in dezen geftruikeld
hebbe, en van het regte fpoor geweken zy ? Ver de meeste
menfchen zullen nog daar en boven by zichzelven overtuigd zyn,
dat het Geld menigwerf de voornaamfe en cerfle dryfveer is,
welke hen beweegt; en dat zy daar voor maar aI te dil -ils liet
dierbaarile hunner bezittingen verwaarloosd hebben. —
de
cure komt, het tydftip, 6 ontzachelyk oogenblik! het tydftip
komt, dat men zal moeten uitroepen : Ydelheid der Ydelheden, 't is alles Ydelheid! In dat tydflip zal noch Eer,
noch Aanzien gelden; noch Maeíleit, 'noch Gro t;eid iets ver
noch Sterkte, noch Dapperheid iets kunnen uitwer--mogen;
ken; de uitgezogtfie vermaken zullen walgen; het Geld zal
zyn gantfcbe vermogen verliezen, en in 't minst niet meêr kunnen
baten; ja alles wat de wereld bezit en geeft zal als dan geen 't
allergeringfte voordeel kunnen aanbrengen. — Gelukkigen zy
dan, welken zich niet ten eenemaal flaafagtig aan de wereld, en
't geen dezelve alleen maar fchenken kan, hebben overgegeven ;
die niet gelyk zyn aan de beeltenisfcn , in dit nmyn Tafereel áfgemaald! Gelukkigen zy, die veel geduürzamer Goederen op het
oog hebben, dan de Wereld, met alle hare Volheid oplevert!
Dan de bedriegelyke Goederen van dezén tyd, welleen zo vele
onbedagtzame ílervelingen al te deerlyk misleiden ! Gelukkigen
zy, die de Wereld, met al haar hedrieglyk fchynfchoon, vaarwel
kunnen zeggen , met een vooruitzigt op veel beter Goederen!
Goederen die betendig zyn, en in de Gewesten der Eeuwige
Gelukzaligheid bewaard worden; alwaar ze aan gene wisfelvallige veranderingen onderhevig, in alle eeuwigheid beftendig zullen
blyvcn ! — De zulken zyn voorwaar veel gelukkiger, dan dat
zy de grootíle bezittingen der Wereld waren deelagtig geworden; , want wat zal het den mensch haten, fchoon by de gehele
Wereld won, en hy moet fchade lyden aan zyne Ziele"?
Wel aan dan, 6 menfchen, waa!om langer voortgetreden op het
pad der verkeerdheid ! — Waarom langer zo onredelyk te werk
gaga n, dat wy ,goederen van zo veel waarde vaak verpanden te1\! 4
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gens zulken, die ons dikwils fchielyk ontvlugten, en die wiry zelven, zekerlyk, eens zullen moeten verlaten! —. Drt wy niet
onagtzaam omtrent ons zelven zyn; dat wy, 't geen het hoogst te
waarderen is , 't geen wy het duurfte fchatten moeten , niet op
den laagften prys Rellen. — Men wwryke nimmer van het fpoor
der Rede, door onbedagtzaam gehoor te geven aan de infpraak
onzer verkeerde, en verdorven Redeneringen. — Laten wy
toezien, dat de verleidende Geldzugt ons niet wegilepc, om onze Schatten tot bergen op te flapelen; om onzen Rykdom uit
te breiden; terwyl wy ondertusfchen onzen Heuvel f:-hat uit bet oog
verliezen. Vlugtig gaat alles voorby; vlugtig is de Wereld met al
haar fchynfchoon heen gevlogen; heen gevlogen, eer wy 'er aalt
denken, voor wy het merken. — Dc vrolyke dagen onzer
Jeugd zyn weinige, en haast voorbygaande. — De gezetter
leeftyd volgt hen fchielyk op; en deze word wel dra weder ver
ouderdom. — Dan, dan verdwynt-vangedorb
eerlang alles. De wereld gaat voorby met alle hare heerlykheid,
met haren gehelen luister. Zy, die ons zo fchoon , zo hekoor
zo ruim, zo uitgefirekt voorkwam, word ons-dan walgelyk,-lyk,
veragtelyk, nauw en bekrompen. Wy vinden haar volftrekt ongenoegzaam om de wyduitgeftrekte begeertens onzer ziele te kunnen verzadigen: alle hare aanlokkende bevalligheden behagen
ons niet langer, ze zyn ons veel eer vervelende: • lle de Wereldfche vermaken , hare uitgezogtfte vermaken, hebben den
minfte indruk niet meer op het hart; eensklaps verliezen zy al haar
vermogen. — De wellusten dezer • Wereld walgen; men befchouwt haare fchoonfchynende goederen met een oog van ver
Vaarwel Wereld met alle uwe begeer -ontwardig.Hes:
dient ons 'niet meer; en zyt onzen dienst onwaar -ly'khedn!g
elke fchrede, die men vast waggelende-dig!Detysvorb,
voortzet, is een tred nader aan het Graf. — Daar Raat de Dood,
de onverbiddelyke Dood, ons in te wagten. — Wat dan? -Daar ftaat de Dood ons aan te grimmen, on ons zo, zo aan te
grypen. -- Wat dan? — Daar is geen verbidden, daar is
geen omkoopen aan ! -- Alle de Schatten van de gehele Wereld zyn kragteloos, en buiten vermogen, om dat tyditip één
ogenblik te verzetten. — De Dood grypt ons aan! --- Wat
dan? — Alle de bedryven van ons leven nemen hier eens.
klaps een einde! .— Het Gordyn werd neergelaten; wy héb,
ben onze Rol op dit vergankelyk Toneel uitgefpeeld! — De
Dood grypt ons aan, wy vallen in het Graf! — Gelukkigen , zo
wy in den dood zelfs hoopen, en met eengin gelaten Geest bly,
moedig de Eeuwigheid iníiappen.
.

C. V. D.

Cl.

P A-

P A L E M 0 N.
Door den Heer GESStER.
glinftert het Morgenrood, door die Hazelaars
floeenaangenaam
wilde Rozenbomen, die zich tot myn venfter uitfirekken.
zingt

de Zwaluw, aan de balken die het dak van myn
H-Ioe vrolyk
hut onderfleunen! De kleine Leeuwrik in de hoge lucht! De gehele Natuur is ontloken; de Dauw heeft de planten verlevendigd;
zy fchynen verjeugd; ja ik zelf fchyn verjeugd te wezen. —
Myn ftok, de fteun myns ouderdons , zal my tot aan de deur mynet woning brengen. Daar zal ik my tegen over de opgaande Zorg
nederzetten, en myn gezicht over de groene Velden laten dwalen.
0 hoe fchoon , hoe treffende, hoe heerlyk is alles, wat my
omringt! Alles wat ik hoor is de ftem des Geluks en der erkentenis. De Vogels in de Lucht, de Herders op de Velden, zingen
van wegens de vreugde, die hen verrukt, die hen vervoert. De
kudden op de groene Heuvels, en in de met ruifchende Belgen
doorfneden Dalen, drukken door hun geloei hunne vreugde uit.
Hoe lange, Q Gaon! hoe lange zal ik nog getuigen zyn van uwe
goedheid, van uwe liefde? Negentig maal heb ik reeds de verandering, de verwisfeling der Saizoenen gezien; en wanneer myne ge.
dachten zich rugwaards wenden, van 't tegenwoordig ogenblik tot
dat van myne geboorte, en zich in dat uiGgeftrekt, in dat aangenaam Verfchietgezicht verlustigen, dan, dan ontfnapt het begin
van dien tyd aan myn gezicht ; en 't fchynt zich in een heldre en
zuivre lucht te verliezen. Ach! hoe is dan myn hart ontroerd! — De verrukking, die myn tong niet kan uitfpreeken;
de vreugdetranen die ik ftort, zyn dat, 8 Goon, niet al te geringe tekenen van dankzeggingen voor uwe weldaden ? — Ach!
vliet myne tranen, vliet langs myne kaken! — Wanneer ik te
rug zie, fchynt myn gehele leven een langduurige Lente geweest
te zyn; en de droevige ogenblikken, die zich in deszelfs loop
vermengden, zyn van die voorhygaande Stormwinden geweest,
welke de Lusthoven, de Velden, en de Planten verfrisfchen.
Nooit heeft eene verderfelyce befmetting myne kudden verminderd; nooit heeft enig ongeluk myne boomen doen Sterven; nooit
heeft het wangunflig lot langen tyd in deze Hut gehuisvest.
Met welke vervoeringen befchouwde ik het toekomende, wanneer myne kinderen fpelende en lachende waren in myne armen;
of wanneer myne hand hunne waggelende fchreden beftierde! Met
welk ene vreugde zag ik die jonge Spruiten als in 't verfchiet op
wasfen! * Ik ftortte vreugdetranen; ik, ik zal ze, zeide ik, voor
alle onheilen en ongemakken behoeden; ik zal voor hunnen verdcMs
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deren wasdom zorg dragen. De Goden zullen myne pogingen met
hunnen zegen achtervolgen. Zy zullen opgroeien, zy zullen vruch.
ten voortbrengen, zy zullen tot bomen worden, en derzelver
vcrkwikkelyke fchaduwe zal een nieuw leven aan mynen zwakken
ouderdom byzetten. Dus fprekende, drukte ik ze tegens mynen
boezem. Thans zyn zy, door de zegeningen der Goden, tot
een rypen ouderdom gekomen; en myn gryze ouderdom vind onder die lommer een gelukkige, een vreedzame Schuilplaats. Even
zo heb ik deze Appel-, Pere- en grote Note-bomcn , die ik in
myne jeugd rondom myne Hut gepoot heb , zien opwasfen; zy breiden hunne oude Takken zeer verre uit, en overdekken myne kleine woning met een aangename lommer.
De wreedfte van alle myne finerten is geweest , A tedere Mirta !
op dien tyd, wanneer ge, op myn kloppenden boezem, en onder
myne omhelzing., den laattien adem uitblies. De Lente heeft
reeds twaalfmaal uw Graf niet Gebloemte en Lauren vercierd. De
flag, de gelukkige, de gezegende dag nadert, op welken myn Gebeente by 't uwe geplaatst zal worden; ja wie weet, of niet de
aanfaande nacht dat llbndje zal aanbrengen!
Och! met welk een ftrelend genoegen zie ik myn gryzen baard
op myn borst golven; zy draagt getuigenis van mynen ouderdom;
fpeelt vey jeudige Zephirs rondsom my; dartelt vry niet de witte kronkels van mynen gryzen baard; immers zyn zy 't zo wel waardig als
de blonde hairen van een jongeling of als de bruine lokken, die
om den fneeuwwitten hals eener jonge maagd zwieren, die in 't
prille harer fchoonhcid is.
Mogt deze dag voor mynen Ouderdom een dag van vreugde
zyn! Ik zal myne kinderen byéén verzamelen, benevens myn
kleinzoon, die reeds begint te ftameicn ; wy zullen den Goden
eene Offerhinde toebrengen. Het Altaar zal hier voor den ingang
myner Hut geplaatst worden. Ik zal tnyn kale kruin met een
bloemkrans omringen; myn zwakke hand zal de Lier aanvaarden;
en al te zamen zullen wy Lofzangen rondsom den Altaar zingen.
Dan zal ik myn tafel met bloemen en lauwren vercieren;
en wy zullen, in 't midden van ons vrolyk onderhoud, het Offer
eeten. — Palemon, dit gezegd hebbende, richtte zich, al bevende, al waggelende, op; op zyn ftok leunende, 'riep by zyne
kinderen, en vierde vrolyk met hun een Feest , ter eere van de
QODYN•
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0 penitus toto corde recepte mild!

Hoe kunt gij, a mijn Vriend! aan mij tog lesten vraagen,
Ter reegling uwer treên in 't glibbrig leevensfpoor?
Mistrouwt ge u-zelv', uw gang, in deez' zo donkre dagen,
Dat ge een zo zwaare vraag mij ftelt op 't vriendlijkst voor?
Een zwaare vraag? 8 Ja! dury ik mij onderwinden,
Die zelf een zondig mensch, en broos en feilbaar ben,
Den weg te wijzen om het veiligst fpoor te vinden?
Daar ik de sterke kragt var, 's Waerelds fchijnfchoon keno' 1
'k Zal egter, waarde Vriend! zo 'k hoop, tot uw genoegen,
Aan uw verzoek voldoen; de vriendfchap noopt me 'er toe;
En als een David naar zijn' onathan mij voegen,
Och! dat mijn les u íligtte en aan uw vraag voldoe!
Gij leeft en leeft vernoegd, in 't groot bezlt van Oudren,
Wier hoop en fteun gij zijt, hun een'ge Zoon, hun lust;
Zij draagen blij den last des leevens op hunn' fchoudren,
Dewijl hun hart in uw gehoorzaamheid berust.
Ik kende u in uw jeugd, 'k leer u thans beter kennen;
'k Vond toen, en vinde als nog, in u, gezeglijkheid;
Wil des der driften paard, bestieren, wijslijk mennen,
Iet blijve in 't enge fpoor dat naar den Hemel leidt.
Bemin uwe Ouders, die zo minzaam voor u zorgen;
Toon, door een braaf gedrag, dat gij hen waardig zijt;
Zij denken aan hunn' Zoon van d'avond tot den morgen,
En bidden, dat hij voor verleiding blijv' bevrijd.
Denk, 6 mijn waarde Vriend! hoe fterkhun hart zou bloeden,
Als gij uw deugd verloor, der boozen weg betrad:
Schuw zelfs den fchijn daar van; doe nimmer hen vermoeden,
Dat to uw hart het zaad van 't kwaad heeft grond gevat.
Mijt
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Mijn vriendfchap, u voorheen gulhartig aangebooden,
Bemerkte ik flreeld' hen zeer; en daar ik flond bekend
Voor braaf, voor eerlijk, en een vijand van de fnooden,
Wierdt gij mij toevertrouwd. 'k Heb alles aangewend,
Zo veel my mooglijk was om uwen aart te ontdekken.
Zo fris, zo welgemaakt, als m'immer Jongling zag,
Vreesde ik dat Delilaas u tot haar mogten trekken:
Dan uw opregtheid gaf mij blijken dag aan dag,
Dat, en uw jeugd en deugd was zuiver en beveiligd,
Hoe zeer uw fchoon gelaat u reên tot vreezen gaf.
„ Ik heb", dus was uw woord: „ mijn hart der deugd. geheiligd".
Dit blijve uw grootfte keus tot dat gij daalt in 't graf.
Maar hebt gij , beste Vriend uw hart zo kunnen fluiten,
Dat ge in uws leevens jeugd, Leeds vlekloos, zuiver bleeft,
Vooral, wanneer natuur en driften heevig muiten?
Gy zwijgt: — dit 's mij genoeg. — Gij hebt alleen geleefd;
En fleet zomwijl uw tijd, in wulpsheid, in vermaaken,
Waart trots op uw gelaat, en, prees men zulks, verheugd;
Dan, 6 mijn dierbre Vriend! deez' brooze en ijdle zaaken,
Schoon ffreelend, zijn 't bederf der onërvaaren jeugd.
Verfchoon mij, dat ik u dus vrijlijk aan dery fpreeken,
De waare vriendfclhapspligt maakt mij in deezen koen;
En was me uw zedige aart ten vollen niet gebleeken,
Mijn hart zou nooit mijn tong die woorden uiten doen.
Mijn hart, dat denkt en voelt, fteeds zuiver is gebleeven,
Zig niet befinetten liet door 's Waerelds zoet venijn,
Zou de allerkleinfle vlek van fchuld u niet vergeeven;
En gij, gij zoudt den naam mijns Vriends onwaardig zijn.
Dit doet me u, ('t ta mij vrij!) omtrënt den. Godsdienst vraagen t
Gij, in den fchoot der Kerk . van Neêrland opgevoed,
Zijt nog geen Lid dier Kerk! wat doet u zulks vertraagen?
0 't uitftel, waardfte Vriend! is in dit f}uk niet goed.
Ik hoor dikwerf', zegt gij: „ nïijne Ouders ook dus fpreeken:
„ Zij laaten me in de keuze eens Godsdiensts egter vrij
.
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,, Tot dat mij, overtuigd, ten klaarste zij gebleeken;
„ Welk Kerkgeloof mijn hart het meest aanneemlijk zij".
Denkt gij dus, braave Vriend! dan moet ge ook onderzoeken;
't Is niet genoeg dat gij getrouw ter Kerke gaat;
Lees, oefen u dan ook in Godgeleerde Boeken;
Zie, wat in 's Heeren Woord u voorgefchreevèn iaat.
De Godsdienst is de band der Maatfchappij.; ze is heilig;
Hij die haar nutheid wraakt is een veragtlijk mensch;
De Leer van Neerlands Kerk is goed, ze is heilzaam, veilig;
Draal niet, vest uw geloof; dit 's mijn, uws Ouders wenscb.
Hoe meer, mijn .7onathan! hoe meer ik u leer kennen,
Bevestigt uw gedrag, mijn keuz', van u tot vrind;
Kweek des die vriendfchap aan, wil naar mijn raad u wennen,
Gij zult bij de uitkomst zien, welk nut gij daar bij vindt.
En daar uwe Ouders in onz' vriendfchap zig verblijden,
Berustende in de zorg, die ík voor u betoon;
Moet gy het laf gevlei van (nood' verleiders mijden:
Hunn' liefde en mijne zorg wagt billijk op dit loon.
Denk ook, geëerde Vriend! om eindlijk eens te huwen;
Het is u raadzaam; 't blijv' niet lang meer uitgeileld:
Daar gij de Sexe mint, waarom dien band te fchuwen?
Hoe meer gij zulks vertraagt, hoe meer ge u-zelven kwelt.
Het Heilig Trouwverbond, in zuiverheid des harten
Geflooten, hoedt de jeugd voor veelerleij gevaar;
Die wél vereenigd is kan vrij verleiding tarten;
Die 't zoetst genoegen zoekt wordt zulks in d'Egt ontwaar.
Clorinde mint u flerk; gij kunt haar niet beminnen;
Ze is waardig uwer keuze; uw jeugdig hart is vrij;
Kan dan haar tederheid uw wedermin niet winnen?
Uwe Ouders wenfchen ook dat ze uw Beminde zij.
Gij zegt: „ genegenheid zal mij alleen doen trouwen,
Een Egt om 't geld, uit drift, is, altoos lakens waard ".

Spreekt
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Spreekt dus uw hart, dan zal u 't huwlijk niet berouwen;
Hij die uit liefde trouwt is 't allerbest gepaard.
Kan ik, mijn waarde Vriend! u beter Iesfen geeven?
De Godsdienst is de bron van 't duurzaamst' waar geluk;
Eene eensgezinde Trouw is 't freelendst zoet van 't leeven;
Opregte vriendfchap is een troost in bittren druk.
Dat dan, ó glonathan ! mijn raad uw hart woog treffen!
En gij, dien volgende, u op 't hoogst gelukkig vindt;
Dar*. zal de tijd aan u op 't duidlijkst doen bezeffen
't Gewigt, de waarde en 't nut van een welmeenend Vrind.
L'amitié pour guide.
AMSTERDAM,

J778.

DE BEIDE IZELS EN HET PAARD.

Twee ezels, ongemeen op hunnen fmaak gefield,

By zomertyd de ftal ontweken,
En wandlend, van elkaar verzeld,
Door gras- en klaverryke f}reken,
Vermaakten zich met dus elkandren toe te fpreken:
„ Heer broeder! wat is bloem, en gras,
„ En Klaver laf van fmaak om te eten!
Dit voedfel mogen paarden vreten;
„ Hen iinake eene fpyz' die fleeds ons haatlyk was.
„ Voor ons, wy kunnen ons op kiefcher' fmaak beroemen,
„ En dus ons, boven hen, zeer hoog bevoorrecht noemen:
„ Wy minnen niet dan fpyz' die brandend is en byt:
„ Wy minnen doorn- en distelftruiken ! "
„ Ha!" fprak zyn kameraad; „ ha! wat ben ik verblyd,
„ Dat gy altyd met my van één gevoelen zyt!
„ Geen klaver, bloem, of gras, is waard' dat wy 't beruiken.
„ Hisr
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Hier, broeder! hier ; gaan wy naar dezen kant:
„ Hier kryg ik iets in 't oog, iets, recht van onzen trant:
„ Hier zie ik doorn en distel groeijen:
„ Hier kunnen we eens ter dege in fnoei jen ! "
Zy fpraken; en terflond daar dravend heéngefpoed,
Vertrapten zy het gras verachtlyk met den voet.
Intusfchen was een ros hen zagtjes nagetreden;
Hy had hun gantsch gefprek verftaan,
En voelde zich met hen begaan;
Hy grinnikte, en riep uit: „ Wat finaak ! ... wat fpoorloosheden!"
„ Goed!" zeide een langoor toen ; „ berisp , befchimp ons vey !
„ Wy minnen le haut go€it : dit is eerst lekkerny.
„ Wees met uwe laffe kost te vreden,
„ Tot gy zo keurig zyt als wy."
Het moedig paard, getergd door deze zwetfery,
Sprak: „ Nooit word u door hem, die zich aan gras, en klaver,
„ En voedfelryke haver,
Verzaden mag, uw keus benyd:
„ Gy durft, verwaand, uw fmaak meer kiesch dan d'onzen heeten !..,
„ 't Is zigtbaar dat gy ezels zyt:
„ Want wie zou anders doorn -en distelftruiken vreten!"
„
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De tyd van jonathan en David is niet zo zeer voorby; als wel

in alle Eeuwen zeldzaam. Hier in is gevolglyk, onzes oordeels , geen flag voor een geestig Puntdicht te vinden. Daar be
nevens hebben wy aan te merken, dat een Puntdicht,'t welk met
een onverwagten flag eindigen moet, geene voorafgaande denk•
beelden behoort te vervatten , die niets ter zaake doen; of 't moeten zulken zyn , die ons als van den bedoelden flag afleiden, en
onze gedagten llerk tot geheel iets anders trekken.
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TOTFRAAYE LETTEREN, RONSTEN EN WEETENSCHAPPEr
BETREKKELYK.

REGTMATIGHEID DER KLAGTEN OVER DE STEEDS DOORBREKENDE ONGODSDIENSTIGHEID IN ONS VADERLAND;
EN 'S MENSCHEN VERPLIGTING TOT EERBIED VOOR
DEN ALLERHOOGSTEN.

en kan niet ontkennen, dat de klapten, welke da
M
hun, wien-gelyksnvadGcthei,n
de Christelyke Godsdienst ter harte gaat , wegens eene

onverfchoonlvke lauwheid en onverfchilligheid , in 't
ftuk van Godsdienst , ook onder zulke menfchen die
voorgeven van deszelfs noodzakelykheid in hun emoed ten vollen overtuigd te zyn; men kan, zeg ik,
geenzins ontkennen , dat dusdanige klagtcn , op de bil
gronden, rusten —Elk een-1ykílenowérfph
zal my zulks gereedlyk toewemmen , zo dra by maar de
handelwyze veler menfchen, flegts met Bene middelma
Dit Reeds meer en meêr-tigeoplnhd,aft—
toenemend kwaad moge zynen grond hebben in eene
flaafachtige, Bene al te grapte Verkleefdheid aan de zie.
nelyke dingen , die den mensch veelal aftrekken van 't
geen hem 't heilzaamst en nuttigst is ; die de begeerten
der ítervelin en vaak te fterk gaande maken, en opwekken om de iedeihcden na te jagen; of het moge zynen
grond hebben in eene al ten grooen invloed, welken de
Deïstery, Naturalistery, en allerlei vyandigheden te
openbaring, op der menfchen harten en handel -gensd
deze eeuw maken; in welke zo vele wandrogtelyke-wyzein
gevoelens den Christen Godsdienst van alle kanten aan
hier mede, ook gelegen zy,-valenbcftryd.Io'
dit althans is zeker, dat de onverfchilligheid voor den
Godsdienst, de ongodsdienffigheid in 't algemeen , zo
onder ons toegenomen is, en nog hand over hand-danig
toeneemt, dat dc ware Godsvrugt daar door als onder
verduisterd „A orde. Een kwaad, dat by alien,-drukten
di:;
N
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die een waaragtig belang in den dienst van huienrn God,
en deszelfs betragting, ftellen, eene gevoelige íin rt en
treffende aandoeningen moet verwekken. --- Dc Christenheid heft, ten dezen opzigte, mag men ?eggen , hare
vorige fchoonheid grootlyks verlooren, en Gene gaansch
wanftaltige gedaante gekregen. Zulks is, helaas! maar
al te baarblykelyk in ons Vaderland te befpeuren. Want ,
daar wy Nederlanders, wel eer uitmuntten in alle Christelyke deugden, die den mensch een zonderling fieraad
byzetten; daar wy weleer de treffendfte de fchitterendfte voorbeelden gaven, zo in onze afzonderlyke Godsdienst- oefeningen , als in het naarftig bywonen , en
helpen vieren van den openbaren en gemeenfchappelyken Godsdienst, heeft zulks in onze dagen geen plaats
meer. Men legt zich thans veelal nergens anders op
toe, dan om zynen tyd door te brengen in losbandige
vermaken, meest gefchikt on dc zeden te bederven,
de gezondheid te ondermynen , en zich zetven en zvn
huisgezin in den grond te helpen. Een eerbiedig Godsdienílig gedrag, en 't bywonen van den Godsdienst,
befchouwt men grootlyks, ten minhen, als eene onverfchillige zaak, en by gevolg te laag voor verheven
verpanden ; zo men nog niet tot veel erger vervalt, en
daadlyk den fpot dryft met de zulken, die 'er nog een
hogen prys op ílcllen.
't Is voorwaar zeer te verwonderen , dat menfchen
die in hun gemoed anders overtuigd zyn, of zulks althans voorgeven , zich echter mede laten wegflepen
door dien verderfelyken vloed, welke veelal zynen oorfprong neemt, uit eene zedenverdervendc en verpestende déistery. —Deze heeft nogthans zo veel vermogen,
dat zy, zélfs by wyze van we rltuit , invloed -heeft op
nnenfc-hen , die zich niet ilc is zouden fchamen , geteld te worden onder liet getal van de be brydercn der
Godlyke openbaring; maar die zelfs zich verzetten, tegens dien verderen verderfelyken inbreuk , van dat onder ons heerfchend , en van tyd tot tyd toenemend,
kwaad. — Dit getuigt ontegenzeglyk het algemeen bederf der zeden, thans zo hoog geklommen als het nog
immer onder onze Natie geheerscht heeft. 't Is niet
ongelyk aan eenen verderfelyken vloed, die van alle
kanten uitbarst, en met een too:neloos geweld door.
i^r..ekt, het be,:laag'.yk gevolg van zulk een levenstrein.
Want
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--- Want by,, die zonder eerbiedige Godsdienftigheid
leeft, die bezit, wat by ook moge voorwenden, geen
wezenlyken Godsdienst; en den zulken ontbreekt het
aan een veiligen beftierder zyner bedryven. Een mensch,
die den Godsdienst gering agt, kan geen ware beginzela
van deugd bezitten; om dat de Godsdienst het eenig
teunpunt is van alle onze deugdzame handelingen. En
dit is 't , waarover men in ons Vaderland maar al te veel
reden van klagten heeft. Plaatzen in ons Vaderland,
zo ten platten lande als in de Reden , waar in de Voor
Deugden onlangs nog algemeen waren, zyn-vaderlyk
dermate veranderd en verílegt, dat zy hare fchoone gedaante op eene zigtbare wyze verloren hebben. De gebreken onzer Nabuuren, waarvan wy Hollanders eertyds
diep onkundig waren, zyn met derzelver gewoonten,
met de Modes van uitheemfche Landen, ongevoelig ingeflopen, en luipen dagelyks nog meer en meer onder
ons in. Het gevolg daarvan is allerbeklagelykst : het
verderfelyk gevolg daarvan is, eene gehele uitrooijing
van alle eerbied voor God, en eene volftrekt koele onverfchilligheid voor zynen Dienst; welken men aan alle
plaatzen in ons Vaderland ziet doorbreken. Dit
is een heerfchend kwaad der Natie. Dezelve is veelal
zo koel, zo onverfchillig in dit ftuk , dat men zich
over den Godsdienst weinig of niet bekreune; en zich
deszelfs zaak niet meer aantrekke. Eerbiedige Godsdiení'tigheid is geenzins het beweegrad der menschlyke
bedryven, die ons in de Maatfchappy als lofwaardig
voorkomen. Welke pligten de menfchc , ook onder ei
mogen waarnemen , die hunne betrekking tot de-kander
Maatfchappy hebben; hoe eerlyk zy zig ook mogen gc .
dragen; het vloeit niet voort uit een beginzel van Godsdienst. Godsdienfligheid is de dryfveer niet, welke de
daden der menfchen regelt. Was dit zo, dan zou ze
ook invloed hebben, op de pligten, die jegens God te
betragten zyn. Maar dezen worden fchandelyk ver
dat 'er geen eerbied voor God, in 't har-,-warlosd,in
te huisvest. Noch gunften, noch firaffen; noch voorfpoed, noch tegen heden; noch overvloed, noch gebrek
hebben den vereischten indruk op het hart, om de Natie over 't algemeen hare pligten jegens God te doen
betragten , en Godsdienlliger te maken. — Welk een
fchrikkend vooruitzigt verleent dit aan allen, die voor
N2
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des Heren Woord beven! — Hoe is 't intusfchen mo.
gelyk, dat zulk een groot kwaad plaats kan hebben , by
menfchen , die geen Godverzakers zijn; noch geteld
mogen worden onder de beftryders van het Godlyk B'ybelboek ? Zyn dan zodanige menfchen onkundig van
hunne verpligting tot eerbied voor den Allerhoogflen ?
Is dat mogelyk ? Is deze verpligting dan zo moeilyk te
bezeffen? Neen, 6 Neen! 't is onoplettenheid. Men
zou zeker zyne verpligting bemerken, wanneer men 't
huk maar eenigzints ernftig wilde overdenken. Niets
'tog is klaarder, dan dat wy menfchen onder de duurfte
verpligting liggen, om God met de diepíte eerbiedigheid te dienen. Zou men hieraan nog eenigzints kunnen twyfelen? Welaan, men verwaardige myne bedenkingen nopens dit onderwerp met aandagt; en men zal,
vertrouw ik , zyne verpligting gevoelen , onder een overtuigelyk bezef, dat de onoplettendheid hieromtrent, en
de verwaarloozing daarvan, by voortgang, eene onver.
geefelyke misdaad is.
Hy, die gelooft , die volkomen in zyn gemoed overtuigd is, (en wie is van deze waarheid niet ten vollen
overreed;) dat 'er waarlyk een God zy; een aller vol
Opperwezen, 't geen aan al wat wy zien, aan-makts
al wat ons omringt, en aan ons zelven het beftaan gefchonken heeft : die daarenboven overweegt , dat dit
zelve Wezen, van welke al het zienelyke zynen.00rfp ron g ontvangt, heng met duizend en duizend weldaden dag by dag overlaad; die moet ook tevens ten vollen overtuigd wezen, van zyne verpligting jegens den
Schepper en Beltierder aller dingen. Hv kan niet nalaten van levendig op te merken , dat by Hem Gene
oneindige dankbaarheid, Bene eeuwige erkentenis ver
dat by zulk een Wezen met ontzag moet-fchuldigs;
ecren, en hartelvk- dienen; dat by Hem, met alle ne
onderwerping aan zone alwyze beftiering,-drighe,n
moet vreezen. Wy zyn van natuure veel te onopmerkzaam omtrent ales, wat zich in dc natuur aan
ons gezipt vertoont ; wy zien de fchoonfte de verba.
zendlte wonderen, die zich in eene groote menigte onder dc gefehapene dingen opdoen , veelal over het hoofd
en voorby: wilden wy dezelven ernftig gadeflaan , zy
zouden ons zekerïy k in de dicpfte , in de verbazendíte ver.
wondering opgetogen houden o v eï liet Oneindig Wezen,
waan
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waar van al het zienelyke zyne oorfprong ontvangen
heeft. En die verwondering zou onzer aller gemoede
geen minder eerbied omtrent dat zelve Wezen-renmt
vervullen. Namen wy dit behorelyk ter harte, wy zouden terftond bcgrypen, dat het zelve alle eer en dienst
vordert van fchepzelen, die redelyke begrippen van deszelfs oneindige volmaaktheden kunnen vormen. Ongetwyfeld moet de ontzaglyke Bouwheer van 't groot
Hee lal gediend worden , door ons. menfchen, met rede
vermogens begaafd. Hier door zyn wy in haat ge--lyke
feld, om eenigermate flauwe begrippen van de Grootheid, de oneindigheid van onzen Maker te verkrygen.
Hier door zyn wy de gefchiktfle wezens op Aarde, om
Hem te kunnen dienen. En dat dit waarlyk het oog
Schepper geweest is in 't voort--merkvandgot
brengen van zulke fchepzelen, als wy menfchen zyn ,
kan uit derzelver aart en natuur genoegzaam afgeleid
worde. Wy zyn tog, fchoon wy in voortrelfelykheid
alle fchepzelen, die ons op aarde omringen , zeer ver te
boven gaan, zo afhankelyk, dat wy ieder oogenblik den
byftand, en de medewerking van onzen Schepper noodig hebben. Hy moet ons onderhonden, bestieren en
regeren: zonder dat kunnen wy ons roeren noch beweg en. Moet dit denkbeeld alleen in ons niet verwekken,
het denkbeeld van ontzag en eerbied ? het denkbeeld om
onze bedryven zo aan te 1lellen , dat ze onzen Maker niet
mishagen , maar hem in tegendeel. welbehagelyk zyn
mogen? Moet het , niet één woord, in ons niet verwekken, het denkbeeld om God te dienen? Is 't wyders
niet eene onbetwistelyke waarheid, dat alle gefchikre
orde medebrengt, dat wy aan Wezens , welken boven andere in voortreffelykheid uitfleken , eenen meerderen
eerbied fchuldig zyn, dan aan die van een lager fand ?
De aart, en de natuur, van ons menfchen is immers hier
naar gefchikt; wy bevroeden aanflonds ten dezen opzigte onze verpligting; de alwyze Schepper heeft deze
neiging niet zonder gewigtige reden, zyne redemagtige
fchepzelen ingedrukt. Wy hebben eene gefchikte bevatting van eene meerder- en minderheid. — Naar mate de volmaaktheden velen en uitfchitterender zyn, rvzen onze agting en eerbied omtrent het voorwerp, 't
geen 'er mede begaafd is ; en naar gerade dezen minder
zyn , houden wy het onzer aging en eerbied minder
f3
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wa'I'dig. —. Hv, die daar mede ítrydig handelt, ver
en laat na het geen by verfchuldigd-zuimtyneplg,
is te doen. Brengen wy dit nu over op het allervolmaaktst Wezen; hoe veel eer , welk eene hoogag.
titg zyn wy dan niet aan dat Wezen verfchuldigd? --En wie, dit nagaande, bezeft niet ten klaarfte, dat dit
Gedugte. Wezen, uit aanmerking van deszelfs oneindige grootheid , eene andere eer vordert, dan men aan
gefchapen Wezens verfehuldigd is? Het eischt zeker
een oneindig hoogex trap van eerbied, dan de groot -lyk
Aarde vorderen kan: want zo oneindig-íteMonarchp
als de Schepper het fchepzel overtreft in waardigheid,
zo veel moet ook de eer, die men Hem toebrengt, de
eer te boven gaan, welke men aan eindige Wezens ver
Dat oneindig volmaakt Wezen moet even zo-pligts.
wel door eer en agting groot gemaakt, als door vreeze
ontzien worden. Aan Hem is men allen nederigen dienst,
en eene volmaakte onderwerping, fchuldig; waar door
het fchepzel ten diepte vernederd, en de Schepper ten
hoogde verheerlykt word. Deze dienst vloeit onvermvdelyk voort, uit de oneindige waardigheid, de onaf
grootheid, en de onbegrypelyke magt van on--metlyk
zen Formeerder; uit de natuur zyner eerbiedens waar
volmaaktheden; uit den luister en heerlykheid zy--dige
ner hooge Majefteit. Dan daar benevens vloeit dezelve
niet minder voort, uit zyne onmetelyke Goedheden,uit den
rykdom zyner algenoegzaamheid ; mitsgaders zo uit de
eindigheid en bepaaldheid aller fchepzelen , als uit den
aart en natuur van eindige íiervelingen zelven.
Bovenal vermeerdert deze onze verpligting, om God
met alle eerbiedigheid te dienen, nog merkelyk, wanneer we agt geven op onze alleszinfcheafhankelykheid,
van onzen grooten en oneindigen Formeerder; die wy zo
even flegts ter loops befchouwden, en nog wel eenc
nadere opmerking verdient. In alle gevallen, in alle
omftandigheden, het zy geringe, of gewigtige, kleine of
groote, hangen wy van onzen grooten Maker af. In
onze allervryfte daden zyn wy niet onafhankelyk van
God. De allergrootfte, en zo ook de alierkleinfle,
verrigtingen kan het Opperwezen, door duizend bykomende omilandigheden , op duizenderleie wyze , beletten ;
eene kleine eene geringe verandering werpt zich tusfehen beiden; ca zie daar alle onze voornemens vervdeld ;
-
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deld; alle onze bedryven krygen een andere zwaai, en
wy misfen ons geheele doel. De alles befcierende Voorzienigheid Gods gaat over alle onze gangen, en
zonder hare hulp loopen alle onze verrigtingen opnietDezelve gaat niet minder over onze zedelyke , dan
over onze natuurlyke bedryven ; geenc, hoe genaamd,
kunnen daar van uitgefloten worden; zelfs weet God
van verre alle onze gedagten — ons leven en onze dood
flaan in zyne hand; By neemt onzen adem weg, en wy
Herven.
Al ons geluk en voorfpoed is eenig en
alleen in de handen van onzen God.
Noch rykdom , noch fchatten , noch eer, noch gezag, noch
hoogheid, noch Majefteit, kan ons een behendig duur
geluk beloven; in alle dezen hangen wy alleen af-zam
van Hem, die fchatten, eer, maje!Ieit en fcepters , uitdeelt naar zyn welbehagen. – Ja wy zyn zo afhankelyk van onzen Formeerder, dat wy ons roeren,
noch bewegen, en zelfs geen enkele gcdagte vormen
kunnen', zonder zynen Goddelyken wil. Welk
Bene verpligting nu legt zulk een afhankelyk beftaan
op ons, cie in den aart zo gering zyn, in betrekking
tot onzen Maker! Hoe zeer zyn wy niet gehouden,
om ons, voor zulk een oneindig Wezen; op het allerdiepfte te vernederen! Om ons gedrag naar zynen Wil en welbehagen te regelen! Om alles te
doen, of te laten, volgens den inhoud zyner bevelen!
Met één woord, om dusdanig een Wezen onzen dienst
volkomen toe te wyden ! Met welk een ontzag moet
onze Ziel niet vervuld z- n , voor Hem, die het leven
en den dood in zyne hand heeft! Zouden,wy
een Mensch, een Monarch niet ecren, zouden wy naar
den wenk van een aardfchen Koning niet leven, zouden
wy zulk eenen niet ontzien, en ons diep voor Hem
vernederen, van wien onze welvaard,ons geluk of ongeluk,
van wien het dierbaarst, dat wy bezitten, afhing; die
over ons leven en dood bef hikking had ? Ge
zouden ons in het ftof vcor hem verne--wisfelyk;
deren; wy zouden ons gri.ele gedrag naar den wenk
van zynen Wil inrigten. Is dit waarheid, met
welk eene eerbied behooren wy dan niet aangedaan , met
welk een ontzag be', port onze boezem dan niet vervuld
te wezen , voor Hem,, onder wiens Koninglyk gezag
wy weten, dat we allen ítaan : voor Hem, die de ganfche
N4
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fctie Weereld belliert en regeert; voor Hem, die ieder

ogenblik over ons befchikken kan; voor Hem, die ons
aan de verderving, aan de vernieling kan overgeven;
voor Hem, die tot den mensch zegt: keer weder tot
het ftof, en de akelige Grafkelder word zync nare woning; voor Hem, die tot den dood zegt: grypt dezen
aan; en op dat bevel rukt dezelve den Merisch van onder de Levenden, en werpt hem in zyne zombere
doodsfpelonk !
Zie daar, welk een bezef van duure verpligting het
denkbeeld onzer afhankclykheid in ons kan verwekken ;
dit moet ons zckerlyk nopen, om den dienst van God
nimmer op eengin lagen prys te ílellen ; om ons met alle onze vermogens, met alle onze kragten, op den zelven toe te leggen. En gelukkig by,, die onder een aan doenlyken indruk hiervan leert ! Want de Godsdienst
is inderdaad, voor den mensch, de zekerfte, de allerveiligfle Gids, op het pad zyns levens ; de veiligfle Gids
welke hem het regte fpoor aanwyst , en tegens alle
dwalingen beveiligt. Een mensch zonder Godsdienst is,
als een Schip, dat, zonder Stuurman, op de ongenadige golven dobberende, ieder ogenblik gevaar loopt, van
op de klippeg te barsten te 1looten; — De Fakkel van
den Godsdienst verlicht, in weerwil der duisternis van
onkunde, by- en ongeloof, onzen weg zodanig, dat
wy, met eene volkomen veiligheid, op den zelvenkunnen voortwandelen. Zy mag• nu en dan door vele nevels verduistérd worden, maar nimmer is zy ten eenemaal uit te blusfen ; even gelyk de Zon hare lichtgevende kragt niet geheel verliest; fchoon zy zich wel eens
agter zwarte wolken verbergt , welken hare glanzige
firalen voor eenen tyd te ruggo houden. De fakkel van
den. Godsdienst mag in zommige gevallen een flauw licht
verfpreiden; vooral wanneer zy beneveld is, met dikke
dampen van ongeloof ; zy mag voor ons gezipt dan
zonder veel luister fchynen : doch haar fchitterglans
word nimmer ten eenemaal uitgedoofd. — De betryding der Godlyke Openbaring, de geringagting van den
Godsdienst, zyn als zo vele nevels en wolken, die dat
licht omgeven; zy kunnen ons des4elfs vollen luister
zomtyds onttrekken; maar, indien wy 'er verfandig en
gemoedlyk agt op geven, zal zich het licht dervaarheid nooit geheel voor ons verbergen; het zal ons nog
be-
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bett_-ndig min of meer blyven beftralen; zelfs in de tyden der. grootfte verfinading en kléinagting van deft
Godsdienst. Ja, hoe íterk. beneveld zich alles ook eens
in 't heuchelyk
moge vertoonen, dan nog zullen
vooruitzigt mogen leven, dat alle die duistere nevels
van onkunde en ongeloof eerlang verdwynen zullen; dat
zekerlyk gefchietlen zal. De waarheid Raat dan weldra
onbenevelden Hein vollen luister, van een helderen
mel af te fchitteren. — Zoo heeft men, in vroegere
dagen, eene menigte donkere nevels van Godsdienst beitryderen zien verdwynen, en op die zelfde wyze zullen
alle de nieuwe opgekomen dampen eens opklaren, dan
zal de Godsdienst, ¢ vleiend denkbeeld! dan zal de
Godsdienst, over 't algemeen, op hoger prys gefchat
worden. De koele onverfchilligheid, de onver.fchoonelyke verwaarloozing van den dienst aan God
verfehuldigd, zal dan plaats maken voor een vuurigen
yver om God te dienen. ---- Dan zal de Godlyke
luister van onzen fchoonen Godsdienst; na zo lang'eneveld geweest te zin, door duistere wolken van on.
wetenheid en verfmading, met des te heldexer glans,
gelyk in vroegere dagen, als de Zon aan eenen onbenevelden Hemel fchitteren. Dog laat ons, na
dezen- uitftap, weder keeren, ter overdenkinge onzer
verpligtinge.
Vinden wy ons, door onze afhankelykheid van onzen Maker, gehouden tot een eerbiedigen wandel voor
zyn aangezigte, wy zullen dezen band van verpligting
nog veel nauwer toegehaald zien wanneer wy te gelyk in overweging nemen, de goedheden Gods, .de onfehatbare bewyzen van gunst, waar mede wy op ieder
ogenblik in ons leven begiftigd worden; welken wy,
zondige en behoeftige. Schepzelen , van het heilig en
volzalig Opperwezen, onzen grooten Schepper, ontvangen. Met het hoogíte regt mag men 't als
een onwaardeerbaar gefehenk aanmerken, dat wy het
aanzyn onder de gefchapen wezens ontvangen hebben.
Wy hadden eeuwig in het Niet kunnen blyven, even
zo wel als wy tot het aanwezen gekomen zyn. Ten.
aanzien van ons eigen beftaan, is 'er geen de minfte reden
dat WY worden moesten. Ons beftaan was uit den aart'
van oils wezen geenzins noodzakelyk; ons aanzyn wierd
alleen noodzakelyk door Gods befluit. God nam
N.5voór,,
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voor, ons het zelve te fchenken ; en , uit kragt van
dit zyn onveranderlyk voornemen alleen, moesten wy
noodwendig in den tyd aanwezig worden. Die goede en
goeddoende God, welke de dingen roept, die niet zyn,
even als of zy waren, heeft ons, ingevolge hier van,
onder de Wezens gebragt; die heeft glk onzer, in den
tyd, één zyner Schepzelen doen worden;die heeft,dat meer
is, ons onder zodanige Schepzelen het aanwezen , ge.
fchonken , welken, door vele fchóone hoedanigheden,
boven alle andere Schepzelen hier op Aarde uitmunten.
WY menfchen zyn ontwyfelbaar bedeeld met hoedanig.
heden, welken te vergeefsch buiten ons gezogt zouden
worden, in die ontzaglyk groote menigte van wezens,
welken zich binnen den zelven omtrek bevinden, waar
in wy geplaatst zyn. Men vernedere den Mensch zo
veel men wil; men ftelle, dat de Mensch, buiten de
Maatfchappy, in den blooten natuurftaat geplaatst zyn.
de, zich even als het redeloos Vee zou gedragen. Met
dit alles maakt e g ter het redelyke, waar mede het
Menschdom begaafd is, en het redelooze, dat men in 't
Vee befpeurt, een zeer grooten afftand tusfchen den
Mensch en' het Vee. En dit onderfcheid is zo zigtbaar,
zo tastbaar, dat hy, die 't zelve voorby ziet, gewislvk
van alle oordeel ontbloot moet zyn. In het allerwildíte
Mensch, zo 't anders nog zyn natuurlyk vermogen bezit , ontdekt men tog altoos hoedanigheden , welken die
van het vernuftigfte, van het fchranderfte Gedierte -èrre
te boven ftreven. Men vergelyke den groothen dwaas
maar eens, by een van de flimfte dieren; men ga hem na
in zyne overleggingen, zonder hem daar over te hooren
redeneren, men zal weldra ontdekken, dat ook hy, in
dezen opzigte, de fchranderften onder de dieren overtreft.
Van deze waarheid zou men nog klaarder
overtuigd kunnen worden; indien 't ons mogelyk ware,
de redeneringen der dieren te verftaan , welkën zy, by
hun overleg, (zo ze voor eenig overleg en oogmerk,
dat nog niet bewezen is, vatbaar zyn,) houden. Men
moet zich, 't is waar, over zommiger bedryven zeer
verwonderen; dog 't is tevens zigtbaar, dat alle die bedryven
Zich niet wyder uitftrekken, dan tot het geen hunne behoefte en 't voortbrengen van huns gelyken raakt.
Hoe vernuftig, met welk overleg en beleid, zy ook
mogen fchynen te werken, het raakt egter alleen de
opgemeide einden, waartoe zy door de natuur geleid
wor-
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worden; en deze bedryven 7yn nog vaar weinigen in
getal. Een ieder, die dit nagaat, befpeurt, buiten tegenfpraak, dat de overleggingen van het verhandeloosfte mensch die van 't redeloos gedierte ver te boven flrèven, en zich verre buiten den kring van liet ver
beest uitftrekken. Ongetwyfeld zou men 'er-nuftige
nog beter van overtuigd worden, indien men de denkenswyze der Dieren konde nagaan; men zou dan ten
duidelykfte zien, hoe ver het Gedierte zich beneden den
Mensch bevind.
Velen zeggen: dc Maatfchappy vormt den mensch. 't
Zy zo; maar breng den vernuftigílen onder de dieren in
Bene Maatfchappy , of befchouw dezulken, welken de
zamenleving, even gelyk de menfchen, beminnen, die
in Maatfchappyen leven. Men zal zich zekerlyk over
veler bedryven verwonderen, dit wil ik geenzins ontkennen : maar hoe oneindig wyd blyft, met dit alles ,
nogtans de afftand tusfchen het Redelyke en RedelooIk befluit derhalven, en, zo ik vertrouw,
ze.
met het hoogfile rept, dat wy Menfchen, door menigerleie begaafdheden, boven alle andere Schepzelen, op
dezen aardbodem geplaatst , uitmunten. En ik vind hier
in, myns oordeels , zo fterk ecne rede van verpligting,
aan onzen Algoeden Schepper, dat wy, al ontvingen
wy , boven dit gefchenk, niets anders van Hem,
wy, alleen daar door, overvloedige f'offe van eeuwige
dankzegging aan Gode zouden hebben ; ítoffe om Hem
te loven, te eeren, te dienen, Groot te maken, en te
eerbiedigen. Dan, nemen wy daar benevens in
aanmerkinge, dc veelvuldige bewyzen zyner gadelooze
Goedheid, met welken wy, buiten dit, befchonken
worden; hoe fterk moet dat ons verbinden aan zulk eenen Weldoener! Eene ernílige overweging hiervan moet
ons ten levcndigfte overtuigd doen zyn , van de onvermydelyke noodzakelykheid , van onze duure verpligting
om God te dienen; zo dat wy ons verzuim, ten dezen opzigte, met geen fchaduw van verfchoonlykheid
kunnen verdedigen ; maar belyden moeten , dat de ver
eerbiedig te dienen, Bene vol -warlozing,vGd
wandaad is. Zal ik,-ftrekonvawdly
ter volkomener overtuiginge daar van, hier alle de bewyzen van Gods gunst, met welken Hy het Menschdom be ;iftigt , optellen? Eer zou ik, met' nmyuen kor ten
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ten arm, den Hemel bereiken, dan dat ik alle de Goedertierenheden onzes Gods zou vermelden kunnen. Ik
í}a hier in waarheid verlegen, niet wetende tot welke
gunstbewyzen, tot welke onwaardeerbare weldaden van
God ik myne, en myner Lezeren aandagt bepalen zal.
— God is goed! — By is oneindig goed! — Dag
by dag overlaad By ons met Geestlyke en Lighamelyke zegeningen! Zyne Goedertierenheden zyn dierbaar, dies der menfchen kinderen onder de fchaduwe zyner Vleugelen toevlugt nemen: daar Hy hen drenkt aan
de beken zyner Wellusten. — De dag aan den dag fort
'er overvloedige fprake van uit, en de nagt aan den nagt
toont 'er wetenfchap van. Onze. God is goed;
Onze God is oneindig goed; — het is genoeg
gezegd!Hem te dienen betaamt des allen menZynen dienst te verwaarloozen, is dan
fchen.
eene onvergeeflyke misdaad. — By betoont aan het
menschdom eene oneindige Liefde ; fchenkt aan liet zelve onbegrensde Goedertierenheden, Hemelfche Weldaden; en de mensch is fnood genoeg, om daar omtrent
ongevoelig te verkeren ; om ze met ondankbaarheid te
beantwoorden; om in den dienst van zynen grooten Weldoener koel en onverfchillig te zyn ; verachtende den
Rykdom van Gods Goedertierenheid. — Het redeloos
gedierte, voorwaar, fchynt in dit geval zodanige menfchen te overtreffen ; want vraagt het hun, zy zullen
u leeren, dat men aan zynen Weldoener dank verfchuldigd is ; dewyl zy op hunne wyze erkentenis bctoonen; de Algoedheid boven, en gevoelig zyn voor 't
geen zy ontvangen. - De Hemelen zelfs vertellen Gods eer, en het uitfpanzei verkondigt zyner handen werk. Zal dan de mensch, de mensch alleen,
daar alles, Hemel, Aarde en Zee., als met luider femme, den Lof des Allerhoogften verkondigt, zal' dan dé
mensch alleen, zo veel voortreffelyker dan al het gedierte des Velds, zo rykelyk van zynen Schepper beweldadigd, zal deze, deze alleen, zynen deuren pligt
verwaarloozen? zynen Weldoener vergeten Hem en
zynen dienst gering agten? 6 Snoodheid, zonder wedérga ! 6 boosheid, die u, 6 mensch, onteert! Eene
fnoodheid , eene boosheid, die Gy,, vroeg of laat , eens
al te jammerlyk, maar helaas te laat , als 'er geen her..
flel meer op zal zyn, zult moeten bezuuren. I-Joe ftrafwaar-
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waardig, hoc onver.antwoordclyk tog is uw gedrag! —
Zal men den Godsdienst gering agten ; onverfchillig,
koel, y„ erloos omtrent denzelven verkeren, daar de
Goederticrenheden des He-en zich uitlirckken over alle 's menfchen nooden en behoeften. liet aardryk is
vol van zync Goedertieren heden; zyne bcwyzen van
gunst en liefde hebben geen einde. Nergens heeft men
gebrek, van alles heeft men vol op, tot verkwistens
toe. — Dan liet is of die ryke, die milde overvloed
de weelde , de wellust, de dartelheid en de verkwisting
geteeld hebben: fnoode gebreken , die het menfchelyk
hart van zynen pligt aftrekken, en God en Godsdienst
in kleinagting brengen. De mensch verdartelt de gunften van zynen grootcn Weldoener ; en bekreunt zich
weinig aan zynen Dienst. Onvcrgccflyke ond-inkbaarheid ; indien men de weldaden des fleuren dus vergeet ;
Hem in Beene erkentenis houd ; en alle gronden van
Godsdienst laat varen , even als of ze den mensch in 't
minfte niet noodzakelyk waren , als of men 't gevoeglyk
zonder dezelven konde Rellen.
Zal ik, na dit alles, nog breder over dit onderwerp
uitweiden ? Neen! Ik heb, mynes oordeels , genoeg ter
overtuiginge gezegd. De zaak van den Godsdienst in
't algemeen , en deszelfs noodzaa',.lyl:hcid voor alle
menfchen, zyu in deszelfs aart en natuur gegrond. 't
Komt 'er maar op aan, om den mcnsch tot oplettend
te brengen. Is de mensch daar toe gefchikt , dan-heid
heeft de Godsdienst geen bewys van elders noodig: by
bewyst uit zyn eigen zyne vol trekte noodwendigheid;
in zo verre, dat men flegts den dienst van God, van
een volmaakt goed, wys, magtig en heilig Wezen,
hebbe te noemen, om een overtuigend denkbeeld va»
deszelfs noodzaaklykheid in te boezemen.
--

C. V. D. C.

EENIOE B1ZONDERHEDEN, WAARGENOMEN IN ÏN
DOOF MENSCFI.

(Medical Memoirs by I.

C. LETTSOM.)

enry Hum p1iry , 66 Jaaren oud, werd in 't 1 íospi.
-

taal toegelaaten, den 2i. Febr. 1774, wegens
een
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een Borstkwaal. 't Was omtrent 45 jaaren geleden dat
dit 1\Iensch zyn gehoor vcrlooren had, zonder ecnige
duidelyke oorzaak; fchoon by aanmerkte, dat by op
dien tvd zeer hard van zyn Vader behandeld was, die
hem dikwyls, op een wrede wyze, op zyn hoofd flocg ;
behalven dir, had by zeer veele toevallen ondergaan,
waar onder anderen was, dat hy een of twee maaien
van een Paard gevallen was. Deeze omftandigheden
evenwel fcheenen geenc onmiddelyke gevolgen op zyn
gehoor gehad te hebben.
Hy kan zich nog verbeelden klanken geboord te hebben, en wel! c indrukkingen die voorheen in hem te
weeg bragten. Hy fchynt nu nog een onderfcheiden
denkbeeld te hebben van dc verfchillende wyzc , waarop 't zintuig van 't Gehoor, door verfchillende voorwerpen, aangedaan wordt: hy is in Raat eenige harde
klanken onderfcheiden te hooren , inzonderheid die van
trommen en fnaphaanen, en de verfchillende toonen van
de eerften kan hy onderfcheiden ; doch , zonder dat hy
ziet waar en wanneer 't geluid gemaakt wordt, kan hy
zich geen denkbeeld maaken hoe naby 't zelve is; wegens deeze omftandigheid , fchoon by het geraas van een
Rytuig gewaar wordt, is by dikwyls in gevaar geweest
van overreeden te worden, wanneer hy 't zelve niet gezien hadt. Wanneer by in een Kerk is, kan hy 't geluid der Klokken hooren ; doch hy heeft 'er geene gewaarwordingen van , wanneer hy op de open firaat haat: en
zo is het gelegen met alle overige klanken of geluid,
't zy dat dc plaats of grond, waar op by haat, mede
gefchud en in beweeging gebragt wordt. Wanneer hy
Raat op een planken vloer , de minfte flag of beweeging
op de vloer of t^fel, digt by hem gemaakt , hoort by
duidelyk; doch wanneer een even zwaar geluid of geraas gemaakt wordt, aan eenij; ding, bv een Koord opgehangen, dat geen gemeenfchap met de Vloer heeft ,
gevoelt by niets van 't geluid. Van's gelyken wanneer
by (laat op een Reen of een marmeren Voorhaardhede,
in 't zelfde Vertrek, is by niet in Raat om te hoorgin ,
of 'er moet een zwaar geluid of geraas gemaakt worden , in ƒlaat om de marmeren fteenen te doen frhu,ldcn.
Wanneer hy heide zyn oorgin tocflopt, en zvn mond
digt toefluit, zo maakt dit gecne verandering, en heeft
geene uitwerking op zvn gehoor. \Vannecr by 't eind
van
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'can een ftok tusfchen zyne tanden neemt, zo kan hy
den kleinften flag, op 't zelve gedaan, gewaar worden;
doch de klanken der woorden kunnen hem, op deeze
wyze, niet medr°l;edcel l worden.
Ik heb zyne vuren zeer naauwkeurig onderzogt, zon
haat te zyn van Benig ongewoon verfchynzel- te-derin
kunnen ontdekken: 'e:• was wel cenige verzameling van
hardagtige floffe, naar Wasch gelykcnde, in dezelve;
doch door gedaane infpuitingen kwam 'er geene verandering in zyne doofheid.
Zyn Vrouw fpreekt met hem zeer gemakkelyk, door
de beweeging van haare lippen, 't welk ze doet door
langzaam te fpreeken, en door haar mond wyd te openen. Ieder een kan door een geringe oefening ligt in
haat geraaken met hem te fprecken , tot welken einde
't noodzaakelyk is, recht tegen over zyn aangezigt geplaatst te zyn; zyn Vrouw zelfs is in de noodzaakelykheid van deeze voorzorg te gebruiken. By myne derde
Vifite was hy reeds in haat van de beweeging myner
lippen vey' wel te verftaan , fehoon dezelve, wanneer
ik hem 't eerst zag, geheel en al onverfaanbaar voor
hcm waren.

A.1\JML:tK 2;GE\ OLLR U::N INVLOED DER LULT OP DL'
P:A Tt:ti.

(U! liet Engelsclr.)

n de volgende Aanmerkingen wordt de Lugt aangeIongclvkflachtige
merkt als een Vloeiftof des Dampkrings , bclaaden met
deeltjes , heeds werkende op de Licllaamcn die dezelve omringt , en geduurig de beurt
ondergaande. -wisfelngvaoykeftlnis
Eene eenvoudige ontleedkundige heichouwing der
Planten , en de herhaalde Proeven op dezelve in de lugtpomp gedaan , fcrekken volkomen ten bewyze , dat 'er
gecne Plant is of dezelve heeft in zich Bene zekere
htpeveelheid Lugts : die, op welk Gene wyze ook daar
ltt gekomen, heeds haaren invloed oefent. Dit
brengt, naar maate ze herleer of gapper is, zeer groote
uitwerkzels te wege in het werktuwglyk geítel der Plana ftrekt tct^ evenwigt van de
ten. Deeze inwendige
vet-
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' vcranderlvke drukl.ing des Dampkrings , en ondergaat'
te verfchillendc indrukken van een ongelyke Lugtsgc(teltenis; waar uit voortkomt ccne beurtlingfchc werking
en wederwerking tusfchen de deden, die de Plant ui tn;aaken : cene beurtlingfche werking niet min noodig tot de
beweeging en kleinzing der vogten , dan tot dc uitwaas
bedorvene deden.
-femingdrutloz
Belialven deeze Vecrkragtige Lugt huisvest 'er in elke Plant cene Lugt van zwaarder natuur (*), een gedcelte van de Plant uitmaakendc. Deezc Lugt is bykans volkomen vast, en geeft geen blyk van veerkragt,
of 'er moet gisting bykomen. Wanneer de gisting eenen
genoe Yzaamen trap bereikt heeft om de deeltjes van deeze vaste Lugt te fcheiden , vereenigen zy zich weder,
en dampen uit in de gedaante van Bene vecrkragtige
Lugt: in welken nieuwen faat de uitgebreidheid daar
van tot gcmecne Lugt flaat als 48 tot I.
I)e zuivcrlte Lugt des Dampkrings is noit zonder
finet. Dezelve heeft in dc ontbinding altoos Gene menigte van dampen gei.3vcnredigd aan dc daadMcc hette,
en cene verceniging van oorzaaken , welker kragt onmogclvk juist kan bepaald worden. Deeze 1)ampen ry.
zen ftceds uit de aarde op, en zyn een zamenmengzel
van aard -, zout -, zwavclagtige en andere uitdampingen..
't Is gcrnaklvk te begrypen dat ze zullen nedergeftooten
worden , wanneer de Lugt , die dezelve dphoudt , de
betrekkelyke zwaarte verliest, of eene verandering in
de maare van hette ondergaat. Hier uit ontftaan zulke
verhevelingen , als Mist, Regcn, Sneeuw en IIagel.
De deden, waar uit dezelve zyn zamengeitcld , zvn wa.
terdeelen , in deeze verlicvclingen gevormd door de ver
trappen van bette, als mede de hoeveelheid-fchilend
en hoedanigheid der uitwaasfemingen.
Regen -water verfchaft aan de Planten het meeste
voedzel: uit het zelve trekken zy voornaamlvk haar
olie en zuur : en elk deel haarer oppervlakte ontleent 'er
onderhoud van. Boomtakken zullen 'er ecnigen tyd in
Zeeven , en zelfs wortels fchieten. Nogthans zal het
voedzel van 1Vater alleen ontleend ongenoegzaam weezen , iets van dc Arde moet daar b y komen. M aar dc
Regen, langzaam in de Aarde indringende , zoni cr de
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tusfchenruimten voor de Lugt noodzaaklyk digt te fluiten, ontbindt de onderfcheide deeltjes, maakt de voe
dende deden los, en bereidt dus een voedzel, voor de
Planten gefchikt. De Regen werkt, derhalven, op Be
wyze roede tot de vermeerdering des groeis s-nedubl
door ormiddelyk een voedend vogt te verfchalfen , eII
door de Aarde vrugtbaar te maaken met de deeltjes
welke dezelve daarin agtcr laat, en de beginzels die
dezelve daar ontbindt.
De Sneeuw is enkel een zamenmen;;zcl van even
bevroozen Dampen en falpetcragtige Zoeten: dezelve
bewaart, nogthans, de Zaaden der Planten voor de ver•
nielende uitwerkzelen van ftrenge Vorst- en finydende
Ooste winden, op een tyd dat de beyrooze Aarde
buiten ffaat is om voedzel te verfchaffen. Deeze is
min nadeclig dan fterke Regenvlaagen , die het voedzei der Planten verderven, en het fàp met Bene overmaat van Water vervullen.
De Hagel vernielt de vrugt, door het omwindzel
der .bladeren .af te haan, eer de knop vast genoeg gezet is.
De Mist veroorzaakt, door de hoedanigheid en den
overvloed der Uitwaafcmingen, een verrotting in het
stuifmeel, wendt de tedere vezeltjes van den bloezet:m,
en fluit den voortgang des Groeis'.
't is de wederkeerige werking van dc in- en uitwen.
dige Lugt, die den Groei befluurt. De Dampkring i
zeer uitgezet, drukt dc Sapvaten, in het b;istagtig bekleedzel der Planten; liet Sap in deeze vaten, met de
Lugt daar in beflooten, verdikt, of, op Gene andere
wyze gedrongen zyn:le in de inwendige vaten, laat de
Lugt, die voor deezen toevloed wykt, het nieuwe Sap
toe in de opflurpende vaten te dringen, en zich te
vervoegen onder het bastagtig beklcedzel, by die deelen, waar dezelve de minften wederftand ontmoet, Wan.
neer de drukking van den Dampkring vermindert,
wykt, door erne werktuiglvvke wederwerking, het Sap,
voor de drukking vin de binnen Lugt; die de ingefloote vaten drukkende, van daar tot de Sapvaten van het
bastagtig bekleedzel, en liet buitenffe gedeelte van de
Plant, wederkeert. Op deeze weze wordt , door Bene
beurtlingfcl^e inademing en uitademing, afhangende van
de verfchillende geileldheid der Lugt het groeiendleeven
der Planten voortgezet.
,
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De zeer groote uitzetting der vaste Lugt in dc
Planten, als 'er gisting plaats hebbe, is door ons hier
voor in opmerking genomen. Hier uit meent men te mogen befluiten, dat de kragt deezer deeltjes, vóór derzelver ontbinding, of wederhouden of vernietigd, als mede dat de veerkragt daar op volgende, als door kunst, ge
zodanig dat, de veerkragt der Lugt eene toe--maitkws:
vallige hoedanigheid zv, welke dezelve bezit, terwyl ze
in zekere hoeveelheid by elkander is; maar verliest, wannee r ze verftrooid of opgeílurpt is.
Eene Kunst-lugt kan gemaakt worden uit verfcheidenerlei foorten van Lichaamen, als rype vrugten, gistende
en opbruifchende vogten, rottende, dierlyke en groeiende zelfilandig)}eden: de Lugt,op die wyze verkreegen,
verfchili weezen!yk van gemeene Lugt: dewyl ze op 't
oogenblik een kaars uitdooft, en de Dieren, die 'er adem
in poogen te haalen, doodt. Misfchien is de bovengemelde dikke Lugt van deezen aart. Ik breng, nogthans, deeze laatite aanmerking Regis in 't midden om ze aan eene
nadere proeve te onderwerpen.
OVER DE NLITHEID VAN DE BOOMSTAMMEN TE WASSCHEN
EN TÉ WRYVEN, OM,DERZELVER JAARLYKSCHEN GROEI

TE BEVORDEREN. Zynde een Uittrekzel eens Briefs van
Mr. MARSHAM, aan den Lord Bisfchop van Bath

en Wells.

(Phil. Tranfaïï. Vol LXVII. For the Tear 1 777 -)

Verfcheide jaaren geleden, had ik reeds ten oogmerke
V om den raad van den beroemden Dr. II ALES, om
&Boomflammen te wasfchen, benevens dien van Mr. EVELYN , om dezelve te wryven , en dus den groei te vermeerderen, te werk te hellen; maar andere bezigheden hebben my verhinderd tot het jongst verloopen voorjaar;
toen heb ik, zo ras de knoppen begonnen te zwellen,
myn Boom van den grond tot aan dc kroon, ter hoogte
van dertien of veertien voeten, gewasfchen. Ik deed het
eerst met water en een ftyven borftel, tot dat de Stam geheel gezuiverd, was van mosch en vuiligheid ; vervolgens
wies ik alleen met een grooten doek. Ik herhaalde de
wasfching vier of vyf maaien ter week, geduurende den
droogera tyd der Lente, en het voorst des Zomers: wanneer
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neer vervolgens de regen overvloediger viel, deed ik het
zeldzaaner.
De ongewasfchen Boom, wiens groei ik my vootftelde,
met den gewasfchen te vergelyken , was (op vyf voeten van
den grond,) vóór den aangroei des 1a IIen laars, 3. voet
7 duim en ; en in den Herfst, naa den aangroei ; voet
9 duim, F , en dus de aangroei r duim en i . De gewasfchen
Boom was de laafde Lente ; voet 7 duim en. 1 , en in den
Herfst, 3 voet 9 duim, en T o, en de aangroei 2 duim en
f , dat is ec tiende van een duiun meer dan den dubbel en aangroei van den ongew4sfchcn.Boem. Vermids het onderícheid zo g; oot was; en dewyl ce
onbekend toeval den groei des onryewasfchen Bornmkon-nig
belemmerd hebben, voegde ik den jaarlykfchen aangroei
van vyf andere Berken- Boomen van denzelfden ouderdom
(te weeten allen die ik gemeetcn had) by elkander, en
bevond, dat de byeengeftelde aangroei der zes ongewasfchen Beuken-Boomen was 9 duim en T 3-, 't welk door
zes verdeeld, één duim vyf tienden en een half oplevert,
voor . den aangroei van ieder Boom: gevolglyk was de
aanwinst van groei, door 't wasfchen, negen tienden en
een half.
Om de Proeve op het oribetwistbaarst te neemen, bepaalde ik my tot twee mvner grootlte Beuken - Booment gezaaid in den Jaare MDCCXLI, en in den Jaarc MDCCXLIX
verplant: De gewasfchen Boom was, van het eerfte jaar,
de grootíte geweest, tot het Jaar MDCCLXVII, wanneer zyn mededinger de grootfile werd en bleef, tot ik
den anderen begon te wasfchen. Ik bepaalde my tot den
minst tierenden Boom, als den besten om de Proeve
ten oogfchynlykflen te neemen. De Boomgin waren ten
naasten by van. dezelfde hoogte en gedaanse, maakende
een kroon van omtrent vyftig voet diameter. Ik oordeel
het noodig deeze omilandigheden te melden: want ik
weet, by ondervinding, dat een korte en uitfpreidende
Boom, een ruime plaats hebbende, twee of drie, en
misfchien vier maaien meer zal toeneemen, dan een final
gekroonde Boom, van denzelfden ouderdom, digt by
andere Boomen ftaande. Dus nam myn gewasfchen Beekenboom meer dan zes maaien meer toe dan Mr. DRAKE'S
fchoone Beukenboom te Schardeloes; fchoon deeze Boom
zeer gezond ici'een, als ik denzelven in de Jaarerf
MDCCLIX en Mi:1CCLXVI zag. Maar by nam enkel
2 duim en , toe, in deeze zeven jaarent- 't welk mis.
fchiet&
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fchien kan toegefchreeyen worden aan de verbaazende hoogte; haalende vier- en zeventig en een halven voet
tot de takken, en flegts zes voeten en vier duimen in den
omtrek; hebbende een kleine kroon, en weinig ruimte
om zich uit te breiden.
DE VOORNAAMSTE LEEVENSGEVALLEN VAN DEN K HEER
DE JUSTI.

„ 4eermaalen hebben wy, in vroegere Deden van
„ 1.v.1 ons Mengelwerk, een en ander (tukje van den
„ Heer DE JUSTI geplaatst: en daar wy gewoon zyn, als
„ 't ons mogelyk is, eenig verflab te doen van 't Leeven
„ der zodanigen, die ons sloffen tot opbouw van ons
„ Werk leverden, inzonderheid, wanneer het aanmer„ kenswaaardige zaaken behelzen , kunnen wy niet nalaa„ ten het volgend 13erigt, uit de Franfche penne van Ma„ dame D. Nt. gevloeid, onzen Lezeren mede te deelen".
'Er zyn Menfchen zo zonderling van Character, dat
het onmogelyk is hun te noemen, zonder in de ziel van
allen de dubbele aandoening van hoogagting en berisping te verwekken; tot der zodanigen getal behoort de
Heer DE Jt7STI; in zyn gedrag was hy berispelyk; door
zyne bekwaamheden verdient hy allen lof.
Hy heeft zich in verfcheideneriei gedaanten vertoond.
De gunst lachte hem toe, de tegenheden omringden
hem; liet goed geluk fcheen zyn lot te willen verzekeren; in eene lastige behoefte moest by veelalzyne dagen
flyten.
De Heer DE JUSTI is in Duitschland veel bekender dan
in Frankryk: nogthans is zyn Naam, in 't laatstgemelde
Koningryk, voor lang doorgedrongen. Van alle Volken *aren de Franfchen alleen by hem weezenlvk geagt :
by merkte de Werken der Franfclien aan als Meester fcukken waar over by opgetoogen flondt,•en van welke hy een groot getal overzette. De Kunften en Handwerken, door de Academie der Weecenfchappen te Parys uitgegeeven, kwamen hem voor als een íluk zyns
arbeids waardig; hy zette zich met yver aan de vertaaling; doch deeze arbeid te zwaar zynde voor één
enkel mensch, haalde hy de Compagnie der £oekverkoopers te Leipzich over, om hem eenige Medehelpers
toe
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toe te voegen: by bleef, ondertusfchen, de algemeene
befchikking over di, verbaazend groote Werk houden.
De onbefchofte aanmerkingen,-daar op gemaakt, doofden
zyn yver niet uit; de goedkeuring, hem getchonken door
rechtfchaapen waardeerders van verdienflen, ftrekten tot
vergoeding van de ongegronde vitteryen, met veel opliefs in 't licht gegeeven. Zyn flyl was deftig , zuiver en
fraay. By was de eerfte in Duitschland, die de Weetenfchappen aangenaam wist te manken, door een bevalligen
ftyl, die het dorre en drooge wegneemt: veelen zyner
verwondèraaren hebben hem den Duit ehen RUFFON geheeten. Hy verkoos zyn naam niet te plaatzen voor alles
wat by vertaalde; maar l'flrt des Forges de M. M. DUHA1EL en BoucHU, dagt hem een Werk gefchikt om hein
eer te geeven, en men ziet zyn naam als Vertaaler by die
deezer beroemde Franfchen Schryveren.
In het opfpeuren der afkomst van den Heer DE JUSTt
vindt men zich , gelyk dit niet zelden ten opzigte van groote Mannen gebeurt, zeer verlegen. Men weet volftrekt
des niets te bepaalen; veeles•houden hein voor de vrugt
eens onwettigen minnehandels. In den jaare MDCCXX
fudeerde by te • ena, en droeg den blauwen Mantel,
waar aan men in Duitschland de Studenten onderkent, die
geen genoegzaam onderhoud van hunne Ouders kunnen
krygen, to goedmaaking der kosten. Wanneer men dit
livery van behoefte heeft aangetoogen, ftaan de Schoolen open, en elk burger brengt door zyne liefdegaaven
iets toe tot onderfland. Deeze Studenten, om hunne
dankerkentenis te betuigen, gaan by hoopen aan de deuren hunner weldoenderen zingen: veelor deezer Jonge
leggen zich op de muzvk we, 't welk dikwyls hun -linge
Concerten zeer aangenaam maakt, door de welgere--ne
gelde mengeling van Sremmen en Speeltuigen. LUTHER
begunftigde dusdanige Schoolen, en in de Letherfche Landen heeft men ftigtingen, ten voordeele deezer behoeftigen.
Langen tyd verkeerde de Heer na MISTI onder dit vernederd geflacht: een edelaartig voorkomen , een vernuft dat
zich zeer gunftig ontwikkelde, eene verbaazendevaa; diL-_
beid in de afgetrokkenffe weetenfchappen, een zeer fterk
geheugen, eene leevendige verbeeldingskragt,maakt - dat
de beroemde ZINK, te Jena, Hoogleeraar in de Staatkundige Huishouding, het oog op hem liet vallen. Deeze agte,nswaardige Man, getroffen door de bekwaamhe =Jen
03zyns
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zyns Leerlings, droeg niet alleen byzondere zorge oir
hem in zyne udien te helpen; maar deedt daarenboven
alles om hem uit dien vernederden fcand te helpen: hy
liet eene buitengewoone inzameling, ten zynen behoeve,
doen, en hem eenc Stelling in de Staatkundige Huishouding verdeedigen : waar in de Jonge DE JUSTI blyken gaf
va^I groote bekwaamheden ; de ftreelendíte en welverdiende loftuitingen wegdraagende.
Een nieuwe loopbaan was 'er dus voor deezen verwon
geopend: die 1choone morgen fpelde-derlyknMsch
een helderen dag; doch dezelve werd beneveld. Trotsheid vermeesterde zyne ziel; za taartig en minzaam, in
zyn langen {tand, toonde hy zich, in voorfpoed, opgeblaazen en heerschzugtig: by veragtte zyne Medelrudentea, verwierp allen goeden raad, en tastte zelfs de Hoogleeraars aan in fchimpfchriften. Daarenboven verander
ooi: van zeden : een liegt Meisje deedt hein zyne-dehy
Studien verivaarloozen: eindelvk vergat by zyn pligt zo
verre, dat by zich met haar te diep in liet. Op dien tyd
brandde het oorlogsvuur in Duitschland over de Opvolging
des Keizers. Schoon de Hoogefchoolen het voorregc
genieten om de Studenten van den Krygsdienst te be.
veyden, werdt, nogthans , de Heer DE jus'ri op de rol
der Soldaaten, nangetek'end, en waarfchyniyk heeft gebrek aan geld, om de onkosten zyns ongehorrden leevenr
goed te maakei, hem doen besluiten tot dien onvoorzigtigen flap. F
Soldaat des Konings van Pruaisfen geworden, leedt het
lsiet lang of hy deedt zich reet ondcricheid kennen: by
werd Onder- Officier, vervolgens Onder - Luitenant. Zyne vaardigheid in 't rekenen, waar door bv, in een oogenblik, de grootlle rekeningen voor her Regiment kon
opmaaken, zou hens tot de waardigheid vaan Quartiermneester bevorderd hebben, had fly zich in heen gefchil
net honger Ofliciercu ingewikkeld; een gefch ii waar door
by in ongenade viel. Hy werd verlaagd, in de gevangenis gevet, en, zo men wil, geflaa;en. Om zich aan zo
veel fmaads te ontre,ken,liet hy zich gevangen neemen,
en de vlugt kiezende, begaf by zich na Leipzich. IDaar
voerde hy de pen voor en Compagnie Boekverkoopers.
Alle de kleine Werkjes, door hem vertaald en opgefteld,
eer by zich tot het vervaardigen van uitgebreider Werken
ette ,werden niet 4:roote graagte geleezcn door allen, die,
in `t krygsleeven, fmaak i, Jusd4i0 we Lettcrvrugten vinden.
-
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den. Welhaast was de Heer DE JUSTI moede van op eene zo weinig voordeels geevende wyze te arbeiden: hy
wilde voor zich zelven arbeiden , en verkogt zyne handfchriften zeer duur, of liet ze voor eige rekeningdrukken.
In den Jaare MDCCXLIX, ging hy, door eene liefdevlaag ongelukkig overvallen, een nadeelig Huwelyk aan.
Een Boeren Mei je, 't welk, by op een Dorpfeest zag,
deedt hem fmoorelyk verli:even., Drift redekavelt niet,
en de Heer DE JUSTI, door zyne neiging vervoerd en
door liefde ver neestèrd, verbindt zich aan een Boerin
Welhaast hadt by des berouw; en afkeer van 't-netj.
voorwerp zyner vuurige genegenheid: zyne Verkeering
met de Hoogleeraaren te. Leipzich bragt die verandering
te wege. Het kwecf}e zyn hoogmoed, dat zyne Vrouw
ontbloot was van alle opvoeding; hy hadt 'er misfchien
Bene allerbeste Vrouw van kunnen maaken; doch,hy
deedt geene moeite altoos om dien gelukkigen omkeer te
wege te brengen: hy was getrouwd, zonder te denken, en
werd zonder reden onregtvaardig, en verzaakte haar,,die
hy ten Leun hadt moeten IFrekken.
Omtrent deezen tyd nam de lchitterende agting van
den Heer DE JUSTI een aanvang. 'Lyn Werk over de
Staatkundige Huishouding verfchafte hens eene menigte
hoogagteren : elk'wenschte hem te zien , zvn roem ver
zich door gansch Deitschland, en hy werd wel--fprcide
haast te Weeren geroepen; de Keizerin Koningin wilde
met l^cm raa ípieegen. Deeze groote Vorftinne, die, by de
verbaazendfie• bekwaamheden om te regeeren, den ver
voor de ti 'eetenfchappen voegt, wilde-fl;andigtevr
in het Collegie, door haar opgcrigt, les gehouden heb
Staatkundige Huishouding. De Heer DE-benovrd
JUSTI fcheen haar toe de :` an te zyn waardig tot het
bekleeden van die post; din Gene zwaarigheid , die
men niet voorzien hadt, vertraagde de volbrenging van
dit ontwerp. De I other ffcl.e Gom dienst, waar van onze
Geleerde belydenis deedt, was een ot.csvcrkomelyke hinderpaal, en zyne gehegtheid an zyne begrippen, voor heen .betoond, benam alle hoop om hem andere gevoelens te doen aanneemen. 1\ ict te rain haalde het denk
fortuin te maakera, en de raad eener-beldvanzy
Vrouwe, die by beminde, als mede het verlangen om
een vaster beffaan te kregen, hein over om RooinschCetholyr; te worden, en by trouwde ten wilde n tyde de
Vrouw, op wier aanraaden by deezen [tap deeds. Hy
be04
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betoonde zich niet getrouwer in dit tweede HuwelyI
dan in het eerie, en zyne verandering van Godsdienst
bezorgde hem de, beoogde voordeelen niet. Groote
Mannen hebben meer vyanden dan anderen. Middelbaare ve,rdienfle is nayverig omtrent uitfteekende, en
do heimlyke laagen van den nyd benadeelen dikwyls de
zodanigen, die door de Natuur gevormd zyn om hunne
tydgenooten te verlichten. De Heer DE HIJSTI ondervondt
deeze droeve waarheid; de uitílag van eene kuipery, tegen hem gemaakt, was, dat men hem aankondigde , dat
by de gedagten, om tot Hoogleeraar in het Therefiaanfche
Collegie benoemd te zullen worden, moest laaten vaargin.
On deeze onregtvaardigheid te bewimpelen, betuigde
men hem dat hy na iets anders moest uitzien, waar in by
haare Majelleit even nuttig kon weezen,
2yn verblyf in Saxen, en zyne verkeering met de voor,
paamtte Opzigters der Mynwerken, hadden hem in ítaat
gefteld om kundigheden te verkrygen van dat gedeelte,
door hem behandeld in zyn Werk over de Staatkundige
Huishouding. Hy gaf zich geheel aan die Studie over,
en maakte ingang te krygen by de Raadsheeren van den
Opperraad der Mynwerken en Geldmiddelen te Weenen;
welhaast werd hyin dien aanzienlyken rang geplaatst. Zyne bekwaamheden deeden alles van hem verhoopen; men
twyffelde in geenen deele of hy zou hier, gelyk in ander
re opzigten, uitmunten: diensvolgens wordt hy gezonden
pa Schemnitz, in Hungaryen; van daar na andere landen
aan 't Huis van Qostenryk behoorende: maar trots op zypo nieuwe waardigheid, taste hy alles aan; niets bleef vry
van zyne berisping, en by verwekte zich Bene menigte
van-vyanden.Men fchreef tegen hem; niets beteugelde
zyn trotfchen "aart. De werkzaamheid van zyn vernuft,
gyne verbaazende vlugheid in de pen te voeren , deed
hem antwoorden aan verfcheide Perfoonen, die hem aanvielen, terwyl hy, ten zelfden tyde, eene menigte van
Verhandelingen apftelde en deedt drukken. Eindelyk
zou de Fleer DE JUSTI hebben moeten bezwyken voor de
menigte van beíchuldigingen,. wanneer eene gelukkige
nmitandigheid zyn val in ongenade vertraagde.
De Mynen van Hanneberg en Neder -Oostenryk bezoekende, meende by eene allergewigtigfte ontdekking gedaan te hebben; op het zien van eenige anderen, die Zil,
Vey uitleverden, fchreef hy Verzoekfchrift op Verzoekfchrift aan den Opperraad der I\L'nwerken, om het he.
w9;+
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werken van die Mynen te verzoeken; te kennen geevende, dat by daar voor haare Majefteit een ryke bron van
fchatten hoopte te openen. By deeze dringende Verzoek
allerwegen Berigten; de voordeelen-fchriten,zody
van dit aangepreezen werk hoog opgeevende. Het Hof
van Weenen- leende het oor aan deeze winstbeloovende
voorílagen. Het bepaalde te Hanneberg alles te vervaar
Heer-digen,ot rndemig,
DE JUSTI werd benoemd tot Opziender van dit Werk.
Het leedt niet lang of men ontdekte dat de uitflag niet
beantwoordde aan de opgevatte verwagting: nauwlyks
kon men een vierde gedeelte der kosten goed »maakgin,
en 'er kwam bevel dit vrugtloos werk te ftaaken.
De Heer DE JusT!, moedloos over de ongunst waar in
by vervallen was, begaf zich na Erfurt, en aan zyne oude
werk; daar vertaalde hy L'Art des Forges de NI. ar. DuHAMEL en soucxu; daar fl:elde by zich voor filler te
leeven: en deedt eene gelofte om alleen van 't íchryven
te beftaan.' By hieldt dezelve niet. De Academie van
Gottingen hem tot een haarer Leden hebbende aangenomen , haalden verfcheide Ingezetenen dier Stad hem over
om by hun eene veilige fchuilplaats te zoeken. De Heer DE
JUSTI luisterde na die uitnoodiging, en verliet zyn vreedzaam verblyf. Welhaast werd hy van wegen zyne Majefeit van Groot-Brittanfe benoemd tot Commisfaris der Politie en Raadsheer der Mynwerken ; dan het blykt, dat de
ecrstgemelde tytel meer floeg op de Mynen, die men voor
hadt hem te laaten bezoeken, dan op de goede orde ,welke
hy in Gottingen zou í}ellen , dewyl hy in die Stad altoos
zonder eenig gezag geleefd heeft. Hy gaf daar lesfen in
de Staatkundige Huishouding, en de Natuurlyke Historie,
en hadt het genoegen, dat lieden van den eerffen rang zyne lesfen over die twee gewigtige onderwerpen bywoonden.
Ten dienzelfden cyde hadt hy de hand in het Yournal van
GQttingen, een eurnal in Duitschland zeer beroemd, vol
aan dat der Scavans in Frankryk; doch waar-komengly
aan men dikwyls eene dooril.aande partydigheid, en een
al te fcherpen toon in het berispen, verweeten heeft. Dc
Uittrekzels, door den Heer DE JUSTI bezorgd, liepen
over de Weetenfchappen, waar in hy onderwees: indien
de fraaiheid van ftyl derzelver leezing aangenaam
maakee, by de meesten droegen zy, wat de zaak zelve betrof, dikwyls de goedkeuring der Kundigen niet weg; en
ayu finaal voor 't vergrooten, zyn heete drift, om zyne
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„r.fedegeIeerden te gispen, wikkelde hem in eene menigte
'in zwaarigheden. Menigwerf ftondt by op 't punt om
de Opperfchryvers van dit Journal te verlaaten. Zy wil
dat hy zyne Landgenoten hooger prees, de Fran--den
fclien en Enge!fclaer laakte, om dat zy de vrvheid gebruikten van het ,Schoolftof af te schudden : maar een Man als
de Heer DE BUSTI wist van geen believen in 't geheel. IDe
weg, dien men, naa ARISTOTELES, hadt ingeílaagen, hein
op verre na de beste niet dunkende, juichte hy de poogingen toe der buitenlandfehe Geleerden, die zich eenen
nieuwen weg zogten te baanen;. en den geest van 't flaaffche juk onthegende, dezelve aanzette om te denken,
en daar door een nieuwen dag te verfpreiden op de menschIyke kundigheden.
In den Jaare MDCCLVII gaf by zyne Verhandeling
over de illineralogie in 't licht, die hem by de Grootenin
aanzien bragt, en Gene menigte van vyanden onder de
Mynwerkers en kundige Mineralogisten berokkende. In
eene cierlyk geíchtieevene Voorreden wraakt by alles wat
de Schrk>vers hier over gezegd hadden : de Heeren LINN US, WALLERIUS, VOLLESSDORFF, ontgaan zyne bellraffende penne niet; hy belooft hunne dwaalingen te recht
te zullen brengen; doch bemoeit 'er zich geenzins mede
in 't beloop zyns Werks. De klaarheid in de berigten,
en de weluitgevoerde befchryvingen van zommige Mynen munten urt in dit anderzms zeer gebrekkig Werk;
waar in hy veele nutlooze zaaleen, van den gemeenen weg
afwykende, niet hardnekkigheid flaande hieldt, en zich
belachlyk maakte onder de Mynkundigen van F; eyburb
en .Heit %
Te midden van deeze geleerde twisten, zou by geluk
hebben kunnen weezen: maar een CharaEter zo vuu--kig
rig als het zyne, een vernuft zo vrugthaar en flout als hy
bezat, moest hem noodwendig verwyderen van eersen gerusten ftaat, en eindelyk in de diepte des onheils dompelen .
In den Jaare MDCCLVIII brandde het vuur des Oorlogs " in D.átschland j en verfpreidde alle zyne verIchrikkingen in dat gedeelte van Europa,, en maakte het ver
Gottingen zeer onzeker voor de Ingezetenen. Ee--blyfin
rie menigte begaf zich van daar. De Flier DE IUSTI zyne
Lesfen niet kunnende agtervolgen met denzelfden toeloop, en dezelfde voordeelen, verreisde na den Opi er Rhyn, zich voorftetleii lee ra 1v"ï %je ".andze gaan, waar
-
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de Vrede huisvestte. Eene íiaatkundige gebeurtenis deedt
dit hefluit, door de Rede gevormd, veranderen.
De Koning van Pruisfen en de Hertog van Wittenberg
veranderden hunne Geldmunten. De Heer DE JUST!, die
reeds dit onderwerp in zyne Verhandeling, over de Huis
verhandeld halt, nam deeze gelegenheid waar-houdkne
om een nieuw afzonderlyk Werk over de Geldmuntelt
te fchryven. Hy toont in 't zelve, dat de Vorften, door
de weczenlyke waarde van 't gemunt Geld te verminderen, en 't zelve, desniettegenflaande, op een veel hooger
prys dap het waardig is te houden, zichzelven bedriegen:
dewyl 'dit Geld weder do hun fchatkist komt. Deeze
Verhandeling is, buitentegenfpraak, de beste, ooit uit de
pen van deezen beroemden Schryver gekomen; doch
was, egter, de oorzaak zyns ongeluks. De weinige behoedzaamheld, waar mede by van den Pruisfifchen horst
en den Hertog van Wittenberg (preekt, de Route wyze op
welke by zelfs hun gedrag doortryKt, gaf den zodanlgen, die de toegang tot deeze Vorften hadden, gelegenhid om hun dit gebrek aan ontzag te doen opmerken.
De Heer DE JUSTI werd, diensvolgens, gevangen genomen in het Hertogdom Wittenberg, terwyl hy 't zelve
doorreisde ; geheel niet denkende dat hem dusdanig een lot
over 't hoofd hing. Men bragt hem na 't Kasteel van
Breslow, waar hy, in 'den beginne, de hardigheden der gevangenisfe beproefde; doch vervolgens een zagter onthaal genoot. Men ílondt hem toe aan de tafel der Offieieren te eeten, en zelfs te fchryven ; mits by zich onthieldt van onderwerpen, het Staatsbefluur raakende. Ten
dien tyde verzamelde by alles wat by opgefteld hadt over
de Chymie en de Mineralogie, en zondt het aan een
Drukker te Berlyn, die her uitgaf onder den Tytel van
Melange de Chymie et de Mineralogie. Dit eerfte Deel
eenen vry goeden opgang gemaakt hebbende, door den
natuurlyken fmaak die de Duitfcliers voor de Weetenfchappen hebben, vervaardigde de Heer DE Jt1STI een tweede, 't welk eenige jaaren laater te voorfchyn kwam. Hy
wreekt zich, in dit Werk, over de íleekende aanmerkingen,
door den Heer r. POTT op eenige zyner denkbeelden gemaakt; aanmerkingen die by verdiend hadt, door dien
Hoogleeraar zelve aan te tasten. Het meerendeel der Ver
Deden uitmaaken, loopt-handelig, ztw
over onderwerpen van weinig aangelegenheids, als, by
voorbeeld, om te weeten of 'er Yzer in de Mynen is dan
niet;
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tiet; of het mo,gelyk zy het Zee -zout in Salpeter te ver
voordeel, 't welk een Staat daar van zou-ander,ht
trekken, enz. Het zou te lang vallen hier van eene optelling te doen, om tevens te toonen op welk een ver
denkbeelden voordraagt; Reeds poch -wateyzhn
Proeven gedaan te hebben, daar hy-end,otlbar
zich bedient van de Proeven door anderen genomen;
meesterlyk de kunst bezittende om 'er een nieuwen draai
aan te geeven. Zodanig een Man was de Heer DE JvSTI,
van de zyde der Chemie en Mineralogie befchouwd. Merken wv hein aan als een Staatkundige, dan fpreeken veel
groote Mannen, in Duitschland, van hem met lof; en geen
geringantal Heeren, die zyne Leerlingen geweest zyn,
heffen hem hemel hoog.
De Heer DE JUST! fteldc zich niet alleen voor, een vervolg te fchryven van dit laatstgemelde Werk, doch daar
en boven de Encyclopedie over te zetten, of liever 'er een
in 't Hoogduitsch, op den voet der Franfche ingerigt, te
vervaardigen, wanneer zyne geduurige' zwakheden heng
een kort aanílaanden dood dreigden. Zyne flerke en ver.
heeve Ziel deedt hem dit oogenblik zonder fchrik aanzien,
en hy flierf met eene geruste onverfchilligheid. Dusdanig was het einde van dien verwonderlyken Man, over
wien de Openbaare Papieren van Duitschland op zo ver
hebben. Men kan, tot zyn-fchilendwyzgprok
lof zeggen, dat hy groot geweest is in wederfpoed, en
nooit iemand tot last, edelaartig, onbaatzoekend, en
yveldaadil;. Meer beleids in zyn gedrag, meer ílandvastigheids in zyn ontwerpen, zouden hem een gelukkiger
lot hebben kunnen verfchalfen; doch het gebeurt maaral
te dikwyls, dat groote Vernuften zich niet altoos door 't
licht der Rede laaten beftuuren.
-
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„

^e Vinding, de leevendigheid van verbeeldings.
kragt, in het volgend Stukje van Dr . PEARCE,

„ doorftiaalende; de nutte lesfen daarin opgeílooteti; de

„ bon-
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„ bondige aanmerkingen, daar by gevoegd, haalden ons
„ over om ht onzen Leezeren mede te deelen".
CICERO ítelt, in het eeríte Boek zyner Tuscul. Quest.
de verkeerde beoordeeling, die de Menfchen gereédlyk
vellen over den Duur des Menschlyken Leevens, met
de eeuwigheid vergeleeken, zeer geestig voor. Om zyn.
bewys op te helderen haalt hy eene plaats aan, uit,de
Natuurlyke Historie van AitISTOTELEs, betreffende zeker
foort van Infe&ten op de oevers van de Rivier Hypanis;
die nooit den dag, op welken zy gebooren zyn, overleeven.
Laat ons het denkbeeld van dezen cierlyken Schryver
voortzetten, laat ons veronderftellen dat een der íterk
ílen van deeze Hypaniaanen (in de Gefchiedenisfe zo verwaard,) in zeker opzigt met den tyd zelve gelyktydig
by het aanbreeken van den dag begon te heftaan, en dat
hy, door de ongemeenc ílerkte zyner gefteltenisfe, in
fact was om leevend en werkzaam te blyven, ílaande de
ontelbaare Minuten, in tien of twaalf vuren begreepen.
Geduurende zulk een langen reeks van Seconden moet
hy, op zyne wyze, door opmerking en ondervinding, ee'n
grooten fchat van Wysheid hebben opgedaan. Hy ziet
neder op zyne Medefchepzelen , die 'omtrent den Middag
ftierven, en merkt ze aan als gelukkig verlost van de
veelvuldige ongelegenheden des ouderdoms; en. kan, mis
aan zyne Kindskind een verbaazende overleevering-fchien,
fchenken van daadent uitgevoerd eer nog<eenige verhaalen:
des Volks waren opgef eld. De Jongen, die één uur oud
zyn, daderen tot hem met eerbiedig ontzag, er, luisteren na zyn leerzaam onderhoud. Alles wat by zegt zal
vreemd klinken in de ooren van dit kort leevend ne
omloop van één Dag zal aangemerkt worden-flacht.D
als de geheele duur des Tyds; en het eeríle aanbreeken
des Lichts zal, in hunne Tydrekenkunde, het groottydmerk der Scheppinge weezen.
Laat ons verder veronderftellen, dat dit eerwaardig
Infe&, deeze.NESToIt onder de Hypaniaanen, weinig tyds
vóór zyn dood, omtrent het ondergaan der Zonee, alle
zyne Afftammelmgen, Vrienden en Kennisfen, by zich
ontbiedt, brandende van begeerte om aan hun zyne laat
mede te deelen, en hun, met ftervende-ftegdan
lippen, te vermaanen. Zy komen misfchien byeen onder de fchaduw van een Paddeftoel, en de ftervende
Wyze fpreekt hun in deezer voege aan.
„ Vrienden en Medeburgers, ik bemerk dat het
„ lang.
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,, Iangfte leeven ten einde loopt; dat van 't myne is
„ thans . op handen; ik beklaag my niet over myn lot;
„ dewyl myn ouderdom my een last geworden, en 'er
voor my niets nieuws onder de Zonne is. De ram.
„ pen en omwentelingen , die ik gezien heb in myn
Land, de menigvuldige byzondere onheilen waar aan
„ wy allen bloot ftaan; de deerlyke ziekten, die ons
„ geflacht treffen , hebben my ten overvloede deeze Les
geleerd, dat geen Geluk beftendig of duurzaam. kan
„ weezen, 't welk wy bouwen op dingen buiten onze
„ magt gefield. -- Groot is de Onzekerheid des Lee,, vens! — Een vcrbaazend aantal Kinderen is , in één
„ oogenblik, omgekomen, door één' fcherpenWind ; eene
,., menigte onzer omzwervende Jeugd werd door een
„ onverwagten Rukwind in de golven geflingerd. Welke
verdelgende Watervloeden hebben wy moeten lyden
,, door een Stortregen! Onze flerl fie woonplaatzen kunnen het niet uithouden tegen de Hagelbuien; en zelf
een donkere Wolk doet de.floutfle harten beeven.
„ Ik heb, in de cerfle eeuwen, geleefd en verkeerd
met Infeften van een kloeker geftalte en f'erker maak„ zel, en (ik mag 'er byvoegen,) van grooter deugd dan
„ iemand in het tegenwoordige Geflacht op mag roemen. Ik moet u betuigen, op dat gy te meerder ge„ loofs Lult ílaan aan myne laatfle woorden , dat de Zon ,
„ die gy ginder ziet, nu in 't Westen even boven liet
water ftaat , en niet verre van de Aarde affchynt , by
„ myn geheugenisfe in 't hidden van het Uitípanzel
„ fcheen, en haare ílráalen recht op ons neclerfchoot.
„ De Wereld was ten dien tyde veel beter verlicht, en
„ de lugt veel warmer. Houdt het voor geene zuffery
des ouden daps, wanneer ik u verzeker , dat dit heerlyk
Licht beweegt. Ik zag het eerst in 't Oosten opkomen, en begon myn leevensloop korten tyd naa dat
„ het boven de kim verrees. De Zon is, ecnige ecu
ruimte des uitfpanzels doorgegaan, beftendi ge-„wen;d
„ hitte en gadeloozen glans verfpreidencie; maar nu zy
„ daalt, en, inzonderheid, nu in 't laatfle, zo veel in
„ kragt afneemt, voorzie ik, dat de geheele Natuur,
„ in 't kort, zal bezwyken , en dat het gefcha.al e Heelal,
„ in minder dan eene eeuw van Minuten, in een ftikdonkeren nagt zal begraaven worden.
„ Helaas! myne Vrienden! Hoe edel heb ik myzel„ veil
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ven eens gevleid met de hoope, dat ik hier 'voor al„ toos zou blyven! Hoe heerlyk zyn dc celletjes, die
ik voor my gemaakt heb! Hoe groot een vertrouwen
„ Relde ik op de ílerkte en vlugheid myner leden! Maar
ik heb lang genoeg geleefd voor de natuur, en zelfs
„ tot roem ; en niemand uwer, die ik ageer zal laaten,
„ zal dezelfde voldoening hebben in het leeven, ílaan„ de de donkerder en afneemende Eeuw, die ik zie dat
„ een aanvang neemt".
Deeze verfiering op de gedagten van CICEROgebouwd,
zal niet vreemd voorkomen aan alien, die kennis hebben
aan de Leerwyze, by de Onderwyzers des Menschdoms , in ouden tyde, gebruikt. SALOMO verzent den
Luiaard tot de Mieren; en wy mogen, zyn voorbeeld
volgende, den Eerzugtigen, den Gierigen Man, die de
kortheid en onzekerheid des Menschl-vken Leevens
fchynt over 't hoofd te zien, op de kleine Diertjes aan
den oever van de IIypaanus wyzen: laat by hunnen kort
Raat overweegen, en voorzigtigheid lee--vorbygande
ren. Wy gelyken de Dagdiertjes, (.Ephemera,) wy heb
één Dag leevens. De Morgen, de Middag,-benílgts
en de Avond des Leevens , maalsen liet gansch beflag des
tyds, ons geíchonken , uit: veelen zeer veelen komen
om in de eedre tydperken.; en de één uit duizenden,
die ever'blyft tot de av one] fcheemering, wordt niet gelukkig gerekend.
Het recht gebruik van deeze Bedenking moet den
Mensch niet onverfchillig naaien ten opzigte van dc
Naakomelingfchap , noch zynen yver fluiten in het
i#reeven , na het vermeerderen an nutte kundigheden ,
noch ook zyne naarfligheid uitdooven, om, door eer
middelen, een genoegzaam onderhoud voor zich en-lyke
de zynen te winnen; in tegendeel, onze eige natuur
zet ons tot befpiegelen en arbeiden aan: de trage, de
vadzige, die zich aan de ledigheid overgeeft, en wiens
geheele leevenstyd nutloos voorbyglipt , is zichzelven
tot een last, en elk uur verlegen met zyn tyd.
Wat hebben wy dan te leergin, uit onzen onwisfen en
kortftondigen fiend'? Het allergewigtigst voorfchrift der
Wysheid, het grootst Leerfluk van Menschlyke Voor
geen wy onszelven, van onze jeugd, tot-zigthed,'
onzen ouden dag, beftendig moeten herinneren, en onze
harten indrukken als het altoosdeurend zegel des gezon-
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den Verftands; naamlyk: „ Dat 'er in dit leeven niets

gevonden wordt fterk genoeg om een wys Man te be
„ weegen, om ééne waarheid, ééne Deugd op te offe„ ren aan de dwaasheid der Geldzugt of de krankhoof
digheid der ydele Eere".
Dit is beltendig het oordeel geweest der verftandigfte
Mannen, in alle eeuwen : dit wordt op 't keurigst en
nadruklykst voorgefteld in het Baëk der Tl7ysheid, waar
de Schryver de verfchtikte Godloozen o dus fpreekende, invoert. „ Voorwaar wy zyn van den weg der
„ Waarheid afgedwaald, en het licht der Geregtig„ heid heeft ons niet gefcheenen, de zonne der Ge-.
„ regtigheid is ons niet opgegaan. Wy zyn ver„ fchrikt geworden in de paden der Ongeregtigheid
en des verderfs : wy hebben woeste omwegen door=
„ reisd, en den Weg des Heeren niet gekend. Wat
heeft ons de Hoovaardigheid gevorderd? en wat heeft
ons de Rykdom met het pochen medegebragt? Alle
dingen zyn voorbygegaan gelyk een fchaduwe, en gelyk eene voorbyloopende' tydinge. Gelyk een Schip,
„ vaarende door de baaren des waters , waar van, als het'
„ voorbygevaaren is, geen fpoor gevonden wordt,
noch den rechten weg zyner reize door de baaren.
,, Of gelyk 'er geen kenteken gevonden wordt van de
„ vlugt eens Vogels, die door de lugt vliegt : maar als
de vleugelen bewogen worden gaat de flag der wieken
door den, ligt geflaagen wind, die door de kragt dos
„ zuisfens gefpleeten wordt, en daar naa vindt men
„ geen teken in hem des doortochts. Of gelyk wanneer een pyl, na het doelwit gefchooten zynde, de
lugt die daar door verdeeld was , terftond weder zamen, loopt, alzo dat men zynen dáorgang niet weet: alzo
„ ook wy, als wy g ebooren zyn, terftót^d zyn wy be.
„ zweetren ; en kuni1 n geen teken der Deugd tonnen';
maar zyn in onze Boosheid verteerd geworden" (*).
(*) Het Boek der Wysheid. H. V. vers.

ley.
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Xfyne Heeren!
„ Het Gerucht noemt den beroemden FRANELIN als Schryver

„ van het nevensgaande Stukje. Hoe dit zyn mooge, onder het
„ leezen geviel het my zo wel, dat ik belloot het te vertalen,
„ en liet u te zenden, met veyheid om 'er, naar uw welgevallen,
„ gebruik van te maaken. Misfchien oordeelt Gy. dat het eeue
„ plaats verdient in het Mergelwen; uwer Letteroefeningen. Ik
„ ben, enz.
DE WYSIIEID VAN DEN GOEDEN MAN RICHARD (*^ OF CEMAKLYK MIDDEL OM 'S LANDS LASTEN TE BETAALEN.

k heb wel hooren zeggen, dat niets eenen Schryver zo veel verIandere
maak doet, als zync werken niet eerbied te zien aanhaalen door
Geleerden. Het is my zelden gebeurd, dat v-eretaak te ge

hoewel ik, zonder verwaandheid, mag zeggen,-niet.Wa,
dat ik, zedert het vierde gedeelte eener Eeuwe, Iny, jaarlyks ,
eenen aanzienlyken naam gemaakt hebbe onder de Opi'Lellers van
Almanachen, is het my bykans nooit gebeurd te zien, dat de Schryvers , myne Medebroeders, in het zelfde foort van werk, goedvonden my met eenige lofredenen te vereeren, of dat.eenig ander Schryver de geringfte melding van my maakte; zo dat gebrek
van toejuichingen my te eenemaal den moed zoude benomen heb
indien ik niet een. klein zaakelyk voordeel uit myne voort--ben,
brengzelen had getrokken.

Ik heb , eindelyk, be(loten ,.. dat het Volk de beste Rechter myDer verdienften ware, dewyl het uiynen Almanach loft, te meer,
dewyl ik, onder de merkhen verkeerende zonder bekend te zyn,
dikwyls Benige myner Spreuken door den eenen of den anderen
heb hooren herhaalen, terwyl men 'er altoos in liet Plot byvoegdc, „ gelyk de goede man Richard zegt ". Dit heeft my eenig
vermaak veroorzaakt, en getoond, dat men niet alleen werk van

myne lesfen maakte, maar dat men ook eenigen eerbied had voor

myn gezag, en ik wil wel bekennen, dat het my fomtyds gebeurd
is my zelven op den deftigften toon aan te haalen , om daar door de
luiden te (neer aan te moedigen om myne grondregels zig te herinneren en ze te herhaalen.
Oordeelt hier uit, hoe wel ik in mynen fchik moest zyn
over een geval, welk ik u ga verhaalen.— Voor Benige dagen te
paard rydeilde, hield ik ftil op eene plaats, daar veel menfchen
byeen waren vergaderd by eene verkooping, welke daar gehouden
(*) Een zeer bekend Almaneckmasdeer in een ander Vaereldaeel.
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den werd. Dèwyl het uur der verkoopinge nog niet daar was,
koutte het gezelfchap over de ílegtheid der tyden, en iemand
van allen, zig vervoegende tot een perfoonaadje met gryzehairen,
die vry wel gekleed was, zeide hem: „ En gy Vader Abraham,
„ wat denkt gy van deezen tyd? Zyt gy niet van gedachten, dat
„ de zwaarte der belastingen eindelyk dit land te eenemaal zal doen
„ te grond gaan? Want, hoe zal men het aanleggen om ze te be„ taales? Hoe wilt gy, dat men zig hier omtrent zal gedraagen"?
Vader Abraham was oenigen tyd bezig met zig te bedenken, en
antwoordde: Indien gy myne wyze van denken wilt weeten; zal
ik ze u zeggen mei weinig woorden: „ want voor den verftandigen
zyn weinig woorden genoeg. Het is de veelheid der woorden
niet, die de maat vol maakt, gelyk de goede man Richard zegt".
Allen vereenigden zig om Vader Abraham aan het fpreeken
te krygen, en , na dat het geheele gezelfchap zig in het rond om
hein heen gefchaard had, hield by de volgende Redenvoering.
Myiie waarde Vrienden en goede Buuren, het is waar, dat de
belastingen zeer zwaar zyn, maar evenwel, indien wy geene andere te betaalen hadden, dan die de Regeering ons afvordert,
mogien wy hoopen, dat wy ze met minder moeite zouden kunnen
onder de'oogen zien; maar wy hebben nog eene menigte andere,
die zeer veel lastiger zyn; by voorbeeld, onze luiheid beneemt
ons tweemaal zo veel. als de Regeering; onze trotsheid driemaal
zo veel, en onze onbedachtheid nog viermaal zo veel. Deezebelastingen zyn van zulken aart, dat het den Commisfarisfen niet
moogelyk is derzelver gewigt te verminderen, of 'er ons. van te
verlosfen; evenwel is 'ér nob iets voor ons te hoopen, indien wy
eenen goeden raad willen volgen: „ want, gelyk de goede man
„ Richard zegt , in zynen Almanach van 1733, God zeide. tot den
mensch : help u zelven , en ik zal u helpen".
Indien 'er eene Regeering ware, die haare Onderdaanen ver
tiende gedeelte van hunnen tyd regelmaatig aan haares-plichte
dienst te befteeden, zoude men zekerlyk die voorwaarde zeer hard
vinden: maar de meesten onder ons worden, door hunne luiheid,
belast op eene veel meer gewelddaadige wyze. Want indien gy
den tyd nagaat, welken gy doorbrengt in eerre volftrekte ledigof in onachtzaame ver
heid, dat is, of met nietmetal te doen,
gedachten, welke tot niets goeds leidt, zult gy-ftroingeva
ledigheid brengt de ongevinden, dat ik de waarheid zegge. De
n;alzken met zig, en verkort den tyd des leevens op eene aanmerman Richard zegt,
kelv'ke wyze. „ Dc ledigheid, gelyk de goedearbeid: een sleutel,
„ gelvkt den roest, zy verflyt meer dan de
l
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ven bolrist,gelyk de goede man gRichard
daarvan
genaakt ". Hoe
want
het
leeven
is
„ dan den tyd niet,
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„ flaapende Vos geene Hoenders vangt", en dat wry tyds genoeg
zullen hebben om te flaapen, als wy in de kist liggen. Indien
de tyd het kostbaarfte van alle goederen is, „ dan moet de ver„ (pilling des tyds, gelyk de goede man Richard zegt, de groot(le
„ van alle verkwistingen zyn; dewyl men, gelyk hy elders zegt,
den verloren tyd nooit wedervindt, en het geene wy tyds genoeg
noemen, nog altoos te kort bevonden wordt". Wakker dan,
laat ons werken, terwyl wy kunnen. Met behulp van werkzaamheid , zullen wy meer afdoen, en met minder moeite. „ Dè ledig-,
beid, gelyk de goede man Richard zegt, maakt alles moeilyk'
de nyverheid maakt alles gemaklyk; hy die laat opftaat, woelt
den gantfchen dag, en begint naauwelyks met zyne bezigheden,
wanneer het reeds weder nagt is. De luiheid gaat zo traaglyk
voort, gelyk de goede man Richard zegt, dat de armoede haar
eensklaps agterhaalt; dryft . uwc• zaaken voort, gelyk hy elders
„ zegt, en laat zy het niet zyn , die u voortdrvven. Vroeg te bed
„ gaan, en vrqeg weder opftaan, zyn de twee beste middelen om
„ zyne gezondheid, zyne goederen, en zyn verfland te bewaaren".
Wat betekenen hoop en reikhalzen na gelukkiger tyden? Wy
zullen den tyd goed maaken, door van onszelven te beginnen.
„ De nyverheid, getyk de goede man Richard zegt, heeft geene
„ wenfchen noodig. Hy die op hoop leeft, loopt gevaar van
„ door honger te fterven : 'er is geen voordeel zonder arbeid ". Ik
moet van myner handen werk leeven, dewyl ik geene landeryen
bezit; indien ik die al bezat, zyn zy zwaar belast, en, gelyk de
goede man Richard met reden aanmerkt, „ een handwerk is zo
„ veel waardig als een landgoed, een beroep is eene bezigheid,
„ die altoos eer en voordeel by u doet gepaard gaan". Maar men
moet zig toeleggen op zyn beroep, en zynen goeden naam flaande
houden, anders zullen noch het landgoed , noch de winkel,ons
onze lasten helpen betaalen. „ Die naarftig is , zegt de goede
„ man Richard , heeft liet gebrek niet te vreezen".. De honger
kykt eens aan de deur der werkzaamen, maar by durft 'er niet binnen treeden. Die deur wordt even zeer geëerbiedigd door Commisfarisfen en Gerechtsdienaaren; want, gelyk de goede man Richard zegt, „ de naarftigheid betaalt de fchulden, en de wanhoop
„ vermeerdert ze". Het is niet noodig, dat gy fchatten vindt, of dat
ryke bloedverwanten u tot hunnen ,Legataris aanftellen. „ De
waakzaamheid, gelyk de goede man Richard zegt, is de moeder
van den voorfpoed, en God weigert niets aan de naarftigheid".
Werkt terwyl de luiaars flaapt, en gy zult koorn kunnen verkoopen, en nog overhouden. Werkt geduurende alle oogenblikken
welke heden genoemd worden, want gy kunt niet weeten, wat
al hinderpaalen gy morgen zult ontmoeten. Dit is liet, 't geen
den goeden man Richard doet zeggen: „ één goed heden is beter dan twee morgens. En weder : hebt gy iets te doen te„ ;en morgen? Doe het heden". Indien gy de huisbediende
van een goeden meester wa2rt, zoudt gy u dan niet fchamen,
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wanneer by u een luiaart noemde? Maar gy zyt uw eigenmees.
ter. „ Wordt dan fchaamrood, gelyk de goede man Richard
zegt, da: gy uzelven luiheid te verwyten hebt. ". Gy hebt zo
veel te doen voor uzelven, voor uw gezin, voor uw Vaderland,,
voor uwen Vorst; Raat dan op met het krieken van den dag; dat
de Zon, wanneer zy de aarde befchouwt, niet moge zegge : „ zie
., daar een laaghartige, die fluimert". Geen uitftel; zet u aan het
werk, laat uwe handen vereelt worden door het behandelen uwer
werktuigen, en bedenkt, gelyk de goede man Richard zegt, „ dat
., eene kat, met wanten aan, geene muizen vangt". Gy zult my
zeggen , dat 'er veel te doen is , en dat gy 'er de kracht niet toe
hebt. Dit kan zo zyn: maar hebt flegts goeden wil en volharding,
en gy zult wonderen zien. Want, gelyk de goede man-Richard
zegt - in zynen Almanach , ik kan. my niet wel herinneren in welk
jaar, „ water dat by aanhouding druppeling3 valt, zal eindelyk
., eenen fteen doer; ílyten". Met arbeid en geduld doorknaagt eene
muis eene kabel, en kleine, maar herhaalde, flagen vellen groote eiken.
My dunkt, ik hoor iemand van u allen zeggen: ,. moet men dan
„ niet eenige oogenblikken van uitfpanninge neemen"? Ikzalu antwoorden, myne Vrienden , het geen de goede man Richard zegt:
befteedt uwen tytl wel, indien gy de rust wilt verdienen, en
laat geen uur verloren gaan, dewyl gy van geene minuut verzekerd zyt". De uitfpanning is een tyd, welken men tot iets nut.
tigs kan befl•eeden. Niemand dan de werkzaame kan zig dat foort
van uitfpanning bezorgen, waar toe de luiaart nimmer geraakt.
Het geruste leeven, gelyk de goede man Richard zegt , en het
„ ledige leeven zyn twee zeer verfchillende zaaken". Gelooft gy,
dat de luiheid u meer genoegen zal geeven dan de arbeid? Gy
hebt ongelyk. Want, gelyk wederom de goede man Richard zegt,
„ de luiheid baart zorgen, en uitfpanning, zonder noodzaaklyk„ heid , brengt lastige moeilykheden voort. Veel menfchen zouden
;, wel willen leaven, zonder werken, door hun vernuft alleen;
maar het mislukt hun by gebrek van voorraad ". De naarítigheld, in tegendeel, brengt altoos genoegen, overvloed en aanzien
met zig. Het vermaak volgt de zulken, die het vlieden. De
wakkere fpinfter heeft nooit gebrek aan hembden. „ Zedert dat
„ ik eene kudde fchaapen, en eene koe heb, groet ieder een my,
„' gelyk de goede man Richard zeer wel zegt".
Maar, behalven de naarfiigheid, heeft men nog Landvastigheid,
kloekmoedigheid en voorzorg noodig. Men moet zyne zaaken nagaan met zyne eigene oogen, en niet te veel op anderen vertrouwen. Want, gelyk dC goede man Richard zegt, „ ik heb nooit
„ eenen boom, dien men dikwyls verplant, of een gezin, dat
dikwyls verhuist, zo wel zien voortkoomen ais anderen, die
.. op dezelfde plaats bleven ". Drie verhuizingen doen evenveel
fehade als één brand. Het is genoegzaam even goed den boom in
het
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het vuur te werpen als hem te verplanten. Zorgt voor uwen
winkel, en uw winkel zal voor u zorgen. Indien gij uwe zaaken
wilt afgedaan hebben, gaat ze dan zelve doen. Indien gy wilt dat
zy niet afgedaan worden, zetid 'er dan eenen anderen ; zal liet
den Landbouwer wel gaan, dan moet by zynen ploeg, beftuuren ,
of dien zelve trekken. Het oog des meesters doet meer dan bei
handen. Het gebrek var, voorzorge doet meer nadeel dan-dezyn
het gebrek van kundigheid. Het oog niet te laaten gaan over zyne arbeiders is even liet zelfde als zyne beurs aan derzelver befcheidenheid over te geeven. Al te veel vertrouwen op anderen
is de ondergang van veelti menfchen. Want, gelyk de Almanach
zegt, „ in de zaaken deezer waereld wordt men niet behouden
„ door het geloof, maar door geen geloof te hebben". De zorgen, welke men aanwendt voor zigzelven, zyn altoos voordeelig.
Want, gelyk de goede man Richard zegt, „ de kundigheid is voor
„ den leergierigen , en de rijkdommen voor den waakzaamen , gelyk
„ de magt voor de dapperheid, en de hemel voor de deugd". Indien gy eenen getrouwen dienaar wilt hebben , welken gykondt
beminnen, hoe zult gy dit aanleggen ? Dien uzelven. De goede
man Richard raadt de voorzigtigheid en zorgvuldigheid aan , zelfs
omtrent voorwerpen van het geringde aanbel_ang , derwyl het dik
gebeurt, dat eene kleine onachtzaamheid een groot kwaad-wyls
veroorzaakt. „ By gebrek van eenen nagel, zegt hy, verliest men
„ een hoefyzer; bv gebrek van een hoefyzer verliest men het
„ paard; en, by gebrek van een paard, gaat de ruiter zelve ver„ .loren, dewyl zyn vyand hein agtcrhaalt en doodílaat, en dit al„ les , dewyl by niet gelet heeft op eenen nagel van zyn paards
hoefyzer".
Dit is genoeg, myne Vrienden, met betrekkinge tot de Naarftigheid, en tot de Oplettendheid, welke wy )voeten bedeeden
aan onze eigene zeaken; maar daar by -moeten wy nog de Maatigheid bezitten, indien wy on willen verzekeren van de goede uit
onzer Naarftigheid. Indien iemand niet weet te fpaa--werkfln
ren, terwyi by wint, zal by fterven zonder eenen ftuiver te bezitten, na zyn geheele leeven als aan zyn werk vastgelymd geweest te zyn. „ Hoc vetter de keuken is , zegt de goede man
Richard, des te magerder is het Testament". Veele rykdommen worden verkwist ter zelftier tyd, waarin men ze wint, zedert dat de vrouwen den fpinrol, en de breinaald verwaarloosd
hebben om de theetafel, en de mannen voor dc punch de byl en
den hamer hebben verlaaten. „ Indien gy ryk wilt zyn, zegt by
in eentin anderen Almanach, leer dan niet alleen hoe men
wint, maar weet ook, hoe men (paart". De Indien hebben de
Spanjaarden niet verrijkt, dewyl derzelver uitg:iven grooter waren
dan hunne voordeelen.
Staat dan af van uwe kostbaare dwaasheden, en gy zult u minder te bel;laagen hebben over de flegtueid der tijden, over het
P3
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drukken der belastingen, en over het bezvaarlyke onderhoud vale
uwe groote huizen. Want, gelyk de goede man Richard zegt,
„ de wyn, de vrouwen, het fpel en de kwaade trouw verminderen het goed, en vermenigvuldigen de behoeften". • Het kost
meer ééne ondeugd te voldoen, dan twee Kinderen op te voeden.
Gy denkt misfchien, dat een weinig thee, eenige weinige kelkjes
punch van tyd tot tyd, eenige lekkernyen voor de tafel, een wei
nigopfchik meer aan uwe klederen, en eenige tydkortingen, nu en
dan, niet van veel aanbelang kunnen weezen ; maar herinnert u wat.
de goede man Richard zegt, „ veel kleintjes maaken een groot"
Weest op uwe hoede tegen kleine verteeringen. 'Er is flegts een
klein lek nooiig om een groot Schip te doen zinken. Lekkerheid
in den fmaak baant den weg tot den bedelzak. De gekken geevea
feestmaaltyden t maar de verftandigen eeten 'er van.
Hier zyt gy nu byeen gekoomen op eene verkooping van fraaJigheden en kostbaare vodderyen. Gy noemt dit goederen ; maar ,
indien gy niet op uwe hoede zyt, zullen 'er voor fommigenuwer,
groote nadeelen uit ontslaan. Gy rekent, dat deeze dingen goed
koop verkoft worden, dat is te zeggen, voor minder geld dan zy
gekost hebben; maar, indien gy ze niet weezenlyk noodig hebt,
zullen zy voor u altoos te duur zyn. Herinnert u nog eens wat
de goede man Richard zegt: „ Indien gy iets koopt, dat voor u
„ overtollig is , zult gy welhaast verkoopen het geene gy het noo„ digite vai doen hebt. Bedenk u altoos eer gy u bedient van ee„ nen voorceeligen koop". De goede man oordeelt misfchien,
dat dikwyls de voordeeligheid van den koop in fchyn befi:aat, en
dat zy, 'U belemmerende in uwe zaakera, u meer fchade toebrengt,
dan zy u voordeel gedaan heeft. Want ik herinner my, dat by elders zegt: „ Ik heb veel mepfchen zien te grond gaan door het
„ doen van voordeelige koopjes. Het is eene dwaasheid, zegt
wederom de goede Man Richard, dat men zyn geld befteedt om
„ berouw te koopen". Dit is het evenwel 't geen men alle dagen
oo de verkoopingen doet, by gebrek van den Almanach gelezen te
hebben. „ De verftandige, zegt wederom de goede man Richard,
„ leert uit de rampen van anderen ". De dwaazen worden zelden
verftandigcr door hun eigen ongeluk. Ik ken zeker iemand, die, oni
zyne fcho.iders te verfieren , zynen buik heeft doen vasten, en zyn
gezin bykans gebrek aan brood heeft doen lyden. „ De zyden ftoffen ,
de fatynen ,de fcharlakens, eis dc fluweelen, gelyk de goede an
Richard zegt,maal;en eenc koude keuken ". Verre van tot debehoeften des leevens te behooren , kan men ze nauwlyks onder de
;erieflykheden rekenen. Dus is het, dat de kunstbehoeften an
het menfchelyke gellagt talryker zyn geworden dan de natuurlyke.
„ Tegen één mensch, dat waarlyk arm is, zegt de goede man Richard, zyn 'er honderd behoeftigen ". Door deeze en diergely
$e buitenfpoori;heden worden luiden van fatzoenlyl:en huize to-
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armoede gebragt, en genoodzaakt hunne toevlugt te neemen tot
hen, welkeii zy te vooren verachten, maar die zich hebben weeten flaande . te houden door Naarftigheid en Maatigheid. En dit
bewyst, „ dat een boerenkinkel op zyne voeten flaande, gelyk de
„ goede Man Richard zeer wel zegt, grooter is dan een Heer op
„ zyne knieën ". Misfchien waren zy, die het meeste klaagen,
erfgenaamen'geweest van deftige* goederen, maar, zonder de middelen te weeten, door welken die byeen vergaderd waren, heb
gezegd, „ het is dag, en het zal nooit nagt-ben.zytoiglv
„ worden. Eene zo kleine verteering op eene bezitting, gelyk de
„ myne, verdient niet, dat men 'er acht op geeve". Maar, in den
grond der zaake, „ verbeelden de gekken en de kinders zig, ge„ lyk de goede Man Richard zeer wel zegt, dat twintig guldens
„ en twintig jaaren nooit, kunnen ten einde komen ". Maar, door
geduurig wat uit de kist te neemen, zonder 'er weder iets in
te doen, zal men 'er welhaast den bodem van vinden; en dan,
gelyk de goede than Richard zegt, „ kent men de waarde van
„ het water, als de put droog is". Maar dit hadden zy terflond kunnen weeten, indien zy hem hadden willen raad
Zyt gy begeerig, myne vrienden, te weeten, wat het-plegn.
geld waardig is? Gaat en beproeft om iets van iemand te leenes;
hy, die cane leering wil doen, moet eene kwaade bejegening ver
zelfde gebeurt hun, die aan fommige luiden geld-wachten.H
leenen , wanneer zy, het geene men hun fchuldig is, wedereifchen.
Maar daar over fpreeken wy nu niet. Ten opzigte van liet geene
ik ílraks zeide , onderrist ons de goede man Richàrd voorzigtiglyk, dat trotsheid op een opfci,ik een doodelyk wanbegrip is.
Raadpleegt uwe beurs, eer gy wvc zinnelykheid raadpleegt. De
trotsheid is een bedelaar, die zo luid fchreeuwt als de behoefte,
maar die oneindig onverzaadelyker is. Indien gy één fraai Rukje
gekoft hebt, zult gy nog tien andere moeten heblen, op dat de
verzameling volledig 2y, en het eene met het andereovereenkoome; want, gelyk de goede man Richard zegt, ,,het is gemak,; lyker de eerfte grilligheid te bedwingen, dan alle, die nader„ hated opkoomen , genoegen te geeven ". Het is even dwaas
voor den armen, dat hy dc Aap des ryken wil zyn als het
voor den Kikkert was, dat hy zig wilde opblaazen om den Os
in grootte te evenaaren. Groote Schepen kunnen. meer wasgen;
maar kleine Vaartuigen behooren zig nimmer van den Oever te
verwyderen. Dwaasheden van deeze Poort worden fchielyk gefcraft: want, gelyk de goede man Richard zegt, „ de eerzugt
die van de trotsheid liet Middagmaal houdt, heeft de verach.
„ ting tot haar Avondmaal". En de goede man zegt nog elders:
de eerzugt ontbyt met den overvloed, houdt het Middagmaal
met de armoede , en het Avondmaal met de fchande ". Wat
voordeel trekt men voor liet overige van deeze ydele begeerte
on opgeprookt voor den dag te koomen, waartoe men zig zo
P 4.
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veel moeite geeft, en waarom men zig blootftelt aan zo veele
verdrietelykheden. Dit kan noch onze gezondheid bewaaren,

noch ons

geneezen van onze ziekten. In tegendeel, zonder de

perfoonlyke verdieníte te vermeerderen, geeft het aanleiding tot
afgunst, en verhaast het vernielen van onze bezittingen? Wat is
een vlinder? ten hoogílen niet meer dan eene gekleede rups, en
zie daar wat een petit maftre is. Gelyk wederom de goede man
Richard zegt, „ welk eene zotheid is het, dat men zig om zulke
„ overtolligheden in fchulden fteekt". By deeze verkooping, my.
ne Vrienden, biedt men ons zes maanden crediet aan, en inisfchien
is 't het . voordeel van deeze voorwaarde, welk fommigen onzer
bewogen heeft zig hier te laaten vinden, dewyl wy, geen gereed
geld hebbende om te befteeden, hier gelegenheid zullen vinden om
onze zinnelykheid te voldoen zonder iets uit te geeven. Maar ,
bedenkt gy wel wat gy doet, wanneer gy u in fchulden ileekt? Gy
geeft eencri anderen recht op uwe veyheid. Indien gy op den bepaalden tyd niet betaalt, zult gy befchaamd zyn uwen Schuldeifcher
te zien, gy zult befchroomd zyn, wanneer gy hem aanfpreelct, gy
-

zult

u vernederen tot het inbrengen van armhartige bedenen an

verfchooninge ; allengskens zult gy uwe oprechtheid verliezen, en
uzelven eindelyl: onteeren door de blykhaar(te en verachtelykite
leugens. Want, gelyk de goede man Richard zegt, „ de eerlle
„ mis(lag is, dat men zig in fchulden fteekt, de. tweede dat men
liegt ". Hy die fchulden maakt, heeft altoos de leugen kort agter zig. Een vrygeboren Engelschman [een Hollander Inogten wy
ook wel zeggen] behoorde nooit te bloozen, noch befchroomd te
zyn om iemand aan te fpreeken, of in het. aangezigt te zien, wie
by ook mogt weezen. De armoede is niet dan te dikwyls bekwaam
om den moed en alle mannelyke deugden te vernietigen. „ Een Ie„ dige zak, zegt de goede man Richard, kan hezwaarlyk regt over
einde fiaande blyven". Wat zoudt gy denken van Benen Vorst,
of van eene Regeeringe, die u, door een Plakaat, op ftraffè van
gevangenis of flaavernye, wilde verbieden u te kleeden gelyk de lui den, van aanzien ? Zoudt gy niet zeggen , dat gy vry geboren zyt;
dat gyhet recht hebt om ti zo te kleeden als n goeddunkt, dat zulk
een Plakaat eene openlyke fchendiug zoude weezen van uwe voor rechten, en dat zulk eene Regeering als een Dwingeland handel de? En ondertusfchen onderwerpt gy uzelven aan die dwinglandye, wanneer gy u in fchulden lteekt uit grillige verkiezing van te
pronken. Uw Schuldeifcher heeft het recht, om, indien het hem
behaagt, u van uwe vryheid te berooven, door u voor a7 uw leeven op te fluiten in eene gevangenis , of u te verkoopen als eenen
flaaf, indien gy niet in ítaat zyt hein te betamen. Wanneer gy den
koop, die u behaagt, gefloten hebt, kan het gebeuren , dat gy
weinig denkton de betaating ; maar de Schuldeifchers , „ gelyk de
„ goede man Richard zegt, hebben beter geheugen dan de Schui„ denaars. De Schuldeifchers , zegt. by wederom, zyn, onder al„ le
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Ie gezindheden ter waereld de bygeloovigíte. 'Er yyn geene
„ naauwkeuriger waarneemers dan zy, van alle de dagen en ty„ den van den Ahnanach". De tyd rolt over u heen, zonder dat
gy 'er acht op geeft, en men gaat een eisch om betaaling aanitellen, eer gy de miníle fchikking gemaakt hebt om 'er aan te voldoen. Indien gy, in tegendeel, om uwe fchuld denkt, zal de beflemde tyd van betaaling, die u eerst zo ver af fcheen te weezen,
ten uiterften kort fchynen, wanneer, by nadert. Het fchynt, dat
de tyd vleugels heeft aan zyne hielen zo wel als aan zyne fchoufiers. „ De Vasten is zeer kort, gelyk de goede man Richard
„ zegt, voor hun, die op Paafchen moeten betaalera ". Hy, die
van eenen anderen geld ter leen neemt, en een Schuldenaar, zyn
twee Slaaven, de eene van den Leener, de andere van den Schuld
hebt een afgryzen van deeze flaavernye. Bewaart uwe-eifchr;
vryheid en uwe onafhangelykheid ; weest naarftig en vry; weest
zedig en vry. Maar misfehien denkt gy het tegenwoordige eo
Raat van overvloed te zyn, die u toelaat eenige-genblik
zinnelykheid te voldoen zonder gevaar van u te benadeelen. Maar
fpaart, terwyl gy kunt, voor den tyd des ouderdoms en der behoefte, ,. de Morgenzon' duurt niet al den dag, gelyk de goede
„ man Richard zegt." De winst is onzeker envoorbygaande, maar
de uitgaaf zal altoosduurende en zeker zyn. „Men kan gemaklyker
„ twee Schoorfleeneh timmeren, dan eenen warm houden, gelyk
„ de goede man Richard zegt; daarom ga liever te bed zonder
„ Avondmaal, dan dat gy met fchulden belast opil:aat." Wint zo
veel u moogelyk is, en weet het geene gy gewonnen hebt te bezuinigen. Dit is het waare geheim om-uw Iood in goud te veranderen. Het is,wel zeker, dat, indien gy den leen der wyzen bezat, gy u niet zoudt beklaagen over de flegtheid der tyden, en de
bezwaarlykheid van het betaalgin der belastingen.
Deeze leer, myne Vrienden, is die der reden en der voorzigtigheid. Gaat evenwel uw vertrouwen niet enkel plaatzen op
uwe Naarfl:igheid, op uwe Waakzaamheid en op uwe Zuinigheid.
Deeze zyn, in waarheid, uitmuntende dingen; maar zy zullen u te
eenemaal onnut zyn, indien gy, voor alles, niet den zegen des
„

Hemels geniet. Smeekt dan ootmoedig om dien zegen; weest
niet ongevoelig voor de behoeften der zulken , aan welken dezelve
geweigerd is; naar verleent hun vertroosting en hulp. Herinnert
Li dat Job arm, was, en dat hy naderhand weder gelukkig wierd.
Ik zal 'er niet meer van zeggen. De ondervinding houdt Bene
School, in welke de lesfen duur te ílaan koomen; maar zy is de
eenige, in welke de verftandloozen kunnen onderwezen worden;
en nog leeren zy 'er niet veel zaaklyks : want, gelyk de goede
man Richard zegt, „ men kan eenen goeden raad geeven, maar
„ niet een goed gedrag." Bedenkt derhalven, dat hy, die niet
weet, hoe by eenen goeden raad moet ontvangen, ook niet op eene nuttige wyze kan onderfieund worden : want, gelyk de goede

man
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man Richard zegt: „ Indien gy niet naar de Reden wilt hoorets,
„ zal zy niet nalaaten zig te doen gevoelen ".
De oude Abranain eindigde dus zyne Redenvoering. Het volk
luisterde naar zyne woorden; men keurde zyne grondregels goed;
maar men liet niet na, op het oogenblik, juist het tegendeel te
doen, gelyk het gewponlyk gaat by de Leerredenen: want de ver
begonnen zynde, koft ieder, op de buitenfpoorigfte wy--kopinge
ze, in weerwil van alle vertoogen des Redenaars , en van de vreeze, welke de Vergadering had van de belastingen niet te zullen
kunnen betaalera, De geduurig herhaalde melding, welke by van
my gemaakt had, zoude voor elk ander mensch verdrietig geweest
zyn, maar myne verwaandheid werd op eene wonderlyke wyze geftreeld, fchoon ik wel verzekerd was, dat onder al de Wysgeerte, welke men op myne rekening Relde, geen tiende gedeelte
was, dat my toebehoorde, en dat ik niet al naleezende verzameld
hadt uit het gezond verfrand van alle Eeuwen, en van alle Volken. Hoe het zyn moge, ik belloot my te verbeteren, na de her.haaling, welke ik gehoord had, en hoewel ik had í1il gehouden,
met oogmerk om ftof tot een nieuw kleed te koopen, bepaalde ik
my vervolgens om het oude nog wat te draagen. Indien gy ook zo
doen kunt, Leezer, zult gy even veel winnen als ik.
RICISARD SAUNDERS.

EEERZAAME WRAAK.

D e Moeder van André, een borst altoos gezind
Zeer ligt een ander te verfchoonen,
Kon deze zagtheid in haar Kind
Niet dulden, zonder vaak 'er afkeer van te toonera.
Haar driftige aart zag, in de miníte tegenfpraak,
Haar Zoon verongelijken.
't Was haar gewoonte om hein gevoelig door te ftrijken,
Zo hij niet ras befloot tot een gewiste wraak.
•Eens, dat Andréas inderdaad beledigd,
En weder fpoedig waar bevredigd,
Was zulks zo fchandlijk in haar oog,
Dat zij hein openlijk een laffen bloodaart noemde;
De wraak als waare grootheid roemde;

En eindlijk haaren zoon tot deeze taal bewoog;
„ Nu
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„ Nu zal geen Schepzel mij weer plaagen,
„ Of't zal, zelvs op den minf'cen fchijn ,
„ Het voorwerp van mijn wraaklust zijn.
'k Wil dit verwijt niet meer verdraagen".
't Gebeurde kort hier na, dat 's Moeders lieveling.
Gewoon om op haar fchoot zijn uurtjes te verllijten,
En elk, behalven haar, te bijten,
Van hem een Stukje broods ontving;
Maar 't broksken, even na 't ontvangen,
Als niet voldoende aan zijn verlangen,
Onwaardig uit zijn mondje fmeet,
En grommende onz' André in een der vingren beet.
Nu voelde hij, door Letjes tanden
Gekwetst, voor 't eerst, het wraakvuur in zijn boezem branden;
Waar door zo fel een ífrijd ontttond,
Dat elk aanfchouwer zat te trillen en te beeven.
Dan Ploeg André, dan beet de Hond!
Ten laatften echter moest de fcherpe bijter fneeven.
Maar was zijn Moeder nu met deeze wraak te vre@n?
Wat vraagt nog naauwlijks kwam haar 't ongeluk ter ooren,
Of zij hadt haar geduid verlooren.
Foei, —fprak ze,—foei André! Hebt gij een hartvaníteen?
Het beest heeft zeker, buiten weeten,
, Dit ongelijk u aangedaan.
Is 't mooglijk, dat ge uw' pligt in zo ver kunt vergeeten,
, Dat gij mijn Letje dood durft haan 1
Gij zult deez' daad mij duur betaalen!
Och, was het arme dier voor geld weerom te haalen'!
„ Maar Moeder", — fprak de Zoon , — „ wees toch zo driftig niet!
„ 't Is immers op uw raad gefchied:
„ Of zoude ik mij, op 't felst, van mijnen Naasten wreeken,
„ Als hij, uit onvoorzigtigheid,
„ Ligt zonder opzet of beleid,
Mij hoont, of slechts durft tegenfpreekrn;
,, Oa
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Onkundig, of hij mij niet veel meer kwaads vergaf?
„ En mag een vuile Hond mij bikten zonder íliaf?
„ Dit kan geen reedlijk mensch bewecron.
Doch wat zijn dood betreft, die is mij waarlijk leed
„ Alleen, dit onheil kan ons lecren,
„ Hoe ras de wraakzugt ook ten doodlag is gereed.
„ Nu derft 'er fleclbts een Hond het leven;
En gij, — gij dreigt mij reeds ! — Gij gaaft gewis een Schat
„ Zo ge uwen gunstling weder hadt.
Maar, Moeder! had ik zulks dan aan een Mensch bedrecven
„ Waar — waar zoude ik mijn ftraífe ontgaan!
„ Een mcnsch kan un de gunst des Hemel-Konings !taan".
W. H. D.

SPOORE AAN DE JEUGD.

S treeft met yver, edle Jeugd!
Op den (mallen weg der deugd.
Open haar uw oor en harte.
Vlied de wellust als de pest;
Daar ze in 't hart haar' zetel vest,
Baart ze niet dan dubble fmarte.
Haat de onnutte ledigheid ,
Die alom u brikken fpreid ,
Zy, met wellust naauw verbonden,
Stort vaak menig, eer by 't weet,
In een' poel van grievend leed,
Daar geen einde aan wordt gevonden.
Zoek Gods Macht en wys Beftuur,
In de Werken der Natuur,
Diet verwondering te ontdekken.
In dit uitgeltrekt geheel,
Zien wy zelfs het minfte deel
Tot des • S cheppers glorie f1rekken.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,ICONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN
BETREKKELYK.

HET VERVAT. VAN DEN OPENBAREN, OF .GEMEENSCHAPLYKEN GODSDIENST, IN NEDERLAND, ERNSTIG TEGENGEGAAN.

Teeft men, gelyk ik onlangs toonde (*) , maar al te
Idoorbrekende
1 veel reden, tot regtmatigc klagten over de fleeds
Ongodsdicnttigheid in 't algemeen, in ons
Vaderland; men heeft ze zeker niet minder over het
verval van den Openbaren Godsdienst in 't byzonder,
en de onverfchilligheid van 's Lands Ingezetenen daaromtrent; dat men niet ongegrond mag aanmerken, als
eene der zigtbaarile uitwerkingen dier Ongodsdienftigheid. Zulks,getuigen onze plegtige Godsdienstige Ver
zo duidclyk, dat het eenen ieder, die nog-gaderin
eenigen lust heeft ter handhavinge van den Gemeen
Godsdienst, noodwendig in 't oog loope.-fchapl}ken
hoe klein, hoe gering tog is het getal van hun,
die 'er opzetlyk hun werk van maken, om den Openbaren Godsdienst by te woonen; in vergelyking van 't
geen in vroegere dagen plaats had! Weleer blonk onze
Natie uit, in het vlyLig bywoonen van den Gemeenfchaplyken Godsdienst. Men rekende het eene eer, niet
flegts een Christen in naam te wezen , maar zulks ook
met de daad in zyn geheele gedrag te toonen ; en byzonder te doen doorflralei}, door het naarftig waarnemen van den Openbaren Godsdienst. Dan in onze dagen waant men veel te verheven van geest te zyn , om
zich daaraan te bekreunen. Men telt liet meermaals onder de laagheden, onzer verftandige Eeuwe onwaardig,
veel in de Kerk te gaan, en aldaar te hooren prediken.
Dit is, zegt men, goed, voor menfchen van een middel(*) Zie ons Mengelw. hoven bladz.
VII. DEEL. DIENGELW. NO. 6.

Q

3g g

IMT VERVUL

delmatig verftand, yan bekrompen begrippen ; maar voor
Luiden van een goeden fmaak, van meer verftand en
oordeel, is het van geene de minfte nuttigheid. De
waarheden, aldaar verkondigd, zyn hun te oud; ze zouden dezelven gaarne voor verlieten willen houden: die
waarheden behagen althans aan zulke verlichte verftanden niet. Schoon de Waarheid altoos een beminnelyk
voorkomen hebbe, vele menfchen (teken 'er nogthans
den walg van; en wat wel byzonder het Godsdienftige
betreft, dat behoort, hunnes oordeels , zo gemeenfchaplyk niet te gefchieden. Men kan God, zeggen zy, even
zo goed en beter t' huis dienen, dan in de Kerk; daar
men 't veelal niet naar zynen fmaak vind; en waarvan
men, door vele voorkomende beletzelen, afgetrokken
word. Men kan t' huis zynen Godsdienst oefenen; 't is zo. Dog is het gemeenlyk niet ver van daar
dat men het doet? Elk, die zo fpreekt, vrage zich in
gemoede af, of het niet Bene loutere uitvhigt zy; of
by, den openbaren Godsdienst nalatende, en dit ter
verfchooninge inbrengende, in zyn huis wel immer den
Godsdienst oefene? My dunkt, ik houd my vey wel
verzekerd, dat zulke menithen, welken weinig of niet
ter Kerke gaan, den Openbaren Godsdienst zelden of
nooit bywonen, dat zulke menfchen, zeg ik, in hunne
huishoudelyke en byzondere Godsdienstoefeningen , doorgaans zeer flordig, onverantwoordlyk nalatig zyn. Ja
't komt my voor, dat ik op goeden grond wel een flap
verder mag gaan, en beweren, dat 'er by dit flag van
menfchen, op welken ik tegenwoordig het oog heb,
inderdaad geen Godsdienst huisvest.
Naar myn inzien kan een mensch, die maar eenigen
lust heeft-, om Godsdienftig te leven, den Openbaren
Godsdienst met geen onverfchillig oog befchouwen; by
kan omtrent dit allergewigtigtt ftuk niet onagtzaam zyn;
by kan het zelve niet verwaarloozen. Maar zy, in
wier hart gene gronden, gene beginzels van Godsdienst huisvesten, die zullen, niet dan met dwang, met
grooten weerzin, tot de verkondiging van Gods woord
komen; en daar zynde, zullen zy zich onder het gehoor magtig vervelen. My dunkt, dat de beste proef,
om iemands Liefde tot den Godsdienst in 't gemeen te
onderzoeken, is, of hy ook eenigen lust doe blyken,
pm 4ew Opeubaren Godsdienst by te wonen, en te hel ;
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pen vieren. Is iemand daaromtrent afkerig, (preekt
by 'er niet geringagting van , men kan zich veilig ver
houden , hy moge voorwenden, wat hy wil, 'er-zekrd
huisvest gene ware liefde Gods in zynen boezem ; de
Godsdienst , welken by verrigt , verdient dezen fchoonen
naam niet, om dat zyn hart ongevoelig , l:oel en onverfchillig blyft. Het zelve mag men ook befluiten
van hun die veelal, met kleinagting, van de Leeraars
fpreken , en 'er roem op dragen , dat zy zich weinig bekreunen, of 'er Leeraars zyn, dan niet; die, wat hun
belangt, het zonder Predikanten zouden kunnen ftelIen. Dusdanige Lieden, zy mogen met hun ver
willen brilleren, zy benadelen den Christelyken-ftand
Godsdienst niet weinig; en zyn, mag ik myn evóelcn
regt uit (preken, fchadelyker, dan openbare Deïsten.
Want de Godsdienst, welken zy bezitten, is in den
grond eenige trappen minder dan die der Deisten zelven,
of te minften, zy oefenen volmaakt de pra&tyk der Deïstery,, hoe zeer zy 'er in hunne theorie van verfchillen.
't Is my bekend, dat 'er onder de zulken gevonden
worden, die veel weten in te brengen tegen de wyze
van prediken, en Godsdienst - oefenen; die magtig veel
te bedillen hebben op de Leeraars en hunnen dienst ; die
om de verfchillcnde wyzen van Openbare Godsdiénstoefening den gehelen Openbaren Godsdienst veronagtzamen. Dan ik ben niet minder verzekerd, dat het doorgaans zulke n,cnfchen zyn, die zich, door eene gewaande geleerdheid vervoerd, magtig veel op hunne bekwaamheden laten voortaan ; en meer met hunne waan
dan met den Godsdienst raadplegen. Ook-wysheid
vind men 'er niet weinigen, die over hunnen Leeraar,
deszelfs werk en bediening klagen, zonder de vereischte kundigheden te bezitten, om 'er over te kunnen oor
niet zeldzaam duidelyk te bemerken , dat-deln.'tIs
ze flegts praten, om dat ze hooren praten; en meer uit
de Kerk blvven , om dat zy geen lust tot den dienst
van God hebben, dan om dat zy juist bekwaam zyn,
om recht te kunnen oordelen, over den aart van de
bediening der Leeraren.
Midderwyl wil ik in genen dele ontveinzen, dat de
verfchillende manieren van Openbare Godsdienstoefening
veel 'nadeels aan den Godsdienst toebrengen; de mciifchen' in verfeheiden opzigten fingeren, en maar al te
Q2
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veel, met enige fchynbare reden, te rug houden van
den Openbaren Godsdienst bv te woonen. Ik wil derhalve niet ontkennen, dat de klagten, welken men daar-s
over vaak hooren moet, maar al te gegrond zyn. Het
ware te wenfchen , dat men , omtrent de wyze van Openbare Godsdienstoefening wat eenpariger dagre. Want
by velen is dit onderfcheid zo groot, dat het geenszins
onopgemerkt kunne blyven , of met een volkomen genoegen van dc erne en andere zyde aangehoord worden.
Komt hier by dan nog partyzugt , zo word het verfchil nog
;rooter, en 't gevolg daarvan neemt toe in fchadelykheid; dat alle Leeraars behoort te noopen, om tegen
zulke verkeerde handelwyzen, die den Openbaren GodsHoe
dienst benadelen, op hunne hoede te zyn.
men ook over de beste Openbare Godsdienstoefening
moge denken, dit dunkt my Raat vast; men kan nooit
te eerbiedig, te deftig, te éénlemmig, te vreedzaam
in den Gemeenfchaplykcn Godsdienst verkeren.
Leeraars , die 'er oneerbiedig in te werk gaan, brengen
geen geringe blaam, of kleinachting, maar zelfs Bene
groote veragting op denzelven. Wat vereischt 'er meer
eerbied, meer ontzag, dan de Godsdienstige verfchyning voor den oneindigen God; den Heer van 't Heelal; dan Befchikker van ons geluk en ongeluk; den Bepaler van ons leven en dood; die in majcfteit en heer
ver verheven is boven alle de denkbeelden van-lykheid
Moet het -niet by velen naftervelyke menfchen ?
tuurlyk tot minagting an den Godsdienst ítrekken, als
men op den kanzel Bene taal laat hooren, welke men ,
by 't aanfpreken van een fatzoenlyk Man, niet zou
durven gebruiken? Wanneer een Leeraar, zelfs in zyne
gebeden tot God, zich opzetlyk bedient van fpreekwyzen en manieren van voorftellingen , die, ver van deftig
te zyn, uit eigen aart , door derzelver laagheid tie eer,
en 't aanzien van 'c Opperwezen kwetzen , o? althans
den Toehoorder oneerbiedigheid inboezemen; en veeleer zynen lust tot fpotten opwekken , dan hem tot eerbied en ontzag bewegen? — Wie weet wyders niet,
hoe nadelig het voor den Godsdienst zy, denzelven niet
eenftemmig te vieren ? 't Is waarlyk met geen woorden
uit te drukken , welk eene verwarring zulks moet veroorzaaken , by alle de zodanigen , die niet Ilegts uit fleur ter
Kerke gaan, maar God met hun verband dienen; ea
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welk een fchadelyken invloed zulks moet hebben, op
menfchen, welken niet recht Godsdienflig zyn. En
eindelyk , hoc noodzaaklyk is 't , dat een Leeraar in den
dienst van God vreedzaam en zagtmocdig verkere? Hy
tog behoort allerwege dc voetflappen te drukken van zynen zagtmoedigen Meester, die zo veel gedulds oefende in zyne omwandeling op Aarde; wiens prediking liefde en vrede was; die den verkeerden met zagtmoedigheid leidde; den afgedwaalden vriendelyk op den rechten
weg poogde te brengen, en te rug trok niet koorden
van liefde; die omtrent den onrechtzinnigen geen onverzoenlyken haat deed blyken , maar hem, met ecne
verfandige overtuiging, zagtmnoedig leerde. Hoe vele
misvattingen hadden de besten zyner Vrienden, de ver
Jongeren niet, omtrent het geen zyn-lichtfenzyr
Koningryk betrof? Hoe dwaas oordeelde amen dikwerf
over zyne Leer, en den aart van 't Euangelie ? Dan,
wel verre van denzulken harde woorden toe te fpreken,
hen te haten of te verdoemen, wendde Hy, met de
grootfte lydzaamheid, alle poogingen aan, om hun de
gezondste begrippen in te boezemen. Zulk een trcflènd
voorbeeld heeft een Leeraar, in 't beftier zvner Gemeente, te volgen. Met liefde, zagtmoedighcid, en Gene
vreedzame gcmoedsgeflalte zal by groote dingen ten
voordele van den Godsdienst uitwerken; waartegen een
bitter, een haatdragend, een vervolgzugtig Leeraar den
menfchen een afkeer tegen den Godsdienst inboezemt.
Men verfchoone my dezen uitflap ; dezelve is, ik beken het, wat groot; maar 't gewigt der zake heeft my
als vervoerd; en ik vlei my by velen des te ligter ver
te zullen verwerven, om dat het belang van-fchonig
den Godsdienst zelve voor my pleit. Immers zyn de
onagtzaamheid van eerbied in den Godsdienst, de laagheid van taal op den kanzel , de verwaarloozing van
eenftemmigheid in onze Gemeenfchaplyke Godsdienst
bittere partydigheid in 't voorftaan-oefnig,d
zyner gevoelens , aan te merken als zeer voorname
bronnen, waaruit de verflauwing en verwaarloozing
van den Openbaren Godsdienst voorvloeit. Dan,
om weder ter zake te komen , fchoon ik al toefa, dat
men grond moge hebben , om over deze of gene gebreken in de bediening der Leeraars te klagen ; fehoon
ik het ivenschlyk ague, dat de uitoefening van den
Q3
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Openbaren Godsdienst veelal op eene betere leest ge
dit alles egter beweer ik, dat zulks-fchoeidwar,mt
den mensch geenzins ontheft van zync verpligting, om
den Openbaren Godsdienst by te wonen. Want , wat men
ten dezen opzigte voorwende, men kan, indien men 't
fuk eenigzins ernftig overdenke, niet wel onkundig
zyn, van de noodzaaklykheid, om God openbaar en ge
te dienen; elk een moet zone verpligting-uienfchaplyk
daartoe terftond ontwaar worden , zo dra by flegts wei
ogenblikken op dit onderwerp wil doordenken.
-nige
Vóór dat God zyn oud Bondvolk, Israël, tot zyn
oenig Volk, van onder alle de Natien der Wereld had
afgezonderd; vóór de plegtige inrelling van den ouden
Wettifchen Godsdienst, had men des Heren naam al
beginnen aan te roepen , dat gewislyk in 't openbaar en
op eene gemeenfchaplyke wyze gefchiedde. Dog by
uitdek had zulks ten plegtig(te plaats, na dat Israël, de
flaaffche dienstbaarheid van Egypte verlaten hebbende,
op eene wonderbare wyze in veiligheid gebragt was.
Toen immers gaf God dit Volk bepaaldlyk te kennen,
hoe Hy van het zelve begeerde gediend te worden. Met
welk• een aantal van plegtigheden, met welk Gene ítatelj 'kheid was die Openbare Godsdienst der Joden ingerngt ! Naar 's Heren uitdrukkelyk bevel moesten zy den
Sabbath gemeenfchaplyk onderhouden: op den Sabbath
des Heren hielden zy hunnen Openbaren Godsdienst.
Van dezen was het genen Jood geoorloofd zich te ontrekkea. Dan mogt men geen hand aan Benig dienst
Natie moest dien dag eenparig-werkfain:dgch
vieren. Aan dit gebod heeft het Joodfche Volk door
alle tyden heen gehoorzaamd; tot op dezen huidigen
dag toe , vieren zy hunnen Rustdag nog gemeenfchap.
lyk; en oefenen op denzelven hunnen Openbaren Godsdienst gemeenfchaplyk uit. De Joodein hebben van
voor lang hunne Synagogen, in welken zy vergaderen,
en den dienst des Heren verri ten ; waar in zy het
Volk leren en gezamentlyk (iod dienen: met dat
oogmerk vergaderen zy, nog heden, pligtftatig in hunne
Synagogen byeen. Zy hebben hunne Rabbynen, die dc Wet
van Mozes en de Propheten lezen en uitleggen, en met
het Volk opgaan, om den God van Israël te dienen.
Het blyde Euangelie begon zo dra zyn heugclyk licht
niet te verfpreiden, of de Christenen vergaderden insgelyks te zamen om God te dienen. Hup groote Leermces,
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meester was hun daar in voorgegaan. Hoe vele Leer•
redenen heeft Hy in het openbaar niet uitgefproken,
voor Bene groote fchare, en met dezelve den Openbaren Godsdienst evierd? Hy predikte geloof en bekering. De Jo
ngeren van Jezus drukten de voetftappen van hunnen grooten Meester. Hy had geleerd in
den Tempel, een Gebouw, een Huis Gods, gefchikt
ter handhavinge van den openbaren dienst des Heren.
Hy had ook geleerd en gepredikt in ,het open Veld.
Dit voorbeeld volgden zyne Discipelen. Nu leerden zy
eens in den Tempel ; dan predikten zy het Euangelie op
de ítraten , ten aanhooren van de gehele 'Wereld; en
op een anderen tyd verrigtten zy hunnen gemeenfchaplyken Godsdienst in byzondere huizen, wanneer zy de
vervolging der verbitterde Jooden vreesden. Toen de
Leer van Jezus, op den grootcn Pinxterdag, plegtigtingcwyd wierd, waren zy allen eendragtiglyk byéén , byén om hunnen Openbdren en gemeenfchaplyken Godsdienst te houden; op eenen tyd, wanneer het ganfche
joodfche Volk ook zamen kwam, om zynen God het
Pinxterfeest te vieren, om den plegtigen Godsdienst
gemeenfchaplyk te verrigten.
Vervolgens is de eerfte dag der weke, inzonderheid,
tot eenen dag afgezonderd, om op den zelven den
Openbaren Godsdienst te oefenen; de eerste Christenen
hebben des te liever dezen dag verkoren, ons dat de
Heer Jezus Christus op den zelven van den dood verrezen, en den donkeren Grafkelder uitgetreden is. Mo.
gelyk heeft men dezen dag te meer bepaald, tot het
vieren van den Christelyken Godsdienst, om dat het,
daar de Wettifche Bediening nu plaats maakte voor de
Euangelifche, min voeglyk zyn zou, dat wy onze pleg_
tige Godsdienftige byéénkomften hielden, op den zelfden
dag, waar op de Joodfche Sabbath, die nu afgefchaft
is, gevierd word. Van het begin der Stigting
van den Christelyken Godsdienst, tot op heden, zyn deze Godsdienftige Vergaderingen onder de Christenen gehouden ; waar in zy hunnen Godsdienst predikten en
leerden. Hier uit zyn allengskens alle de byzondere
Gemeenten der Christenen voortgekomen , welke gezamentlyk dit loflyk voorbeeld gevolgd zvn,endenChristclyken Openbaren Godsdienst gemeenkchaplyk gevierd
hebben.
Tot heden toe heeft dit voortreffelyk gebruik onder
Q 4ons,
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ons, en alomme in 't Christendom, plaats. Bv aIIe
Volkeren, die de Leer van Christus belydcn, is men
gewoon tenen dag, en wel den eerften dag der weke, af
te zonderen; en dien Gode toe te weden. Deze dag is
plegtig gefchikt, om den-Allerhoogllcn gcricenichaplyk
en éénpaarig te dienen en groot te maken ; om hein ,
door 't zingen van Halmen en 't uitfprcken van Gebeden, te boven, te danken en te verheerlvken; mitsgaders om op dien dag onderwezen te worden in de Ver
lieren ; ten einde te leren, welke de-borgenhds
-weg is , om met .God in Vriendfcha}p te geraken ;,.en dien
wy bewandelen moeten, om in de Gewesten der Geluk
aan te landen. Tot zulk een plcgtig ge--zalighed
brui is deze dag afgezonderd; ter begunftiginge hiervan,
doet men , onder ons , op denzelven ophouden , allerlei
zoorc van bezigheden, handwerken en bedryven ; ver
niets , dan het geen zeer noodzakelyk is, en-orlvend
de mensch onvermydelyk behoeft; ten einde de Godsdienst ongeftoord, en des te gefchikter geoefend zou
kunnen worden. I3ehalven dezen eengin dag, heeft
men ook nog andere dagen , op welken men Godsdienftig
zamenkomt. Dan , nadien het elk een niet bv kan
brengen, dagelvks den Godsdienst bv te, woonen , *heeft
men den' Zondag alleen , by uitftek , daar toe bepaald,
en hieromtrent de vereischte fchikkingen gemaakt ; ten
einde een ieder zich, op dien dag ten minften, tot dit
allerheilzaamst, tot dit allernoodzaaklykst werk zoude
ichïkken.
Met dit alles is het ondertusfchen zeer ver van daar,
dat men een algemenen lust onder de mcnfchcn befpeurt , om dien bepaalden dag tot dit allernnttigst oog.
merk te befteden. 1-her over vallen zeer algemene klagten ; en ze zyn in waarheid zo gegrond, dat ze van geen
mensch tegengefproken kunnen worden : te minder, daar
't niet wel anders kan zyn , of men moet ten volle overtuigd wezen van de noodzakelykheid der openbare Godsdienstoefeninge. Elk vrage het zyn eigen hart , zyn eigen
gewisfe; onze Gewetens zyn zo veel als zekere Godfp raken, die in dit geval niet wel feilen kunnen ; en onze harten zyn zo veel als de Tempels van den Godsdienst. Die
zelfde harten, die zelfde gewetens getuigen, en zeggen
ons eiken ftond, dat God openbaar en gemeenfchaplvk gediend moet worden. Zy overtuigen ons van de volftrekte
nood-
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noodzakelykheid onzer pligtsbetragting; die voor ons
van 't uiteríte nut is , en waaruit het oneindig Wezen
geen het geringfte voordeel trekken kan. God is en
blyft de eeuwige , de oneindige, de almagtigc , de vol
zaligheid zou niet geftoord noch ver -zaligeGod;yn
worden, alfchoon Hy van geen fterveling ee--minder
nigen dienst ontvinge. Al het voordeel, dat uit den
Godsdienst te trekken is , komt alleen op den mensch :
het daar uit voortvloeiende heil raakt ons, en ons alleen. Het raakt, dat hooger klimt, een ftuk van het
alleruiccrfte gewigt; het raakt ons eeuwig behoud; niet
ílegts een geluk, dat befloten is binnen den kring van
eenige jaren, binnen den kring van eenige eeuwen,
maar een geluk, dat, in de onbeperkbare Eeuwigheid,
eindeloos zal beklyven, en behendig toenemen. Hoe
is 't mogelyk, zou men zeggen, dat een mensch,
een redelyk wezen , met rede , verftand en oordeel begaafd, hieromtrent onverfchillig zou kunnen zyn! Hoe
is 't u mogelyk, 6 Mensch, zulks te wezen, in een
geval, het welk u niet alleen van naby raakt, en u
voordeel kan aanbrengen; maar 't welk u zo van naby
raakt, dat 'er uw eeuwig behoud, uw eeuwig welzyn,
uwe eindelooze zaligheid aan verbonden is ; en daar her
verwaarloozen van uwen pligt u dreigt met een eeuwig
verderf, met eene eeuwige rampzaligheid! Het is
maar al te zeker, dat men , dus doende, liet dicrbaarfte
te fchandeloos verwaarloost en. te roekeloos waagt. Is
'er wel eenige grond, om te kunnen vertrouwen, dat
WY in Gods gunst zullen delen, wanneer wy ons zo
weinig aan Hem laten gelegen liggen; wanneer wy zynen Dienst verwaarloozen en gering agten.
Beflommerd door de bezigheden, bekommerd, alleen
bekommerd over de goederen van deze Wereld, over aard
haast voorbygaan, over eer, groot -fcheatn,di
aanzien onder de Volken, worden wy vaak af--heidn
getrokken van het geen ons beftendig geluk, onze eeuwige zaligheid betreft. Wy zyn inderdaad al te veel
geítcld op de goederen van dezen tyd, op het geen de
Wereld uitlevert ; en deze bezigheid houd ons te rug, van
op den dienst des Heren te denken. Dan dit is
't niet alleen; wy worden niet Ilegts door onze bezigheden , door 't bejagen van aardfche goederen, van den
Godsdienst afgetrokken; zulks zou nog eenigermate ver,
Qs
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fchoonelyk mogen fchynen ; om dat 'er onze tydlyke
welvaard aan verbondep is: maar de meesten laaten zich
nog op eene veel £chandelyker wyze weghepen.
Zy geven zig over aan vermaken, en wellustigheden,
die de zeden bederven ; en vele menfchen zeer ras van
hunne aardfche goederen ontzetten; hen in den tyd zelfs
ongelukkig maken; hen en hun gansch Huisgezin,
Vrouw, Kinderen en Naastbeftaanden in een poel van
jammeren ílorten ; die de gezondheid ondermynen;
en een drom van jammerlyke wederwaardigheden op den
mensch afzenden.
Deze vermaken, die wellus tigheden , 'waar aan men , eens aan dezelve overgegeven
zynde, zo verflaafd geraakt, dat het Leven zonder dat
genot een bittere last worde ; dezen trekken niet wei
af van hunnen pligt. Hier door geraakt-nigmefch
de Godsdienst, welke hen, in 't bejagen der Wellusten
en Vermaken in den weg ftaat, in kleinachting. Dit
veroorzaakt by velen , indien zy nog eenigen agt slaan
op hunnen tydelyken welvaard, en hunne aardfche bezigheden nog eenigermate ter harten nemen, dat ze den
tyd, ter handhavinge van den Openbaren Godsdienst gefchikt , gebruiken, om zich te vermaken; dewyl zulks
gevoegelykst gefchieden kan, op zodanig eenen dag, op
welken de gewoone en dagelykfche bezigheden 'er het
minst by lyden; zo dat then er gene of weinige fchade
by hebbe.
Bv andere menfchen is de Bene dag
als de andere. Voor dezulken, die zich ten eenemaal
verflaafd aan de Vermaken en Wellusten over geven,
is 'er geen tyd om aan eenigen, veel minder aan den
Openbaren Godsdienst, te denken. Zy leven alleen om
zig te vermaken, om aan de lusten van hun bedorven
hart den ruimen teugel te tieren.
Is de mensch dan enkel voor de aardfche wellusten
gefchapen , of voortgebragt, om door Wereldfche bezigheden weggefleept te 'worden? Is by enkel in de
Wereld gekomen, om ras vergankelyke goederen te
vergaderen; die vaak zo fchielyk verdwynen, als zy
vergaderd zyn? Zou dit het oogmerk kunnen wezen van
een Alwyzen Schepper ? Zou by zulke voortreffelvke
Schepzelen tot zulk een laag en onedel einde voortbrengen? Dit zeker was drn Schepper onwaardig!
Neen; wy zyn gewis tot veel edeler oogmerken
geboren; en om daar aan te voldoen, moeten wy 'er ons
werk
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werk van maken, om den ligt, welken wy aan Code
♦ erfchuldigd zyn , dat is Godsdienfig te wezen , en
den Openbaren Godsdienst naarftig waar te nemen, met
ons gehele hart te betragten. \Vy moeten leven tot
nut en voordeel van onzen Evenmensch, en ons eigen
welzyn, ons eigen geluk- nooit voorbyzien, nimmer uit
het oog verliezen. Deze twee laatstgemelde pligten
zullen wy betragten, als wy in waarheid werk maken
van den Godsdienst. Hier door zullen wy nuttige en
voortreffelykc leden der Maatfchappy wezen; terwyl zy
in tegendeel de zamenleving ten uiterften nadelig zyn,
welken dien grooten pligt, aan hunnen Schepper ver
voorwaar, onverant--fchuldig,veronatzm;
woordelyke misdaad, die met eeuwige, met eindelooze elenden geboet zal worden! Hoe een ge
gedeelte van ons leven, hoe weinig tyds , is hier-ring
toe gefchikt ! In een gansch jaar zyn 'er >ilegts twee-en
vy ftig dagen by uitftek gefchikt, om gemeenfchaplyk
God te dienen. En zulk een geringe tyd is nog te
veel voor eene groote menigte, om aan hun eeuwig geluk te arbeiden ; te veel voor zulke ernílige bezigheden
Welk een onverfchoonlyk, welk een onverantwoordclyk
gedrag, wat uitzinnigheid is dit! zal men op eenigen
grond kunnen hoopen , dat God, aan wien men zich zo
weinig bekreunt, zich zal laten gelegen leggen, om
denzulken, die zo ver hunnen pligt vergeten, Benige
gunst te bewyzen. Welk een naar, welk een jammerlyk vooruitzigt ! Hoe vrezelyk moet het uit..
einde zyn, hoe allerverfchrikkelykst voor 'den zodanigen
de ontzaggelyke Eeuwigheid!
Ziet daar, hoe men met reden te vrezen hebbe, dat het
lot derzulken, die, verllaafd aan de Wellusten of overgegeven aan het bejagen der aardfche goederen , veelal den
Openbaren Godsdienst verwaarloozen , ten uiter(le betreurenswaardig, allcrjammerlykst wezen zal. Maar is dit
waarheid , nog onverfchoonelyker , nog oneindig onverantwoordclykcr is het gedrag van hun, die, fchoon zy niet
geteld zouden willen worden onder het getal der Deysten,
nogthans met den Openbaren Godsdienst , en deszelfs Be.
dienaren , ja met allen , die 'er een hogen prys op Rellen,
openlyk den fpot dryven. Ik heb meer dan eens zulke lieden ontmoet , die, als zy in eenen lugtigen luim eens refit
aartig willen wezen, durven fpotten, met al wat heilig
is,
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is, met den Godsdienst, met de Openbaring, en met
derzelver Leeraren. Ik heb zulke aartige kwanten, bv
alle gelegenheden, dezelfde aarcigheden een en andermaal
hooren herhalen; en opgemerkt, dat zy , als zy van
niemand toegcjuichd wierden, zich zelven den lof toezwaiden, en om hunne ryke vindingen hartelyk lachten.
Ondertusfchen heb ik, dank zy den Hemel! hoe zeer
zy met zichzelvcn ingenomen waren, nooit om zulke
aartigheden kunnen lachen, maar dezelve verfoeid, en
als de uiterie laagheden befchouwd; terwyl ik ook hen,
die ze toejuichten in denzelfden rang plaatfte. — Hoc
veel nadeels zulk zoort van menfchen den Godsdienst
toebrenge, en hoe veel fchadelyker zy voor den Godsdienst zyn, dan de openbare Deïsten zelven, heb ik
En als men
reeds in deze Verhandeling doen zien.
dit in agt neemt , kan men niet nalaten de regtmatigheid
der klagten over dezulken te erkennen; daar zy de voorname oorzaken zyn, van de nog geftadig toenemende
lauwheid, en verflauwing, in 't .waarnemen van den
Openbaren Godsdienst. Zy blusfen in vele eenvoudige
lieden, vooral in de zulken, wier harten aardschgezind
zyn, en haken om de Wellusten dezer Wereld natejagen , al den lust tot den Godsdienst, alle de nog overig zynde grondbeginzels, ten ecnemale uit. Zy maken langs dien weg vele tot flegte Christenen, tot onnutte, en nadelige Leden voor de Maatfchappy.
't Is niet te zeggen, hoe nadelig, hoe fchadelyk dus
voorbeelden zyn ; hoe fchielyk zy aanhang kry--danige
gen; en hoe velen terftond gereed zyn, om hen na te
volgen. Zulks heeft te meerder invlocds, om dat men
't veelal aanziet voor eenc nieuwe, eene verlichter Wysgeerte, dan die der ware Christenen; 'voor eene Wys••
geerte, meer gefchikt naar de hedcndaagfche wellevendheid; meer overeenkomflig met den zogenoemden verbeterden fimaak; meer ingerigt naar de gemene bevatting
van onze wellevende Eeuw, waar in men de eenvoudige waarheid voor veel te laag houd, om op den duur
omhelsd te worden.
Dan uw lot, G Mensch , tot welke dezer foorten gy
gok te brengen zyt, is beklagenswaardig. Men late
zich, met veragting, met verfmading van den Godsdienst, en vooral niet Gene koele onverfchilligheid den
Christelyken, den Openbaren Godsdienst bcfchouwende,
ge-
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geheel en al overgeven, aan de beflommeringen der
Wereld, en 't najagen van aardfche goederen. Men late zich verflaven aan de vermaken, aan de Wellusten
van het vleesch. Of men late zich, dat ik nog onverancwoordelykcr noem, leiden, door de nieuwe Wysgeerte onzer bedorven Eeuw, die, helaas! van onze
nabuuren tot ons gekomen, zo veel .ingang vind in de
harten myner Landsgenooten. Laten deze verkeerde begrippen uwe harten vervullen, vermeesteren, geheel overmeesteren! Zegt my, gy die den Godsdienst
veragt, die den Openbaren Godsdienst zo vaak verwaarloost, ter oorzake dat gy u dermate inwikkelt in
de beflommeringen van dit leven; zegt my in ernst welk
is de grond van uw vertrouwen? Aardfiche goederen,
fchatten, rykdommen, eer en aanzien in de Wereld;
alle deze goederen, die gy zo ieverig bejaagt, hebben
gene beftendigheid. Zy verlaten u éénmaal, of gy
moetze op het onverwagtfte verlaten. Hebt gy dan
op dezelve uwe eenige hoop, uw vertrouwen gevestigd? wel, ziet daar, het ganfche gebouw uwer ver
hebt niets overig-wagtinopémlefr;ngy
dan een jammerlyk vooruitgezigt, van een eeuwig ongeluk, dat u zo, zo ogenblikkelyk ílftaat te treffen! —
Zegt my, gy die den Godsdienst, den Openbaren Godsdienst aan de vermaken dezer Wereld, aan de Wellusten der aarde, opoffert; zegt my in ernst, welk is de
grond van uw vertrouwen? Schielyk, met fnelle vleugelen, vliegen de tyden, de dagen, de ogenblikken van
vermaak daar henen, en alles wat zy nalaten, is, in
het hart, een volmaakt ydel; dat vervuld word met
kwelling, met droefenis, met hartzeer; en, in het
Lichaam, een aantal van ongemakken, die het leven
finertlyk, allerverdrietigts en kort maken. En ten laat fe doet dit alles den mensch, by 't afloopen zyner dagen nederftorten in een eeuwigen poel van jammer en
elende. Zegt my , eindelyk , gy, die niet flegts onverfchillig zyt omtrent den Godsdienst, maar die in uw
hart een doodlyken afkeer hebt ,van al wat den naam
van Godsdicnftig draagt; die met al wat heilig is opent
durft dryven; zegt my in ernst, welk-lykdenfpot
een grond van hoope hebt gy ? welk een uiteinde kunt
gy u voorstellen ? Hoedanig zal uw lot zyn, dan wanneer dat ogenblik verfchynt, dat de dood zynen voet
bin.
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binnen uwen drempel zet; wanneer by uwe vege Le.
gerftede nadert ; wanneer by u in zyne vernielende ar
adem, uit uwen ílervenden,-mengrypt,dlaf
en fnikkenden hals, over uwe doodfche lippen drukt ? —
Zegt my in ernst, hoe zal dan uw hart gefteld wezen?
Of liever, laat ik het u zeggen, en u onder 't oog brengen. Een vooruitzigt op eene allerjammerlykfe rampzaligheid zal het klamme doodzweet uitperfen ! uwe ziel
zal verfcheurd worden op ieder denkbeeld van de eeuwigheid; tot dat gy eindelyk in dezelve overgaat om
nimmer een enkel ogenblik van geluk meer te (maken,
maar in eeuwigheid rampzalig te zyn. Zulk een jamrnerlyk lot hebben de veragters van den Godsdienst,
naar luid der Openbaringe, te wagten. Ongetwyfeld
zal het den eenen veel zwaarder, dan den anderen te
verantwoorden vallen: den baldadigften veragteren zal
zekerlyk het zwaarfte lot treffen: en zy,, die het meeste.
licht ontvangen hebben, zullen het meest te verantwoorden vinden.
Dan wie is de mensch, die eerie vaste eene gegronde hoop in zynen boezem kan voeden op een beftendig
geluk, op eene ftrelende, eene eindelooze Gelukzalig
alleen de Godsdienftige man, het is de-heid?Hr,s
ware Christen. De Christelyke Godsdienst, van
den Hemel gedaald, leid ons, langs den weg der Volmaaktheid, tot ons waar en in eeuwigheid beftendig geluk. De Christelyke Godsdienst houd ons geduurig
voor oogen, al wat groot, al wat volmaakt, al wat
gelukkig is. — De Christelyke Godsdienst trekt ons,
tot de betragting van onzen pligt, door de eindelooze,
de gadeloe ze liefde Gods, verworven door het dierbaar
bloed van Christus, onzen eenigen Zaligmaker. — Alle
de groote goederen, welke ons de Christelyke Godsdienst toezegt, fluiten in zich het denkbeeld va» een
eindeloos, van een ftooreloos, volmaakt gelukzalig leven; voor altoos te genieten in de gewesten der Eeuwigheid.
Mogten wy des, die den Christelyken Godsdienst
belyden, verre uit onze harten verbannen eerie al te
overvloedige begeerte naar de Goederen dezer wereld ;
meier bezittinge tog de uitgeftrekte begeerten onzer
zielen niet verzadigen kan! Mogten wy des verre uit onze harten verbannen de Wellusten, de iedele
ver-
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vermaken dezer Eeuwe, die den mensch zyie ware belan g ens doen verdertelen, de zeden bederven, en ongodsdienftig maken! Mogten wy vooral verre
uit onze harten verbannen de geringagting, de verfma-

ding van onzen fchoonen Godsdienst, op dat wy niet

ten eenigen tyde, met de uiterfte wanhoo p en vertwyfeling, in een eeuwig en rampzalig verderf ílorten? —
Beftraal ons hiertoe 6 Eeuwige Godheid! met het licht
van uwen Heiligen Geest. Vervul onze harten met
zuivere blydfchap, met Godsdienftige be giezels. ----Bewaar ons voor eene al te groote begeerte naar
aardfche goederen. Beveilig ons tegens de ver
wereld, die ons flaafsch zouden kunnen-lokingedr
hegten aan dartele vermaken en verleidende wellusten.
Vervul onzen boezem Reeds met eenen blakenden y ver
en eene vuurige begeerte naar uwen Dienst. — We
ons op u, in Christus , vertrouwen ; op dat wy, met
eene vaste hoope vervuld, inde eeuwigheid vertrouwend
mogen inílappcn ; en aanlanden in de gewesten der eiadelooze Gelukzaligheid !
C. V. D. G.

LEVENDE, WORMPJES, WAARGENOMEN IN 'T LIGHAAM
VAN EEN KIKVOASCH.

Door w . VAN BARNEVELn, Apotheker te Amfierdam.

eeze Wormpjes zyn gevonden, buiten de idgewanD
den , in de holligheid van het Lighaam van een le•
venden Kikvorsch; dien ik, nevens anderen, in een ge.

dekten glazen Vies, zedert de Maand Augustus des voo.
rigen Jaars, tot zekere oogmerken had bewaard. Toen
ik my, op den i8den April laatstleden, met een mvner
goede Vrinden bezig wilde houden, met den omloop
des Bloeds te zien, ontdekte ik, in het darmfcheil van.cenen deezer Kikvorfclien, vier of vyf zeer kleine Wormpjes. Zy vertoonden zig, door een Vergrootglas van age
lynen brandpunt, ter dikte van een dunne i1eld,en ruim
eens zo lang als dezelve ; krinkelende, met een onvermoeide beweeging, langs het tedere Mefenteaiwn van den
Kikvorsch, 't welk reeds voor het Microscoop uitgiei}rekt lag. Maar - alzo wy, door 't , (g^nteriuv verhip.
derd ,
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derd, de Wormpjes niet naauwkeurig konden befchoiwen t
nam ik een penfeeltje, gevuld met water, en ilreel; daar
mede het Darmfcheil af, op een glaazen plaatje, of het
my gelukken wilde, deeze Wormpjes afzonderlvk te
bezien; waarin ik gelukkig (laagde. Het Wormpje nu,
met Gene der grootíte Lenfen bezien, had de gedaante
van een jong Aaltje, en was byna gelyk aan de Aaltjes,
die wy, in de Stvfzel en den Azyn, waarneemen; behoorende volgens Linnceus in den Rang der Wardiertjes.
Zone beweeging was niet eenvormig, gelyk die der
Azyn-of Styfzel- Aaltjes; maar buigende zich, met beide de einden des Lichaams te gelyk, over eene zyde,
en in allerlei bogten; leggende nu en dan een Knoop of
Strik in zyn Lichaam, veroorzaakt en weder ontwikkeld, door de beweeging, die altoos van het ftompe einde zyn aanvang nam, en zich uitftrekte naar den Staart;
doch de voortgang was zo gering, dat het Diertje, voor
het fterkst vergrootende Glas, naauwelyks zomtyds ons
oog ontweek.
Na deeze waarneeming, vroeg ik myn Vriend, hoe
komen deeze aalswyze diertjes daar in de holte van het
Lighaam? Niet in de Maag of Darmen; maar buiten de
ingewanden, en gansch .afgeflooten van de buitenlucht 2
— De Kikvorsch was door my wel afgedroogd en
drooger geworden, alzo ik dezelve, by geval, een
poosje in myn hand gehouden had. Daar benevens heb
ik het water, daar deeze Kikvorsen, nevens anderen,
in was geweest, zeer naauwkeurig, met het Microscoop, onderzogt ; maar ik heb 'er niets, dat naar leeven geleek, in gevonden. Deeze omzigtighcid heb ik
te meer in agt genomen, niet alleen om alle twyfelagtigheid voor my weg te neemcn ; maar ook om myne
waarneeming op gcenc losfe verbeelding te gronden;
waar aan de Microscopifche Waarneemers wel eens deel
hebben.
Daar nu het gevoelen oud, en voor lang genoegzaam
afgelegd is , dat de verrotting leerende Schepfelen zoude voortbrengen; en byna alle Natuurkundigen het niet alleen als
Bene ontwyfelbaare waarheid aangenomen ; maar. ook door
redeneeringen , gegrond op ondervinding , voldongen
hebben, dat de oorzaak van het gewrocht reeds van den beginne in de Natuur is, komt het my zeer waarfchynlyk
voor, dat deeze, zo dunne en kleine Wormpjes, of eeni-

IN EEN KIKVORSCIT.

253

nige deelen der ingewanden doorboord en zig daarnedcrgezet hebben ; of door den omloop des bloeds en der vogten aldaar gebragt zyn; aldaar leeven, zich beweegen en
onderhouden worden.
De wateren, of vogten, in 't algemeen, fchynen het
beste gefchikt te zyn, om ons dc wonderen der Natuur,
in de zo onbegrypelyk kleine weczens, te ontdekken. Ie
Sloot- of Regen -water uit boden gooien -dervogt,'zy
't zy mist- of infufic-water, getrokkken van verfchillende plantgewasfen, brengt Diertjes voort, aan elk vogt byzonder eigen. Hier uit zoude men kunnen afleiden, dat
'er eene orde in de Natuur fchynt te zyn, omtrent de
middelen van beftaan, voor ieder dezer Schepzeltjes verordend; gelyk Vogelen, Vislèhen, en'Beesten, met byzondere fpyzen, gevoed worden. De Infeaen, tog, die
wy in deeze of geene vogten ontdekken en waarneemen,
koomen daar niet in , voor dat zodanig een volt een zekeren trap van bederf ondergaat; waar door de Eiertjes
van verfchillende, onbegrypelyk kleine, weezens, op deeze planten of vrugten gebragt, uitgebroeid worden. Indien dit bederf nu de oorzaak van 't gewrogt zelve ware,
zou 'er dan niet uit moeten volgen , dat de Putrefactie van
welke Lighaamea ook altoos gelvke weezens moest
voortbrengen? of ten minften onbekwaam zyn, om geduurig en onveranderlyk het zelfde weezen, uit de ver
zaak, voort te brengen; waar van wy immers-onderftl
dagelyks de blyken zien? By voorbeeld: uit Kaas of Vygen , de Myten : uit Regenwater, Raderdiertjes? enz.
Hoe ongerymd zou het daarenboven zyn, te onderílellen, dat de verrukkelykIte fchoonheid, het onnafpeurlyk
Maakzel, de wonderhaare volmaaktheid, niet tegenftaandc de onbegrypelykfte kleinheid, van zommigen deezer
weezens, van het blinde Lot zouden afhangen! Zulke en
veele andere Redenen hebben de Natuurkundigen , met
regt, doen befluiten, dat kleine voor 't oog onzigtbaare Vliegjes, overal door de Lucht zweevende, zo op de
plantgewasfen, als in de wateren , waar zy flegts een bekwaam voedfel voor hun geflagt aantreffen , Eiertjes
leggen. Dat de zoorten, die hier uit in menigte voort
voor een tyd inwoonders der wateren zynde,-komen,
na veranderd te weezen, weder bcwooners des aardrvks
worden ; en altoos weezens van hunnen eigen' aart voort
zaadera hunne Gewaslèn. Zeer gemakke--breng,lykd
lyk valt dit gevoelen op te helderen , met het voorbeeld,
R
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dat de Muggen ons verfchalfen, en een ieder, niet het
bloote oog, kan waarneemen. Wie weet niet, dat uit het
Eytje van eenen Mugge, by toeval in 't water gevallen,
eerst een Wormpje, of Made, daarna een ruighairig Waterdiertje, hebbende een wonderlyk Hoofd, vervolgens
eene vliegende Mug, en dus een Bewooner van een gansch
ander Element, hervoort koomt? De Natuur is altyd ge,reed, om Infecten van allerlei flag en aart voorttcbrengen.
De Zomerwarmte en de eerf}e Trap van bederf zyn haar
byzonder behulpzaam. De Diertjes, die geen Eiertjes
leggen, maar onmiddelyk voortteelen, worden zckerlyk
door den Wind vervoerd, en van de eene plaats cot den
andere voortgeplant, daar ze te vooren nooit waren. Ik
heb , omtrent dit Stuk, eens eene waarneeming gedaan, met
Raderdiertjes, die wy maar in zommige Londen gooten
aantreffen. By het uitdroogen der vuiligheden in die gooten, na een langduurig droog weder, rollen zy zich in 't
rond, en blyven in dien haat, tot dat die vuiligheden
weder door den regen bevobcigd worden; wanneer zy als
op nieuw leevcn en zig beweegen. Ik bragt een gedeelte
van deezen gansch droogen Modder, op een boden Plate, daar ze te vooren nooit waren; en zy teelden wel dra
in menigte voort. Zulks doet my befUiten, dat de wind
niet, minder t kwaam is, om dit uit te voeren. De Myten, die doorgaans menigvuldige Bewooners derKaaswinkels zyn, kunnen, indien ze zig al niet op de Kaas onthielden, ook zeer gemakkelyk overgevoerd worden
naar plaatzen, daar ze te vooren nooit waren. De Vliegen
verfpreiden dus haar -Geflagt door middel hunner Vicugelen; wy zien hoe dat ze, op Vleesch of Edamfche
Kaas, Eieren leggen; hoe die Eieren Maiden, en die
Maaden wederom Vliegen worden, welken desgeiyks hun
Geflagt voortplanten.
't Is waar, de Heer BAKER leert ons, dat de Aaltjes in
de Styfzel levende longen baaren; 't welk een Engelsch
Heelmeester JAMES SHERWOOD en de Meer NEEDHAM 'C
eerst ontdekten; dat Hy zelve, uit één Aaltje, hon^erd
en meer Jongen zag voor den dag koomen; daar by bekennen moest voor deezen van verbeelding geweest te

zyn, dat die Aaltjes in Vliegjes veranderden. 't Is uit
dien hoofde by den Heer BAKER twyffelagtig, hoe deeze
Aaltjes in de Styfzel koomen. Zo men wilde onderftellen, dat ze in de Tarwe geweest zyn, waar uit de Styf-

zel gemaakt is, dan komt het hem ongeloovelyk voor,
dat
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dat ze door de kooking der Styfzel niet geftorven zyn.
Wil men liever denken, dat deeze Aaltjes zo wel leevend- als eijerhaarende Diertjes zyn, dan is zulks, volgens zyne mecning,eehe al te ongewoons byzonderheid,
onl, zonder het ftcrkflc bewys voor derzelver waar
aangenomen te worden. Zie BAKER, ll'uttig ge -heid,
III. Iloofdit. Maar gemerkt 'er-1rui,tan'Tcosp
in de Tarwe, op de Akkers, zeer vicele Koornairen gevonden worden, welker Graankorrels dezelfde Aaltjes
voortbrengen, zo vinde ik naauwlvks rede, om te twyfelen, hoe die Aaltjes in de Styfzel koemen. Zou ik niet
mogen denken, dat deeze Diertjes in de gefteldheid van
hunne Natuur iets hebben, waaidoor ze zig zo wel voor
de Hitte van 't Kookend Water, als voor die van de ver
liet Veld kunnen befchutten?-fchroeindZ1alp
Te meer nog, daar zommigcn waargenomen hebben, dat
deeze Diertjes, na dat hun Lccven , in daar toe bewaarde Korrels, den tyd van vier Jaaren fcheen flit gettaan te
hebben, door 't bvdocn van vosten, tot hunne voorige
werkzaamheid konden herfteld worden. Ik heb hier een
voorbeeld van in de Radcrdiertje Als men den drongen
Modder van een Looden Plat den gehcelen Winter bewaart, in den Zomer ganfche dagen in de Zon, in et ne
wederomkaatzcnde Hitte legt, dan doet die Hitte deeze
Diertjes niet ilerven; maar ze kunnen geduurig, met byvocging van Water, tot hunne voorige oefeningen gera t worden.
Wanneer men de dingen maar oppervlakkig befchouwt,
zal men 'er dagelyks veelen vinden, die ons aanleiding
geeven, om weder te keeren, tot het by alle oplettenden
afgelegde gevoelen, dat de verrotting levende Schepzels
voortbrengt. Gebrek aan lust of gelegenheid tot onderzoek, en de kleinheid der Schepzelen , veroorzaaken
grootlyks, dat dit gevoelen, van ouds af aangekweekt,
nog niet algemeen afgelegd is. Daar kómt by, dat wy
verkeerde vergelykingen maaken ; wy branden ons aan
Kookend Water; maar mogen wy hier uit dadelvk hefluiten, dat het zo ook gelegen is, met deeze kleine Dierties. Staat het nu al vast, dat de Natuur der Infeéten of
derzclver Eiertjes aan de onze volkomen gelyk is? Wie
weet met welke Harstagtige Eif;enfchap zy voorzien en
omwonden zyn, tegen dc Hitte? — Is ons intusfchen
een diergelyk verfchvnzel te diep, en zyn 'er nog anderen, die wy niet doorgronden kunnen; het behoort ons
veel
R2
,
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veel eer aan te fpooren, om alles nader te onderzoeken,
dan ons te beweegen ,om tot ongerymde onderfi•ellingen
over te gaan. Het ftrekke dan, om ons oog te slaan op
de bepaaldheid onzer Kennisfe, en te zien op de oneindige
Wyslheid van Gods Almagt. Wie zal ons, (om hier van
flegts eenige ftaaltjes op te noemen,)by voorbeeld, ver
groene Luisjes, die wy agter op de blade--klaren,hod
ren der Besfen- en van andere Boomen vinden, van 't eene
tot het andere Zaifoen in weezen blyven, en hunne zo
allertederite Lichaamen voor de ftrengheid der Vorst en
Wintervlaagen behoeden ? Wie zal ons uitleggen, hoe de
Diertjes in 't Mannelyke Zaad koomen ? Hoe in de Hoofden
der Schaapen en Harten , Wormen gevonden worden?
De Heer RtJYSCH immcrsontdekte verfcheidcnzoorten van
Wormpjes in de Beenderen, Hersfenen, Nieren, Galblaas ,
Lever, enz. Wy kunnen 'er niets zekers van zeggen ; maar
't is niet ongevoeglyk te Rellen, dat derzelver Eiertjes,
met het Bloed of de vogten omgevoerd, aldaar gebragt
zyn; die zelfde Heer heeft áók Wormen gevonden in
het bloed; te weeten : in de groote Slagader, onder het
Hart. De Heer ANDRY meent, dat Wormen te hebben,
Bene aangeboorene ziekte is; en dat de Eiertjes zelven,
waaruit zulke InfeEten voortkomen, te gelyk met alle de
deelen van ons Lichaam oorfpronkelyk zyn.
Hoe 't zy, 't is gansch niet onwaarfchynlyk, of deaalswyze Wormpjes, in de holte des Lichaams van den Ki kvorsch gevonden, hebben eenige deelen der ingewanden
doorboord en zyn daar heen gekropen, of ze zullen, dat
ik nog liever zou flellen , door de Circulatie, toen -ze nog
in de Eiertjes waren, daar heen gevoerd zyn. Het gevoelen, dat Gelyk altoos zyns Gelyk, en 't bederf geen Levendige Schepzels voortbrengt , is van zo voortreffelyke als
yverige Wysgeeren beredeneerd: en 't ftryd ook, tegen
Natuur beiden en Reden, dat 'er een Geflagt zou kunnen
zyn, zonder Vborouders, en een Lusthof van Boomen en
Planten, zonder Zaaden. Ik hebbe myne bedenkingen
daaromtrent, by dee^e gclegendheid, te meer opgegeeven, of zulks ook anderen mogt aanfpooren, tot het uit
nadere proefneemingen, om zodanige ver -denkva
te verklaaren.
-fchynzelsduikr
Amts. den 5 May, 1778.
NA-
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(Volgens den Heer DE BUFFON.)
in 't Hoogduitsch
e Kruisbek, in 't Latyn
D
in 't Poolseh
in 't
in 't Engelsch
Zweedsch

Loxia,
Rrzywonos,
Kreutz^-, ^chnabel,
Korsneaf,
Crosfbell, Ci osfbeak of
Speld- appele, geheeten, komt zeer naby aan den Dikbek (*). Deeze beide Vogels hebben dezelfdle grootte,

dezelfde gedaante, dezelfde geaartheid , dezelfde geneigdheden, en verfchillen niet van elkanderen dan door
eene foort van wanfchapenheid aan den Bek: en deeze
wanfchapenheid van den Kruisbek onderfcheidt hem ook
van alle andere Vogelen: want hy is de eenige die dit
Kenmerk of liever dit gebrek heeft; en ten bewyze dat
dit veel eer een gebrek, eene dwaaling der natuure is,
dan een haarer beftendige trekken, blykt hier uit dat het
maakzel verfchilt: terwyl de Natuur in alles bepaald is,
en alle haare voortbrengzels eene vaste wet volgen in
haare ontwikkelingen, en een onveranderlyken regel in Naare fchikking; daar d Bek deezes Vogels nu eens ter rechr zyde gekruist is. E,I naardemaal
ter dan eens ter flinke
wy aan de Natuur geene andere dan vaste oogmerken, en
zekere ontwerpen mogen toefchiyven, onvcranderlyk in
derzelver volvoering , hel ik over om dit verfchil van
plaatzing toe te fchryvgn aan 't gebruik, 't geen deeze
`vogel van zyn Bek maakt, die altoos na dezelfde zyde
gekruist zou weezen , indien eenige zich niet gewenden
om de fpyze over de flinker in Rede van over de rechter
zyde te neemen, even gelyk men onder de Menfchen
zommigen aantreft, die, by voorkeuze, de flinker hand
in plaats van de rechter g ebruiken. Deeze twyfelagtigheid van fchikking in den Bek deezes Vogels gaat gepaard
met een ander gebrek, 't welk niet dan zeer ongemaklyk
zyn kan: naamlyk een bovenmaatige uitgroeijing in den
boven- en onderkaak: de twee punten elkander niet kunnende ontmoeten, kan deeze Vogel niet pikken, geen
kleine graankorrels opneemen, noch zyne fpyze op eenige andere wyze dan zydelings neemen: en 't is, te deezer oorzaake, dat, indien hy die ter rechter zyde begint
(") Zie de befchryving deezes vogel, hier voren,131. i, enz.
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gint te neemen, de Bek ter flinker zyde gekruist worst,
en ook anders om.
Maar dewyl'er niets beftaat ofhet heeft 't geen daar aan
beantwoordt, en dus van gebruik kan zyn; dewvl daarenboven elk bezeffend weezen zich van zvne gebreken zelfs
ten meesten voordeele bedient, fchynt die misvormdeBck ,
na boven en beneden omgeboogen, aan de einden in twee
tegenover elkander gef}elde rigtingen gekromd, volftrekt
gemaakt om de gefchubdevrugten der Pvnhoomen teontbolíteren, en de pitten, onder elke fchubbe geplaatst,
daar uit te haaler : uit decze pitten beftaat het voornaam
Vogels. Hy tfeekc den beneden punt-ítevodzls
zyns Beks onder de fchaal om dezelve op te ligton, en
fcheidt ze met zyn bovensnavel : dit kan neen den Kruisbek zeer aartig zien uitvoeren, als men een rypen Pynappel in de kooi hangt. Deeze gekromde Bek is, daar.
enhoven, dien Vogel van dienst in 't klimmen; by bedient 'er zich, met veel bchendigheids, van, om tot de
hoogte op te klauwieren , en gaat ook, daar aan hangende,
even als een Papegaai, de korf in 't rond: dit gevoegd
by de fchoonhcid zvncr Pluimadie, heeft hem by oenigen
den naam van den l)uitfchen Papegaav gegeeven.
De Kruisbek woont alleen in koude Lugtftreeken of op
't gebergte in gemaatigde Landen. Men vindt ze in
Zweeden, in Poolen, in Duitschland, in Zwitzerland op
her Alpifche en Pyreneefche Gebergte. Ily onthoudt zich
volftrekt in de Landen door hem bewoond, en blyft 'er
her geheele jaar: nogthans komen zy, eene enkele rei ze,, by toeval, en ,n groote menigte, in andere Landen.
Inde Jaaren MIDCCLVI en MDCCL VII, verfcheenen zy,
omf reeks Londen, in groote menigte, zy verfchynen niet
geregeld en op vastgeftelde tyden, maar dit fchynt veel
eer toevallig, door onbekende oorzaaken, te gefchieden, dikwyls verloopen 'er verfcheide jaaren, zonder ze
te zien. De Nootckraaker en oenige andere Vogels zyn onderhevig aan dergelyke ongeregelde uittochten, die flegts
ééns in'de twintig of dertig jaaren voorvallen. De eenige oorzaak, welke men daar voor kali verzinnen, is zekere on'efteldheid in de Lu`;tsgeftcitenisfe de's Lands,
door deeze Vogelen bewoond, die In zomm:ge jaaren de
vrugten , waar op zy a !zen deedt rnisdraagen of vernielde : of wel (lat een lchie!yIc opkomende Stormwind hun
te gelyk van dezelfde p!aar wegvoerde; want zy komen
in grooten getale, cn teffen'. zo af€em c en vermoeid
daz
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dat ze niet meer op 't eigen behoud bedagt zyn, en, om
zo te fpreeken, met do hand kunnen gevat worden, zonder weg te vliegen.
Het is naastdenkelykst, dat de foort van Kruisbekken,
die by voorkeus koude Lugttlreeken bewoont, zich zo
wel in 't Noorden der Nieuwe als der Oude Wereld be.
vindt; ondertusfchen maakt geen Rcisbefchryver, die
America bezogt, des Benige melding. Dan 't geen my
overhaalt om te gelooven dat ze 'er gevonden worden,
is, om dat (zonder my te beroepen on het algemeen vermoeden, altoos door de daad geflaafd, dat alle Dieren,
die voor de koude niet fchroomen, van 't eene in 't an.
dere Werelddeel overgegaan en aan beide gemeen zyn,)
de Kruisbek zich in Groenland bevindt, van waar de Wal
hein den Heer EDWARDS gebragt hebben: en-vischanger
die Natuurkundige, bedreevener dan iemand in de kennis
der Vogelen, met rede opmerkt, dat de Vogels, zo
Water- als Land-Vogels, die zich op hooge Graadera
Noorder-Breedte onthouden , onverfchillig in de min
Noordlqke Deelera van America en Europa omzwerven.
Die Kruisbek is een der Vogelen wier kleur het meest
aan verandering onderhevig is; nauwlyks vindt men, in
een groot getal, twee geleken : want niet alleen veranderen de kleuren door de tinten; maar ook door de plaat zing in denzelfden Vogel, by kans in alle Saifocnen en op
allerlei ouderdom. De Ileer EnwARns, die een groot
aantal deezer Vogelen gezien en de uiterftcn deezer ver
heeft, befchryft liet Mannetje als-anderigozt
roozen rood en het Wyf'e als geelagtig groen: doch in
beiden zyn de Bek, de Oogen, de liven en dc Pooten
volftrekt van dezelfde gedaante en kleur. GESNER verhaalt een deezer Vogelen gevoed te hebben, die in dc
maand September zwartagtig was, en in de maand OEtober
roodagtig begon, te worden: by voegt 'er nevens, dat de
deelen, die 't eerst de mode kleur vertoonden , waren onder den hals, de borst en den buik, dat hct•roode vervolgens geel wierd, dat het voornaamlyk 's Winters is, wanneer deeze kleurveranderingen plaats hebben, en men wil
dat ze, op onderfcheide tyden;, uit den rooden, uit den
geelen ,uit denroenen zien, en zomt.;ds ook aschgrauw.
nsvolgens, met onze hedendaagfche
-Men hebbe die
Naamlystvormeren , gecne bv7onderc verfcheidenheid te
maaken van den Croen e ig .' Kruisbek in het Pyrenee/che
Gebergte; dewyl deczc ook elders voorkomt, en men ze,
P4
op
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op zekere tyden, overal van die kleur vindt. Volgens
FRISCH, die deeze Vogels volmaajtt kende, als zeer gemeen in Duitschland, is de kleur van een volwasfen Mannetje roodagtig of groen met rood gemengeld; doch zy
verliezen dit roode wanneer men ze in een kooy opgefloten houdt, en behouders niet dan het groen, de vaste
kleur zo in ouden als in jongen: 't is, te deezer oorzaake, dat men, in Deitschland op eenige plaatzen dc Kruisbekken K, inis of Gr iinitz noemt, zoo veel als cie Groen
Dus heeft de Heer EDWr1RD5 de twee ui -agtieVol.
kleurveranderingen niet recht begreepen, en-terfnd
't is niet te vermoeden, gelyk zyne {,gekleurde Vogels uit
dat het Mannetje rood en het Wyfje groen zou-vwyzen,
weezen: alles ftrekr om ons te doen gelooven, dat, in 't
zelfde jaargetyde en op denzelfden ouderdom, het Wyfje
niet van 't Mannetje verfchille dan alleen hier in dat het
zwakker kleuren hebbe.
De Kruisbek, die uitwendig zoveel overeenkomsts heeft
met den Dikhek, gelykt hem ook in domheid: hierin fkeekt
bv boven andere Vogels uit, men kan hem zeer gemaklyk
naderen, by vliegt op het fchieten niet weg, en laat zich
zomtyds met de hand grypen: en zo min vlug als weinig
wantrouwend zynde, ftrekt by ten , achtoffer van alle
Roofvogelen: in den Zomer zwygt hy en laat zyne Item,
die zeer weinig te beduiden heeft, alleen 's Winters hooren: hy betoont, in den gevangen flaat geene onverduldigheid, en leeft opgcflooten een langen cyd: zyn voedzei isgeklopt Hennipzaad: doch ditvoedzel diensom hem
re fpoediger zone ronde kleur te doen verliezen. Voorts
wil neen dat zyn Vleesch des Zomers zeer. goed is om te
eeten.
Deeze Vogels fcheppcn geen genoegen dan in donkere Bosfchen van Denl,c- en Pynboomen ; zy Ichynen den
helderen dag te fchuwen, en weeten niet van den zagten invloed der Saifoenen; 't is geenzins in de Lente
maar in 't holst van den Winter dat zy hunne minnaayen aanvangen. Zy Inaaken hunne nesten in January,
en hunne Jongen zyn reeds groot wanneer de andere Vogels Eyeren beginnen te leggen. Zy vervaardigen dit
nest aan de groote takken der Pynboomen en .doen het
met de barst daar van aan dezelve vastkleeven, zy flel]en het in Biervoege toe, dat Sneeuw noch Regen daar
in kan dringen. De Jrnlgen hebben, even als andere
Vogels, den Bek of liever de hoeken der opening geel,
zy
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houden dien Reeds open zo lang zy gevoed worden.
Men vermeldt one niet hoe veel Eyeren zy liggen;
doch men mag, uit de grootte. de geflalte, en de andere overeerhom(Ien met de Dikhekken ,opmaaken, dat
her op vier of vyf zal aankomen en dat zy flegts ééns
's jaars broeden (*).
zy

NUTTE ONDERR!CTINGEN OM TE LEEREN ZWEMMEN; MET
DE AANWYZING VAN EEN MIDDEL, DOOR 'T WELK IEMAND, IN 'T ZWEMMEN ONnEDREEvEN, HET ZINK N
IN 'T DIEPSTE WATER KAN VOORKOMEN. in eenen
BrieLe van BENJAMIN FRANKLIN L L. 0. & F. R. S.

aan een Vriend.

Waarde Heer!
k kan niet in uw gevoelen treeden, dat het voor u te
laat is om te leeren zwemmen: de rivier, aan 't einde
van uw hof, verfchaft u eene allerguníligfte gelegen
om die kunst ter hand te neemen. En , daar-heid,
uwe nieuwe bediening vordert dat gy dikwyls op 't water zyn moet, waar voor gy zo zeer fchroomt, oordeel
ik, het der moeite wel waardig dat gy 'er de proeve
van neemt: dewyl niets zo zeer 4rekt om die vrees weg
te weeren dan de bewustheid van de bekwaamheid te bezitten, om, by eenig ongelukkig toeval, na (rand te
zwemmen, of u zelven in 't water op te houden, tot
een vaartuig u redde.
Ik weet niet in hoe verre kurken en blaazen nuttig
kunnen weezen om zwemmen te leeren: weinig proeven heb ik 'er van gezien. Misfchien kennen ze van
dienst zyn om het lichaam te onderfchraagen terwyl men
de fleek leert of de wyze om handen en voeten tot het
maaken van voortgang uit te fpreiden. Maar gy zult geen
zwemmer weezen, voor dat gy eenig vertrouwen kunt
dellen in de kragt van 't.water om u te onderteunen: ik
zou u, derhalven, raaden dat vertrouwen, in de eerfte
plaats, te verkrygen: bovenal daar ik 'er verfchcidenken
die door een weinig oefenings, in 't geen daar toe noodig
(*) [In de uitgezogte Verhandelingen, by Houttuin. III. D. bl.
479, Vinden wy verilag van een Leeuwerik, met een zekruisten
Bek, te Bloonendaal gevangen ]

Rs

_?ó2

NUTTIGT ONDERWYZINGEN

dig is, ongemerkt de zwemfteek gekreegen hebben, ons
als 't ware door de natuur geleerd,.
De handelwvze die ik bedoel is deeze. Kiest Bene
plaats waar het water allengskens dieper wordt: treed
daar in bedaardlyk voort tot dat het water aan de borst
komt, keer u dan om na her land toe, en werp een ey
in 't water tusfchen u en den oever, het zal na den grond
zinken, en, als het water helder is, gemaklyk door u
kunnen gezien worden. Het moet zo diep in 't water
liggen, dat gy het niet kunt raaken dan door 'er na te
duiken. Om u zelven te bemoedigen tot dit beftaan,
moet gy bedenken dat gy van dieper na ondieper water
gaat, en dat gy, weder op uw beenen komende, en op
den grond taande, uw hoofd verre boven het water zult
uitileeken. Duik dan in 't zelve, met open oogen, na
het ey toe, en poog, door met handen en voeten, in het
water te werken, voor uit en by 't ey te komen. In deeze onderneeming zult gy bevinden, dat het water u te.
gen wil en dank opbeurt, dat het zinken zo gemaklyk
niet toegaat als gy u verbeeldde; dat gy niet dan met
moeite tot het ey kunt naderen. Dus voelt gy de kragt
des waters om u te onderll eunen, en gy leert op die kragt
vertrouwen; terwyl uwe poogingen om dezelven te over
winnen, en her cy te bereiken, n de wyze leeren hoe
gy met handen en voeten in 'c water moet arbeiden: Ge ne werking die u naderhand te pasfe komt in 't zwemmen
om uw hoofd hooger boven 't water te houden, en in 't
zelve weg te fpoeden.
Te erníliger raad ik u deeze leerwyze aan, dewyl ik,
fchoon ik denk u, in ons gefprek, voldoende redenen
gegeeven te hebben, dat uw lichaam ligter is dan water, en dat gy 'er langen tyd in zoudt kunnen dryven,
als uw mond vry was om te ademen, en gy u zelven
in een voegzaamen tand hieldt, niet durf veronderfellen, dat gy de noodige tegenwoordigheid van geest
zoudt hebben, om alle de onderrigtingen, u gegeeven,
omtrent de houding en beweegingen, in agt te neemen;
zonder dat gy, door ondervinding, een hebbelyk vertrouwen op de onderfteunende kragt des Waters gekreegen hebt. De fchrik, de verlegenheid, kan u dit
alles doen vergeeten. Want, hoewel wy onszelven
beroemen redelykc Schepzels te zyn; fchynt rede en
ver(Iand, in zodanige gevallen, ons weinig te ítade te
komen; en de Dieren, die wy flecs ten geringe flik kc
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kering van rede en verfland toefl:aan, blyken ons, in
dit ftuk, voor uit te weezen.
ik zal, egter, deeze gelegenheid waarneemen om u
de byzonderheden, in ons laatstgehouden gefprek aangeroerd, te herhaalen, ten einde gy, door dezelve, op
uw gemak, te overweegen, zo diep in 't geheugen inprent, dat ze u, by eene voorkomende gelegenheid van
dienst mogen weezen.
Voor eerst. Dat, fchoon de beenen, de armen en 't
hoofd van de Mensch, vaste deelen zynde, foortlyk
zwaarder zyn dan versch water, de romp nogthans,
inzonderheid het bovenfile gedeelte, ter oorzaake van
de holligheid, zo veel ligter dan water is, dat het geheele lichaam, zamengenomen, te ligt is om gansch en al
onder het water te zinken; maar dat een gedeelte zal boven blyven, tot dat de longen met water opgevuld zyn:
't geen ontftaat door water, in Rede van ltrgt, in te neemen ; wanneer een perfoon, in 't fchrikken poogt te ademen, als neus en mond onder water zyn.
Ten ,Tweeden. Dat de beenen en de armen foortlyk ligter zyn dan zout water, en door 't zelve gedraagen zullen worden; zo dat een inenschlyk lichaam, in zout water, niet zou zinken, fchoon de longen als voorheen gevuld waren , dan alleen door de grooter foortgelyke zwaarte van het hoofd.
Ten derden. Dat, overzulks, iemand op zyn rug in zout
water liggende en zyne armen uitilrekkende, gemakl, k
in een' Itand kan blyven dat hy mond en neus ter adem
geringe beweeging-halingevryoud, ne
der handen, het omwentelen kan voorkomen, indien by
anderzins daar toe eenige neiging gevoelde.
Ten vierden. Dat iemand, in versch water, zich op zyn
rug nederliggende, niet lang in dien Rand kan blyven,
dan door met de handen in het water beweeging te maaken. Laat by dit naa dan zullen de beenen en het bene
gedeelte des lighaams allengskens zinken, tot hy-denfi
recht over einde koine, in welken (tand hy zal blyven,
de holte van de borst liet hoofd over einde houdende.
Ten vyfden. Maar, indien in deezen rechtitandigen fland
het hoofd recht tusfchen de fchouders gehouden worde,
even als wanneer wy op den grond (laan, zal de zinking,
door de zwaarte van dat gedeelte des hoofds, 't welk
buiten het water is, dieper dan neus en mond gaan; en
nisi h cn en weinig boven de oogen komen, weshalven
ie-
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iemand, metzynhoofd in dien frand ,niet lang in 't
water kan blyven.
Ten zesden. Het lichaam als vooren onderfchraagd en
over einde blyvende, zal hy, het hoofd achteroover liggende, zo dat het achterfl:e gedeeltc geheel onder 't water kamt, ell de zwaarte van 't zelve graotlyks daardool'
onderfteund warde, het aangezigt boven water en de
ademhaaling vry hauden, by elke inademing een duim rvzen, en by elke uitademiug even zo veel zinken: doch
noit zoJaag dat her water hem over den mond kame.
Ten zevenden.. Indien ,derhalven, iemand, geheel onbedreeven in de zwemkonst, by coeval in 't water geraakende, tegenwaardigheid van geese genoeg bade om zich
van woelen en Daan ee onthouden, en het lichaam den
natuurlyken frand te laaten aanneemen, zou hy lang voor
verdrinken bevryd kunnen blyven, en misfehien lang genoeg am hulpc te ontvangen. Want, wat de klcederen
betreft, derzclver hykomend gcwigt is in 't water niet
zeer groot, en wordt door het water onderfehraagd:
fchoon men dezelve, uit het water komende, zeer zwaar
vindt.
Maar, gelyki~ reeds gemeld ~eb.,zou ik u noeh ie.
Uland raaden het te laaten aankomen op deeze tegenwoordigbeid van geest, in zodanig eene gelegenheid, doen
zich in 't zwemmen te oefenen, 't welk te wenfchen ware dat een ieder jong leerde: de menfchen zouden, by
veele gelegenheden, door die kunde, te veiliger, en
gelukkiger weezen, als ontheven van de lastige aandoe.
ning der vreeze, am nn niets te zeggen van 't genoegen
in zulk eene vermaaklyke en gezonde lichaams-oefening
opgellooten . .AIle Soldaaten moesten, myns bedunkens,
inzonderheid leeren zwemmen, het zou dikwyls te fl:ade
komen in het verrasfen van den vyand, en hetbehoudeo
van hun eigen leeven. En, indien ik ]ongelingen had op
te voeden, ik zou de fehoolen (aIle andere dingen voor
"t overige gelyk gefreld zynqe)de voorkeus geeven, waar
gelegenheid was am eene zo 'heilzaame kunst te leeren"
die eenmaal geleerd zynde, nair vergeeten wardt.

lk ben,

MY1Z Heer, enz.
D. FRANKLIN.
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TWEE VOORBEELDEN VAN MENSCHEN IN EEN BOSCH,
AFGESCHEIDEN VAN DE MENSCHLYKE ZAMENLELVING, GROOT GEWORDEN.

(Overgenomen uit de Memoire fur les travaux, qui ont rapport
a l'exploration de la Mdture dans les PyrenEes. Par as.
LE ROY.)

n de wyduitgefrekte en digte bosfchen, die het
Imen,
Gebergte zommige
in dat, 't welk den naam draagt van d'Isfaux, omneefche

op

Pyreplaatzen bedekken, vatte

trent dertig jaaren geleden, eene jonge Dogter, tusfchen
de zestien en zeventien jaaren oud, in 't wilde opgegroeid: dit bosch zeven of acht jaaren bewoond hebbende. Zy was met andere Kinderen derwaards heen gegaan, door eene zwaare fneeuwjagt overvallen, en nevens dezelve genoodzaakt daar den nagt door te brengen.
Deeze zogten 's anderen daags haare Gezellin te ver
moesten het opgeeven. De Herders zagen en-gefsch,n
greepen, naa 't verloop van zeven of acht jaaren, dit
weg geworden Meisje; het kon zich niets herinneren, het
hadt te eenemaal het gebruik der fp raake verlooren, en
wilde niets dan Kruiden Beten. Men bragt deeze jonge
Dogter in het Hospital van de Stad Moleon, waar zy eenen geruimen tyd geleefd heeft; door verdriet kwynende, il:eeds haare verloore veyheid betreurende: zy fprak
noit, en bleef bykans den geheelen dag onbeweegelyk
zitten, met het hoofd op beide de handen nedergebukt.
Haare grootte was gelyk aan die van andere jonge Dogters, zy hadt iets hards in haar uitzigt.
In den Jaare MDCCLXXIV ontdekte men, in deeze
zelfde itreeken, een andere Wilde; de nabuurige Herders van het Bosch d'Yvrat, niet verre van St. 31ean Pied
de Port gelegen, zagen hem eerst. Hy bewoonde de rotzen, aan dit Bosch grenzende. Deeze Mensch was rustig van geftalte, ruig als een Beer, en zo vlug als de,
Hifars, (een foort van Wilde Geiten in het Pyreneefche
Gebergte dus geheeten,) van een vrolyken, en zo 't
fcheen, zagt van aart: dewyl hy geen kwaad altoos
deedt. Dikwyls bezogt hy de Herders Hutten, zonder
iets uit dezelve weg te noemen. Hy hadt geen kennis
aan Brood, Kaas of Melk; hy vondt zyn grootfte vermaak
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maak in de Kudden te verhrooijen, door met lachen een
groot getier te maaken, zonder eenig kwaad te doen.
De Herders zonden meermaalen hunne Honden op hem
af; waar op hy, als een pyl uit een boog, weg vloodt:
nooit gehengde hy dat men hem te na kwam. Op zekeren morgen kwam by aan de deur van een hut, daar eenige Werklieden, door de Sneeuwjagt belet, zich den
ganfchen nagt hadden moeten ophouden. Hy bleef recht
overeinde aan de deur flaan, met beide de handen de
posten grypende; by keek dc Werklieden aan en lachte.
Een derzelven zogt Hilletjes hem te onderkruipen, en by
't been te vatten: als hy hem zag naderen , verdubbelde
by zyn gelach , en vloodt heenen. Naar 't aanzien oordeelde men, dat deeze Man omtrent dertig jaaren bereikt hadt. Dewyl dit Bosch van eene groote uitgeítrektheid is, en gemeenfchap heeft met de vervaarlyke
groote Bosfchen, aan Spanje toebehoorende, komt het
niet onwaarfchynlyk voor, dat daar omftreeks een jong
Kind verlooren geraakt is, en middel gevonden heeft,
om zyn beftaan in de Kruiden des Velds te vinden.

AANMERHINCEN OVER DE NAAUWE VERWANTSCHAP
TUSSCHEN DEN LANDBOUW, KOOPHANDEL EN
HANDWERKEN.

(Ontleend uit ANDERSONS Obfervations on National Industry.)

iemand, in de Huishoudelyke Staatkunde, eenigzins
N
geoefend, zal betwisten dat de Landbouw, de Koophandel, en de Handwerken, de voornaamf e hukken zyn,
ie

om 's Volks yver en werkzaamheid wakker en bezig te
houden: en dat het geluk van een Land natuurlyk afhangt van den bloeienden Staat, waar in elk deezer takken zich bevindt: hier uit volgt onmiddelyk, dat alle
poogingen om één deezer drie middelen ter welvaard te
bevorderen, tot benadecling van de andere, nadeelig
moet zyn voor een Gemeenebest, en, in 't einde, tot
verwoesting (trekken van dat middel zelve, welks voort zetting men beoogde. Geen Staat kan ten hoogften toppunte van Volksgeluk opklimmen , of 'er moet eene gelukkige verééniging plaats vinden tusfchen deeze drie hoofdbezigheden: die onderling elkander ílucten en flyvcn. De
Land-
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Landbouw ftrekt onbetwistbaar ten hegtflen grondsage
van den voorfpoed eens Staats: dewyl de voordeelen,
daar uit herkomftig, min blootgefteld zyn aan de toevallen
en veranderingen der tyden, dan die uit Koophandel eu
Handwerken ontftaan. 't Is oh blykbaar, dat elk plan,
ítrekkende om de belangen des Landbouws te bevorderen,
onvermydelyk ten algemeenen voorfpoed van den Staat
firekke: terwyl het zomtyds gebeure, dat de Koophan
Handwerken een ftrydig uitwerkzel te wege-delof
brengen. Het is overzulks, min gevaarlyk de belangen
des Landbouws boven die des Handels, ter harte te neemen , dan het tegendeel te beltaan: want het blykt, dat,
ten allen tyde, de belangen des Landbouws, met die des
Koophandels en der Handwerken, zamengaan, fchoon
het geenzins altoos zo klaar zy dat het der Koop lieden
belang is den voorfpoed des Landbouws te begunftigen.
Zomwyled nogthans zyn de Menfchen kortzigtig genoeg geweest om vast te (tellen, dat de Landbouw begunítigd mag worden,• ten nadeele van Koophapdel en
Handwerken beide: een verkeerd begrip, deeze drie
worden best zamengevoegd, en vormen veréénigd een
drievoudig fnoer, bezwaarlyk te verbreeken.
Men heeft eenige voorbeelden van Volken, die ter
oorzaake van de byzondere ligging hun 's Lands bloeiden
door den Koophandel, zonder Landbouw; men treft desgelyks Benige weinige voos beelden aan dat de Handwerken
bloeiden onder een Volk, 't welk flegts weinig voordeals
van den grond des Lands trok: doch 'er is ; in de, gefchie.
denisfen aller voorgaande eeuwen geen één enkel voor
een Volk, 't welk voor eenen langen reeks van-beldvan
jaaren een bloeienden Landbouw hadt, zonder den by1tand des Koophandels of der Handwerken, of van beiden
teffens.
Zien wy het Ruk te recht in, wy zullen welhaast ontdekken, dat het niet anders zyn kan. Welk Gene aanfpooring, immers, kan de Landbouwer hebben om den
grond te bearbeiden, als de Koophandel en de Kuníten
hem niet aandryven? In dit gevat zal elk flegts zo veel
gronds ontginnen en bewerken, als genoegzaam is tot zyn
eigen onderhoud, en niets meer; zo dat indien de grond
honderdmaal meer kon opleveren dan voor hem genoeg
is, al het overige onbebouwd en woest zal blyven. En,
wanneer, in zulk een Land, iemand dwaas genoeg ware,
om veel te zaaijen en de moeite te doen om een ryken
oogst
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oog st in te zamelen, wat voordeel zou by daar van
trekken! Elk heeft genoeg tot zyn eigen leevensonderhoud; niemand behoeft dat overtollig voortbrengzel:
dit moet gevolglyk bederven, zonder Benig nut te doen
aan den eigenaar.
Ter dcezer oorzaake moet een Land, alleen door Akkerlieden bewoond, een woonplaats van vadzigheid en
elcnde weezen. Is de grond uit eigen aart vrugtbaar, weinig arbeids zal overvloed te wege brengen ;
doch, door mangel aan oefening, zal zelfs die geringe
arbeid een last weezen , en menigmaal verwaarloosd worden; te midden van den overvloed zelve, zal men gebrek voelen, en 's Nlenfchen ziel bykans vernederd
worden tot dezelfde laagte als de dieren des velds. -Is het Land van eenen min vrugtbaaren grond, de Inwoondcrs zullen wat meer vlyts moeten aanwenden , en
daarom te gelukkiger zyn; doch het geluk van zulk
een Volk is, ten beste genomen, zeer gering.
De zodanigen, derhalven, die den Landbouw in eenig Land willen doen bloeien, kunnen geenc hoope
fcheppen om in deezen hunnen toeleg te flaagen, zonder den Koophandel en de Handwerken te hulp te roepen: als die, door den Landbouwer van zynen overvloedigen voorraad te ontlasten, zynen arbeid bezie
werkzaamheid in hem opwekken.
-len,v
Zonder deezen prikkel tot arbeid is het eene ydclheid
onder de zonne beweegredenen ce gebruiken om vadzige
inwoonders uit' hunnen fluimerflaap op te wekken. —
't Is te vergeefsch hun te toonen dat de Aarde in flaat
is om, voor weinig arbeids, tenen overvloedigen oogst
op te leveren. Laat Handwerkslieden in de Nabuur_
(chap woonen, die elk ftuk , 't welk de Landman- kan
ter markt brengen, koopgin, en de laatst gemelden zal,
welhaast, vlytig worden. De onvrugtbaarfte ftreeken
zullen iets nuttigs opleveren. Het, land zal , in lIede
van door werklooze omzwervers afgeloopen te worden,
een rustig geflacht voortbrengen van luiden tot nutten
arbeid gefchikt, men zal de ftem van feesthouding en
vrolykheid hooren in alle plaatzen , daar voorheen dc
elenae jammerde, en de zugten van mismoedigheid gehoord werden.
Wat ik hier heb bygebragt is geen fluk van loutere
befpiegeling : de tegenwoordige tlaat van de Stad Aber-

deen,
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deen, in welker nabuurfchap ik woon, kan hier van ten
blvkc cener fpreekende ondervinding Vrekken. Dceze
Stad heeft, in de laatíte dertig of veertig jaargin, groote vorderingen gemaakt in Koophandel en Handwerken.
I-let getal der Inwoonderen is, in dat tydperk, grootlyks toegenomen. 't Geld is 'er veel overvloediger geworden dan voorheen. De Leevenswy e is
hefchaafder en kostbaarder geworden, wat tot weelde
dient aangegroeid. Ingevolge hier van zyn de
openbaare wegen vermeerderd en verbeterd, het getal
der wagenen en paarden vergroot. Om alle deeze
oorzaaken heeft men een grootei• voorraad van verfche
fpyze in 't gemelde tydperk, te dier plaatze, noodig ge
-kregn.
Maar, uit hoofde van de byzondere ligging dier Stad,
was het een (luk van eenig bezwaar, de voortbrengzels
der Janderyen in de nabuurfchap te vermeerderen, en de
dagelyks aanwasfende behoefte daar van te vervullen.
Decze Stad is gelegen te midden van de dorfte Landftrceke, welke men zich met mogelykheid kan verbeelden. Want behalven eenige weinige Morgen Lands,
tusfchen de monden van de Rivieren de Dec en de Don,
digt by de Stad, was 'er geen duim gronds eenige mylen in 't rond, 't welk de inwoonders met eenige leevensnoodwendigheden kon voorzien. Ten Oosten ligt
de Oceaan , ten Zuiden komt het Grampifche Gebergte
digt aan de Rivier , uitloopende in een uithoek, aan de
zuidzyde van de Haven, Girdle Nesf geheeten, ten Westen, en ten Noorden is dezelve eenige mylen ver omringd
met Bene wyduitgei rekte dorre (treek lands , het elen.
digfte, 't welk men zich kan voor(Iellen: waar in niets
voortkomt dan groote ftcenhoopen op elkander getapeld ,
hier en daar doormengd met eenige weinige boschjes
fchraal Taande en meest doode heide, of van den anderen gcfcheiden door poelen en moerasfen , en dus een aller ongunf}igst uitzigt tot den Landbouw opleverende.
Doch wat is 'er 't geen 's Menfchen vinding en vlyt
niet kan volvoeren! welk een heftaan is te flout
om door den Mensch ondernomen te worden, als by
het vooruitzigt hebbe, om, voor zynen arbeid, beloond
te worden ! Deeze woeste en onvrugtbaare firceken zelve dagt men in Koornvelden te kunnen veranderen.
De grond werd ontgonnen. Men liet door
VII. DEEL. MENGELW. NO.6.
bus.
S
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buskruid dc fleenen fpringen , en voerde ze , net groots
kosten, weg, men bemestte den grond , — en
duizenden van Morgens leveren tegenwoordig Genen ryken oogst op, en gecven overvloedige rente.
Op alle andere plaatzen, waar ik geweest ben, zou
men tiet onmogclyk gerekend hebben, zodanige gronden
tot eenig nuttig gebruik te bekeeren; en de waagziekfte
onderneemer, dien ik elders heb aangetroffen, zou zich
afgcfchrikt vinden van het bebouwen eens vclds te beftaan , 't welk een Aberdeener voor Bene kleinigheid houdt.
De gewoonte heeft hermm dien zwaaren arbeid hebbelyk
gemaakt, en gemeenzaam met dusdanige onderneemingen,
— onderneemingen, die elders niet kunnen aangevangen
worden , dewy!, buiten zulk Bene byzondere gelegen
als ik befchreven heb , de Onderneemer nooit voor-heid,
zone moeite en gedaane kosten kan betaald worden.
Want waar kan in Europa iemand honderd Ponden Ster
meer te koste leggen aan een Gemet (of Acre)-lingsof
gronds, eer by 'er eenigen vrugt van konne trekken ,
met eenig vooruitzigt dat by het uitgefchoote geld of
een behoorlyke rente daar van zal trekken ! Dit is ondertusfchen niet zeldzaam omftreeks Aberdeen.
Nog meer: want tot zulk een hoogte is dc geest van
verbetering des gronds daar toe opgeklommen, dat men
niet alleen, met allen vlyt , deeze dorre velden bebouwt , maar zelfs tot een hoogen prys ten dien einde
koopt; en hooge jaarrenten geeft voor gronden, die
voorheen bvkans niets waardig waren , en die, eer ze
tot zaaylanden in Raat zyn, zeer veel kosten. Met dit
alles wordt de Land- en Akkerbouw hier gelukkig voort
-gezt.
Kon ik een voldingender bewvs bybrengen dat een
goede Markt altoos den Landbouw bezielt? of is het
mogelyk een overtuigender reden aan te voeren ten voordeele van het arme Volk in andere Ereeken , die door de
Eigenaars befchuldigd worden van onwilligheid, en andere flegte hoedanigheden , om dat zy de landen niet
naar den wensch der Bezitteren bearbeiden? als men in
aanmerking neemt , dat veelen , die deeze verbeteringen
omftreeks Aberdeen te wege brengen, menfchen zyn uit
afgelegene hoeken des lands gekomen , waar men geenerlei Poort van verbetering ondernam, — en dat men
geene andere beweeg eden gebruikt heeft om un daar
toe
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toe aan te zetten, dan deeze ééne altoos en overal ílerk.
werkende , hun eigen belang?
Onder hoe veele ongelegenheden moest cie Landbouw
niet zultten , indien 'er geene andere Markt is om de
vrugten des velds kwyt te worden, dan door middel
van een verafgelegen Koophandel. En , fchoon de
Koophandel , onder behoorelyke bepaalingen gedreeven ,
hoogst heilzaam is en alle aanmoediging verdient, kan
een Staat tot de uiterítc zwakheid vervallen , terwyl de
Koophandel bloeit.
Hoewel de Kooplieden, door een verbaazende in- en
uitvoer, groote foramen gelds in 't land brengen, en
fchatten tot eene vcrvaarlykc hoogte op een hoopen,
kan het Volk, de waare rykdom van een Staat, elendig
worden.
Dit was, naar alle waarfchynlyl:hcid, het geval van
het oude Tyrus. Dit was , buiten allen twyfel , het geval van het eertyds magtige Carthago, 't welk, door:
het verkeerd denkbeeld , dat de Ky kdom de fterkte van
een' Staat uitmaakte , de Kooplieden ten hoogflen top deedt
klimmen, terwyl het Volk tot de jammerlvkffc flaaverny
vernederd werd. Maar wanneer liet beproevend uur des
gevaars kwam , — wanneer Ca; t ago van alle kanten met
zwaarigheden omringd wicrd , ---- voelde liet Tyne inwendi;c zwakheid , het eigen \'olk ding tot de onderdruk
Noodt, den overw innenden vyand hulpe , —•-kersov,n
de bezoldigden lieten de Stad zitten en vlooden: en Carthago bevondt, wanneer het te laat was, dat het vertrouwd
hadt op een fcherpgepunt yzer,, 't welk , wanneer het daar
op wilde ftcunen , het hart doorboorde : waar door het
nederftortte , als een groot gedenkteken , door dwaasheid
op eenen wegwellenden zandgrond opgerigt ; 't geen
aangevallen in een puinhoop veranderde, tot verwonde
verbaasdheid van alle omliggende Volken.
-ringe
Geen Volk laat zich ; dcrhalven , door fchyn bedriegen 1 Een Land kan een winstgeevenden Handel dryven, terwyl de kragt en fcrkte in verval zvn.
De Kooplieden mogen ryk en verrukt worden, terwvl de
Staat inwendig afneemt en uitgeput raakt. — De Grooten in den Lande kunnen zich in weelde baaden, daar
de Slaaverny met groote lekreden nadert, of zich leaten bedwelmen , door den zwymeldrank an verfcheidenerlcie uitfin,i hingen en de uitgezogtile vermaal;en, ter
wyl de •S aat op din_ krant des vctdtrfs waggelt.
'
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GESCHIEDENIS VAN PHILEDONES,

(Uit liet Engelsch.)
c Zede',undi;c Schryvers van alle eeuwen f}emmen, in dit
D
f}uk , ovei den , dat voos beelden veel kragtiger zyn clan Lesfen. Wy
voorbeelden

mogen hier byvoegen, dat zo veel als de
Iesfen te hoven gaan, de ondervinding de voorbeelden overtreft.
Behalven alle de Befpiegelingen der Wysgeeren, alle de Bedreigingen der Wetgeevcren, en alle de Vermaaningen der Godgeleerden , levert de Wereld een zo groote menigte trcffcndevoor
op van dc flegte gevolgen eens verkeerden gedrags, dat ze-beldn
niet kunnen nalaaten het oog der aanfchouweren te trekken. Maar,
indien lesfen of voorbeelden het Menschdom hadden kunnen hervormen, zouden wy, in onze dagen, de hcillooze Ondeugden,
Heerschzugt, Nyd, Gier gheid, en Wellust, alleen kennen uit de
verfleete klagten daar over uitgefcort in de Schriften van zwaar
zien, des niettegenftaande den-estigfklchyrn.Daw
Liefhebber van vermaak het pad betreeden , langs 't welk zyn
Metgezel tot finerte en vc linaadheid naderde: wy zien nog den
gefronften wenkbraauw boven 't greetig oog des gierigaarts, op 't
vermeerderen van fchatten peinzende; wy aanfchouwen het norsch
gezigt des nydigaarts de meerderheid an andere begrimmen : wy
ontdekken de hunkeringen der heerschzugtigen na die eeretrappen en onderfcheidingen, welke den voorgaanden bezitter nyd en
kommer op den halze haalden.
De o+fergegeevene najaagers der Ondeugden , Heerschzugt
Gierigheid, en Nyd, kunnen niet te rug geroepen worden , zelfs
door het gevoel van de ongelegenheden uit hun verkeerd bejag
^Ierkomflig. De Gierigaart, 't is waar, deelt niet in de vermaaken van genoegelyken ommegang en vriendelyke verkeering; noch
(maakt de feesthoudingen der weelde, hy is een vrcemdclmg van
de zagtighcden des gemaks; maar hy verheugt zich in de gunf{ige
veranderingen van den prys der Fondfcn, en heeft geleerd het ge.
ntis van weezenlyk genot te vergeeten. De hoop vergezelt
den Heerschzugtigen, en leert hein lachen over mislukkingen en
t leurftellingen. De Nydigaart zelve kan ,op 't aanfchouwen van eens anders ongeluk , zomtyds vermaak vinden. In deezervoege kan zelfs de ondervinding, de onheilen deeze Ondeugden vergezellende, de daar aan verslaafde Stervelingen niet
tot Leevensbeterfchap heweegen : om dat 'er altoos een ingebeeld
even groot geluk overblyft, genoegzaam om 't gemis van de gewoone voldoeningen des leevens, waar van zy verftooken zyn ,
op te wegen. By de zodanigen is Les, Voorbeeld, en OnderVinding, kragtloos.
Zum-

VAN PHILEDONES.

273

Zominigen zyn 'er, nogthans, die, fchcon zy dc oorera {toppen
op 't hooren des beste Lesfen, en de oogen fluiten op 't zien der

leerzaaamfte Voorbeelden, tot den weg van Pligt en Geluk wedergebragt worden, als de Ondervinding hun op zichzelven doet
letten. Decze behooren tot het vrolyk leevend fooit van Menfchen , die zich verlustigen in de gewesten des Vermaaks , die, om
zo te fpreeken , geene bloeme des velds laaten voorbygaan of
zuigen 'er den honig des wellusts uit. Meestal bevinden deeze
vrolykheid minnende Stervelingen zich in den bloei huns leevens;
dezelfde leevendigheid van aart, die hun doof maakt voor de bedaarde lesfen der Wysheid, cn blind om de fpreckenile voorbeelden op te merken, doet hun te gevoeliger weezen voor de knellende onheilen der Ondervinding. Voor de zodanigen zal het
geen verlooren arbeid weezen een waarfchuwenden raad in 't midden te brengen, ten einde zy Itil ftaan in hunnen loop, wanneer
zy bemerken van het rechte (poor te zyn afgeweeken : en weder•
keeren tot den weg des geluks , als zy de jammcrlyke gevolgen
luns misflags gevoelen.
PHII.EnoN,E5 ,het bedwang der Schoolfche opvoeding ontkomen,
waar by zich gekweeten hadt met den loflykften nayver, verviel
op de Hoogefchool tot een ydel en verkwistend gedrag. Op zyn
eerfte verfchynen onder de jongfte Studenten kon hy niet nalaaten
op te merken, dat by met koelheid ontvangen wierd, en ten voor•
werpe van algemeene veragting ftrekte. Hy was te fchrander om
niet te ontdekken waar uit deeze koelheid en verfmaading voort
hoofd met niets 'vercierd dan met de loshangende-fprot.Zyn
hairlokken hem door Natuur gefchonken; zyne klceding wel eenige modes ten agteren, maakte hem het voorwerp van fpotterny.
Dit gebrek ontwaar wordende, zogt by 't zelve tel llond te ver
werd ontbooden, deeze-helpn.DiuwmodfcKlerak
kleedde hem naar den eerften trant; een Coéffeur van fmaak ftelde zyne kunst te werk aan het golvend hair. Hy was dus ten
vollen uitgedoscht, en brandde van verlangen om zyne Medeftudenten te ontmoeten. Verrukt door de vriendlyke bejegening,
welke hein nu ten deele viel, befloot hy na het verheeven charaQer van voorganger in de In Ton onder zyne Metgezellen te
dingen.
Naar gelange hy meer fmaaks kreeg in 't gezelfchap zyner lustige
Makkeren, bet}eedde hy minder tyds om de kennis te onderhou
voorheen gemeenzaame Vrienden, zyne Boeken.-denmtzyc
De Dichters, die hem eertyds , in een uur van uitfpanning, ver
moesten agterffaan als 'er een Plaifer party werd voor.-lustigden,
geflaagen : een fchuimende beker behaagde hem `geel beter dan de
drooge lesfen der Wysbegeerte.
Dus lang hadt by nog zo veel van den Letteroefenaar overgehouden, dat by zich vernoegde met uitfpanningen, die, fchoon
tydfpillende, niet ondeugend waren. Met het veru24erdeten zyP«
s3
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tier kennisfen, breidden zich zyne oogmerken uit; en hy viel in 't
begrip dat hy, om een naam te naaken, zich moest onderfcheiden
door het een of ander bedryf, uitifeekende boven anderen. Dus
werd hy, zonder aanprikkeling van drift, een Lichtmis, en, zonder
den wyn te minnen, een Zuiper.
Eindelyk verfcheen by in een nieuw, Charaëter. De onfchuldige
vrolykheid van Benen natuurlyk lust igen aart moest nu aangevuld
worden door een gedwongen lach en gemaakte losbandigheid, Te
onvrede over zyn gedrag, hadt by geen moeds genoeg om 't zelve te verbeteren. Met wederzin begaf by zich tot het neemen
van vermaaken, die hy verfoeide, en dompelde zich in ondeugd
om de gevoeligheid te verf nooren.
Dit was een allergewigtigst tydftip, waarin het wedcrkeeren hem
inogelyk was. De ondervinding hadt hem genoeg getoond vuur de
Ondeugd om 'er hem van af te fchrikken, en de hehbelykhcid
hem nog zo zeer niet gebonden, of by kon die banden verbreeken.
Dan PISILEDONES begon, door het dikwyls herhaaien zyner
langs hoe ongebondener vermaaken, die fchi oom te derven, wel
altoos de nieuwelingen op den weg der ondeugd vergezelt. IIy-ke
kon niet nalaaten met verwondering te rug te zien op zyne eigene
kinderagtigheid, als hy zich de vrees en ongerustheden, die hem
nog onlangs bekroopen, herinnerde. — IIier in werd hy ver
Makkeren; de meesten-fterkdozglvykheidnr
deezer, ouder dan hy, hadden reeds voor een geruimen tyd het
bloozen verleerd, en de. vrees der onfchuld uitgeschud. Prrrr,Eno?vES kon niet dulden dat iemand hem ergens in overtrof. Welhaast
I ondt by gelyk met den veygeestigf en van alle zyne kennisfen.
Joch zomtyds bezwykt het lichaam eer dan de ziel. PHrLEnoNEs
hortte in een gevaarlyke ziekte, de Geneesheer wanhoopte aan
zyne herfl:elling.
Nimmer vertoont zich iemand beter dan op het zickbedde,
gelyk men in 't algemeen aanmerkt. PHILEDONES ven; aarde, by
aanhoudenheid, met de diepfle verzugtingen, zich tegen de ydelheid der wereldfche vermaaken ,befchreidde de dwaasheid zyner
Jeugd, en befloot, als dc Hemel hem herftelling van de kwaaie
vergunde, een yverig voorftander van de zaak der Deugd te zuIlen weezen. De Geneesheer gaf hoop van betcrfchap, en binnen weinig veeeken was rnrr,enoNrs herhell.
Bier dcedt zich eene nieuwe gelegenheid op om weder te
1,ecren tot het bedaard en fchuldloos leeven eens Geletterden ,
waartoe hy oorfpronglyl, gefchikt was. De driften fliepen, de
kragt der hebbelykheden was gefnuikt, en de verzoekinge n he
vonden, zich op eenera grootes aff}and. PHILEDONES omhelsde
ig oogenblik; wondt fmaak in liet bezef zyncr eigene
dit, gelukk
reevensbeternis, en was, met één woord, gelukkig.
Zo ras by de voorige gezondheid en lerkte weder kreeg, ver voeg-
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voegden zich zyne voorgaande kennisfen by hem, metgelukwen.
ichingen over zyn herftel. PHILEDO ES ontving hun eerst met
al de koelheid van iemand, die alle zyne voorgaande misgangen
aan hun raad en voorbeeld toefchreef. Het gebrek aan zynd ge
gulhartigheid in hun te ontvangen, fchreeven zy toe aait-wone
de overgebleevene zwakheid der ongefteltenisfe; zy herhaalden
hunne bezoeken. PIIILEDoNEs kwam tot zyfle voorgaande leevendigheid, en vervoegde zich op nieuw by de verlaaten gezellen en bedervers zyner Jeugd.
Nu was hy volkomen gewapend tegen alle aanvallen van inwendige knaaging, en alle beftraffing van dc vrienden der deugd. De
Ondeugden, waar aan by zich tot nu toe overgegeeven hadt,
fcheenen hem beuzelagtig en veragtlyk: maar zyn geest, hoe
vatbaar ook, vondt welhaast genoegzaame bezigheid en onderhoud
aan de fpeeltafel. De fchielyke opvolging der aandoeningen van
igheids aan zyne ziel, dat bv,
hoop en vrees gaven zo veet bez
van de fpeeltafel afzynde, het loeven laf en ondraagelyk voedt.
De Wyn en ftierke drank is de beftendige toevlugt voor dat gedeelte des Menschdom3 , 't welk zich toelegt op de Kunfrenaaryen , om den tyd de kostlykfte aller bezittingen, te verfpillen. De
geheele bezigheid van PHILEDONES beftondt nu in het werpen
van de teerling, en het infchenken en ledigen van den beker.
Het eerfte benadeelde, als het geluk hem tegenliep, zyn beurs,
hét laatfte verzwakte zyn gellel.
Het verflag van de verfchillende beurtwisfelingen van geluk en
ongeluk, van verheffing en vernedering, zou een eindlooze taak
weezen. Genoeg is het te vermelden, dat by Bene zo aanzien
als genoegzaam geweest zou zyn, om-lykeCoinvrfpd,
hem, in den ouden dag, een gerust en vreedzaam leeven te doen
leiden, dat hy Gene lichaamsgefeltenisfe bedierf, met welke by
gelukkig voor zichzelven, en nuttig voor anderen, zou hebben
kunnen befaan; dat by als een fchandbrok zyne dagen doorbragt,
en onbeweend ftierf.
-

SE LINDE.

S elinde, een deftig mensch, van onbefproken leven.

Zy ftaat ten minfte 'er voor bekend,
Heeft zich, als andren, meê by 't Vroome Volk begeven,
En al haar handel op der Vroomen wyz' gewend.
Zy ílyt haar dagen meest by lieden, die, van 't leven
Des waren Christendoms, het nauwte denkbeeld geven;
Spreekt
S4
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Spreekt van zich zelv', baar hart en weg,
En hoort, wel driemaal 's weeks, naar 't meesterlyk gezeg
Van fombren Stuurgraag; die, met prevelen en preken,
Selinde menigmaal een moed in 't lyf kan fpreken:
Of, zo 't hem wel gevalt, (het Raat in zyne raagt,)
Eenklaps haar Vroomheid maakt verdagt.
Ze is graag by dezen man van veel gewigt en waarde,
Sinds by in {iilheid zich bedaarde.
6 Zoetheid voor Selindes ziel!
Wyi niets op aard haar zo geviel,
:Als in een Vroom gezin, in zoetheid neergézeten ,
By zoet en iichtelyk gefprek !
Hoezeer de.dag zyn fchaduw rekk';
Bier kan ze huis en hof, en man, en kind, vergeten 1
Wel hoe! zou dan Selind
„ Haar huis, haar man en kind,
s, Op riemen laten dryven?
s, Om by 't gewenscht genot van Vroom gefprek teblyven'7—.
Zo (laat het met Selindes zaak
Zo gaat, met reên, de fpraak:
Haar man, die de orde mint, en Vroomheid weet te fchatten,
Krygt menigwerf gelegenheid,
Hoewel niet zonder tegenheid,
De Vroomheid van zyn vrouw gansch kwalyk op te vatten.
Maar by bemint den vreé, is liefderyk en goed;
Hy leeft gelyk een Christen leven moet,
En mint zyn medemensch, voor elk gedienilig, vaardig:
Hy is Selindes min, en onderwerping waardig.
Hoe draagt zich toch Selinde dan,
Omtrent zo wenfchelyk een man"?
Die kan, by vroomen neergezeten,
(Zy is voor 't goed',) hem uuren lang vergeten,
„ Hoe. leeft Selinde zo verkeerd ;
„ Waar word ze dus geleerd"?
Dit word haar eigen, by de vroomen:
Daar kan zy niet van igsfcben komen.

Ze
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Ze is in confcientiewerk, in 't goede, en zou een man,
Die voor dien weg niet is, noch nimmer worden kan,
Haar van een nut gefprek, en vroome vrinden fcheiden,
Ligt op een burgerlyk natuurlyk dwaalfpoor leiden?
Neen zeker ; 't was te veel gewaagd;
Wat of ge onwetend vraagt?
Zo lang Galeen zich mild verledigt,
Tot antwoord op haar vraag; haar toestand peilt en wikt;
Haar wandel op de leest van zyne vroomheid fchikt;
13 zy in haar gemoed' verdeedigd.
• Mint dan die vroome vrouw haar lieve kinders niet "?
Of fchoon ze een ander liefst haar kroost behandlen ziet;
Zy mint het, ja! maar onderfcheiden.
De goede Doris en Jannet,
Wier hart zich op het [poor van deugd en zeden zet,
Vermag zy geen van beiden.
Ze is echter vroom, voor 't goede, en acht haar medevroomen;
Doch laat, wanneer ze iets wereldsch heeft vernomen,
Op kind, of meid, in huis,
Nu eens bedekt, of dan met woest gedruisch,
Haar wrevle driften woên; die kan zy niet betoomen.
„ Hoe kan dit vroom en Christlyk zyn?
„ Is 't met Selinde ook fchyn"?
Het driftig voorbeeld voor haar dienstvolk en haar kindren,
Kan immers nooit de ware vroomheid hindren.
Hoe 't zy: Selinde is vroom, en leest een ganfchen dag,
Zo veel zy lezen mag.
» Wie past op 't kleine kind, en 't kinderlyk bezorgen "?
Gy vraagt, van nu tot morgen;
De meid bezorgt liet kind
Terwyl zy 't teer bemind,
En past op 't kinderlyk bedryven.
„ Doch waar Selinde een vroome vrouw,
„ Dan dunkt me, dat ze ,uit moedertrouw,
„ Liefst zelv haar kind behandlen zou"
Dan kon ze niet aan 't lezen blyven;
Want
?
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Want dit verricht ze kloek,
In 't een of ander ll:ichtlyk boek,
Haar door Oront, met zyn beílorven wezen,
In haren toefland aangeprezen.
Ze ontvangt terwyl een Vriend, waar van haar man niet weet:
Of laat, om tydverdryf, zich vinden
By deze of gene vroome vrinden,
Daar zy, uit zucht voor 't goede, al 't huisbeíiel vergeet:
Of brengt iets aan Sileen, die graag wat lekkers eet.
Selinde is gul, goed geefs, voor vroome menfchen —
Wie zou haar beter wenfchen?
deze
goede
vrouw niet gadeloos bemind,
„ Is
„ Van meid, van knecht en kind"?
Elk weet, zy is voor 't goede, en mint byzonder vroomen:
Maar toch, men ziet in huis haar liever gaan dan komen;
Want liefde en goedertierenheid
Word fchaars door deze vrouw in 't huisgezin verfpreid:
Haar ongelyk beftaan moet elk gedurig vreezen.
Hoe kan dat vroom en Christlyk wezen"?
Selinde is vroom en goed,
Gelyk. zy wezen moet.
En leeft vol l;efde en zucht voor haar byzondre vrinden;
Die gaarne zich by haar, en baars gelyken., vinden;
Dat Volk bedeeld ze mild!
't Zyn enkel vroomen, daar zy gunst en goed aan fpilt.
Selinde is weergaloos voor 't goede,
En wie zich voor het goede ooit aangegeven heeft;
Wyl ze enkel voor het goede leeft.
Zy weigert anderen haar weldafn, in gemoede,
En trekt alleen der vroomen lyn.
„ Hoe kan het Christlyk zyn"?
Haar meid, noch knecht mag nimmer loopen
Om nooddruft, eetbre waar', of ander goed te koopen,
Dan by de vroomen van haar flag;
Wyl ze andre menfchen niet vermag:
Want deez' is werelds; en een ander, kan zy gisten ,
Morst zeker op zyn weg het fpoor der vroomheid misfen.
Die
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Die in haar kring niet is bekend,
Noch aan haar boekjes of gefprekken is gewend,
Mag in haar liefde en gunst niet deelen.
't Zyn, op zyn best, natuurlyk goede lien,
Die nooit Selinde in haar gezelfchap heeft gezien:
Dus kan ze Waarmond zelv geen fchuldige achting bien.
De wyze Waarmond kan haar vroom gemoed niet ftreelen;
De oprechte Vroomhart fpreekt te ruim
Hy heeft den Bybel op zyn duim;
Maar meld niets van den weg der vroomen,
Van ondervinding, (tand of ílaat,
En wat in 't hart al ommegaat:
En hierom durft Selinde, zonder fchroomen,
Van Vroomhart fpreeken met Onchristelyken finaad,
By gee bekenden , in gemoede.
Zy is, zo als ik zeg, voor 't goede:
Waarom ze ook liefdeloos op andre menfchen let;
Zy wikt en weegt een ander wonder net.
De goede Ismeen kwam laatst ter Kerke treden:
Selindes oog ontdekte ras,
Van welk een werelds hart en wuften aart zy was
Selinde zag het aan haar kleeden.
„ Hoe ! kent die vrouw Ismen dan?
„ Of denkt ze 'er by geruchte van"?
Hier komt gerucht te pas, noch zekere onderrichting:
Ismeen word niet by 't Volk geteld,
Dat by Selinde alleenig geld:
Des geeft ze veel ontftichting.

* * # #

t)nlangs wierd deze vrouw, den braav' Arganth bekend,
Arganth, die laag zyn hart aan deugd en pligt gewent,
Etch fprak de oprechte man, 'wierd veelor waan genezen,
'Er zouden van dit Poort van vroomen minder wezen!
Te dikwerf word op lusfen grond gebouwd.
Hoe vaak word fehyn voor zyn befchouwd?
`Vat blikt en bl:rl;t is al geen zuiver goud.
V. B. T. H.
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MENGEL TJERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREICKELYK.

DE VERPLIGTING TOT GEMEENSCHAPLYK BIDDEN IN
DEN OPENBAREN GODSDIENST AANGEDRONGEN.

nder het fchryven myner onlangs voorgeftelde bedenO
kingen, nopens het handhaven van den Openbaren
of Gemeenfchaplyken Godsdienst; liepen myne gedagten

meer dan eens, op het betamelyke van gemeenfchaplyk
te bidden, wanneer men ftaatlyk te zamen konu, om God
in 't openbaar te dienen. Dan ik wederhield myne penre, om gene te brede uitweiding te maken; te meer,
daar ik, by ene andere gelegenheid, reeds ter loops van
dit Stuk gefproken had (*). Edoch de verdere overdenking van het nadeel, dat het uit het oog verliezen der
gemeenfchaplykheid in 't bidden, voor den Godsdienst,
met zich fleept, noopte my om dit onderwerp andermaal
met meer gezetheid te befchouwen, en de verpligting
daar toe aan te dringen. 't Is naamlyk bekend , dat
velen gewoon zyn hunne Gebeden, in den Openbaren
Godsdienst, op zodanig ene wyze in te rigten, dat zy,
niet in den eerften, maar in den derden perfoon bidden.
Hier door heeft dan de byeenvergaderde Gemeente, ei
geen deel aan 't Gebed; dan alleen-genlykfpro,
voor zo verre, dat ze hare Gebeden uitftort voor Lieden,
buiten hare Vergadering; en deze hare Godsdienftige
verrigting uitoefent voor anderen; terwyl hare eigen noden, onaangeroerd, geheel over 't hoofd gczien-worden ;
even als of men zamen kwame, om niets voor zich, maar
alles voor anderen, van Gode te bidden. Ik kan, hoe
meer ik dit Stuk inzie, my niet wederhouden van .te denken, dat zulks in genen dele beantwoord aan, maar veel
eer lynrechtflrydig is met de natuur van een Gemeenfchap.
(*) Zie Hedend. Letter-Oef., V. D. Mengelwv. bl. 139, 1 4 0,
V1I.DEEL.MENGELW. ➢io 7,
T

w82

DE VERPLICTIN6

fchaplyken Godsdienst, dien wy in 't openbaar handha
als welke uit eigen aart van ons vordert, dat wy,-ven;
op zodanig ene wyze , en met dat oogmerk , in Gods Huis
te zamen komende, ook gemeenfchaplyk' bidden.
Men zal my, zo ik vertrouw, niet willen betwisten,
dat tot het uitoefenen van den Openbaren Godsdienst
vooral behoort het Bidden en Pfalmzingen; of om nog
$erker te fpreken, dat het Bidden en 't Pfalmzingen
eigenl}rk de Godsdienstoefening der Vergaderde Gemeente alleen uitmaakt. Dit tog is ene waarheid, welke van
ieder een tnegetemd word. Maar, heeft men dit
voor ene erkende waarheid te houden; is dus het oog
Vergaderde Gemeente, om God, in hare-merkvand
byeenkornst gemeenfchaplyk te dienen , te verheerly ken, te danken voor genoten weldaden, en om nieuwe of aanhoudende zegeningen te fmeken; dan is het
ook allernoodzakelykst, dunkt me, dat men ten uiter#le oplettend zy, om beide deze Godsdienftige verrigtingen, met éérftemmige harten en monden, uit te oefenen. Zulks is tog ten hoogfte nodig, zal men Gode
enen welbehagelyken dienst opdragen; gemerkt hein ze
alle wanorde mishaagt; en hy, als een God van-kerly
Orde, de eenftemmigheid, de eensgezindheid, e n alle
orde beminnen moet. — Ook wend men, om in het
Pfalmgezang dusdanig eene éénftemmigheid uit te werken, alle pogingen, alle moeite aan, die met mogelykheid ter bevorderinge hier van in 't werk gefield kunnen
worden. Daar roe wekt men de gemeente op; daar toe
zet men alle leden op de allerernftigfte wyze aan; zon
te• onderzoeken, wie als waardige Leden deze Gods--der
dienftige verrigtingen hebben uit te oefenen, en wie als
onwaardige ongeregtigde Pfalmzingers van deze Godsdienftige bedryven uitgefloten behoren te worden.
Vordert men nu zulk ene eenftemmige Godsdienstverrigting in 't Pfalmgezang; is het de p ligt van ieder lid der
Gemeente, om zich daar op toe te leggen, ten einde deze Godsdienstoefening gemeenfchaplyk uitgevoerd worde; zo dat dc ganfche Gemeente, als met ééne item, met
ëénen monde, en één harte, den Lof des Herren verheffe, en denAllerhooglten Pfaltnzinge; waarom zou men
dit zelfde ook niet in 't Bidden vorderen? Behoort deze
éénftemmigheid, deze gemeenfchaplykheid niet nog veel
meer plaats te hebben; in het Gebed; daar de vergaderde menigte tog op- ea zamen komt, om haren God één flem
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4lemmig te loven, te danken, te verheerlyken, en hare
noden aan hem voor re dragen? — Doch, men zal hier
tegen mogelyk inbrengen; het kleinfte getal der vergaderde leden zvn ware bidders; elk kan niet bidden; terwyl de minfte de betamelyke oogmerken en einden, om
dat gewigtig werk te verrigten, hebben. — Maar, wie
zal durven zeggen, dat alle de Pfalmzingers deze Godsdienstoefening verrigten , met het hart; dat één en het
zelve einde en oogmerk, namentlyk, de verheerlyking
van God, hun aandryve, hun beziele? — Wie zal durven zeggen, dat zy allen, mec betrekking tot zichzelven,
de Pfllmen zingen, of regt hebben zich daarvan dat geen
toetepasfen, 't geen de ware leden, met verzugtingen
voor zichzelven, tot God brengen kunnen?
Alle die genen, welken de Vergadering uitrhaken,
zyn zo min ware Zangers, als alle de leden ware Bidders zyn. — Zou men nu, om dat elk niet met een even
zuiver oogmerk zingt, gelyk alle leden niet met één zelve oogmerk bidden , de eenftemmigheid, de gemeenfchaplykheid in 't zingen verwerpen, en ene onderfcheiden wyze daaromtrent moeten invoeren, even gelyk men in het
Gebed doet? — Welk ene verwarring, welk ene ontfligting zo e dit niet in de Godsdienstoefening veroorzaken! — Maar zal het minder ontftigten, de gemeen
uit het oog te verliezen ?-fchaplykeidntb
Schoon de verwarring voor het uitwendige zo groot niet
moge zyn, zo zigtbaar niet moge doorftralen, zy is daarom egter niet minder voor het gemoed, voor het inwendig gehoor der Ziele? — Zal God dan, die de Orde in
zulk enen hogen trap bemint; en in den dienst, welken
men Hem zal toebrengen, de hoogstmogelyke éénfl:emmighei vordert, zal die met genoegen kunnen aanfchouwen, dat men 'er in 't Gebed opzetlyk van afwvke?
Voorwaar,eenzins ! — En is dit waar, vordert God
op het alterf erkIe zulk eene gemeenfchaplvkheid, zodanig ene éénftemmigheid, zal dan een Leeraar hier van
mogen afwyken, en zich daar in. eigendunkelyk gedragen? Is dat, op goeden grond te verdeedigen? Behoort
by niet in tegendeel, met zyne Gemeente, opgaande
om God te dienen, altoos ten ernftigfte ter harte te neemen, dat het zyn voornaam doel, zyn byzonder oogmerk wezen moet, om dit gemeenfchaplyk te verrigten?
Al wat ik tot dus verre voorgedragen heb, fteunr, meen
k 3 op de gezonde reden. De Leeraar vergadert meet zyTpe
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ne Gemeente, het oogmerk is God éénftemmig te dienen;
hiertoe is hy alleen de mond der Gemeente. De Gemeente komt te zamen, om zich met den Leeraar in een ftemlyk gebed te vereenigen, ten einde den Allerhoogften te
danken voor genoten weldaden, en zegeningen; waar
voor de Gemeente byzondere foffen hebben moge; den
Algenoegzamen te fmeken om geestlyke, en lighamelyke zegeningen; om eenen byzonderen zegen over het
woord, dat verklaard ftáat te worden; hem te bidden om
den Geest van bekeering; te bidden om de vervulling van
alle de nooden der Gemeente; te bidden, om de uitbreiding van het Ryk van Christus, om den bloei en wasdom
van de Algemeene Kerk, aan alle plaatzen, over den
ganfchen aardbodem verfpreid, en verder voor alles, wat
de voorbidding der Gemeente vordert. De Leeraar vergadert plegtig met zyne Gemeente, om die Godsdienstoefening zo éénparig te verrigten, als of één mond,
en één hart, den Hemel fmeekt. De Leeraar vergadert
ítatig en plegtig met zyne Gemeente, om deze Godsdienstoefening zo te verrigten, dat men redelykerwyze
moge verwagten, dat by zich naar het beste deel zyner
Gemeente, naar ware wanroepers van Gods naam, naar
opregte Bidders zal fchikken. Dit behoort althans
het eind-oogmerk van de byéénkomst der Christenen te
zyn. Zo moet men gezamentlyk God dienen, zyne zonden , zyne misdaden belyden , vergeving affineeken, Gods
naam verhoogen, verheerlyken en groot maken. Zo
moet men gezamentlyk zich voor. den Throon des Aller
zich op het diepst verootmoedi--hogftendrwp,
gen en vernederen. Laat elk Leeraar dit gewigtig
ftuk vry met de vereischte aandagt onpartydig !overwegen; me dunkt, ik houd my verzekerd, dat hy volkomen
overtuigd zal worden; dat het Bidden in de openbare
Godsdienftige byeenkomflen, waarlyk, indiervoege ingerigt, en op zodanig eene gem eenfchaplyke eenftemmige
wyze uitgeoefend behoort te worden.
Ik beken middelerwyl gaarne, dat een mensch ligt feilen kan; mitsgaders, dat ik, dit met alle menfchen gemeen hebbende, in myne redeneering mis zou kunnen
tasten; maar 't geen my, die inderdaad anders nimmer
gewoon ben, zo fterk voor myn ge*oelen te pleiten, te
kragtiger noopt om my indiervoege uit te drukken, is,
dat ik dit denkbeeld zo duidelyk geftaafd vinde, in het
onfeilbaar woord van God; het geeti ons ten eeuwigen
rigt.
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rigtfnoer van alle onze daden en handelingen zyn moet.
Twyfelt men hier nog een ogenblik; welaan, men ha
het Godlyk Boek, den Bybel, open: men zal 'er in aan
een overgroot getal van voorbeelden van gebe--trefn,
den, onder de bedeeling der Oude en Wettifche huishouding, van Gods Gemeente, toen alleen uit Jooden befaande, gedaan; welke nimmer anders dan eenfiremmig
wierden ingerigt. De Profeten, de Priesters, de Koningen, die allen waren niet anders dan de mond van het
Volk, om tot God te fpreken; om hem in alle hunne noden gezamentlyk en éénftemmig te Tineken; om gezamentlyk hunne zonden te belyden; om gezamentlykhunnen God voor genoten gunten te loven en te danken;
met één woord, om hunne Godsdienstoefeningen altoos
gemeenfchaplyk te verrigten. Lees, maar lees met aan
alle de plaatzen, in het Oud Verbond voorkomen--dagt,
de; niet één zal myn gevoelen tegenfpreken: alle die
voorbeelden zullen het zelve in tegendeel ten fterkfte, op
het alleronweêrfprekelykfte bevestigen. Gemakshalve
heb ik hier beneden, uit velen, eenige weinige voorbeelden van zodanige gebeden en dankzeggingen aangetekend (*).
Behoeft men, dit behorelyk indenkende, nog eenig.
zins in twyfel te ítaan omtrent een fluk van zo veel aan belang, van zulk een gewipt; daar het onfeilbaar woord
van God ons geene andere voorbeelden van gebeden en
dankzeggingen aan de hand geeft, dan zulken, die allen
in den eerften Perfoon zyn ingerigt. 'Er word, 't is
waar in het Oud Verbond niet uitdrukkelyk bevolen, hoe
men zyne Gebeden hebbe in te rigten. Maar wie
zal ons eenen veiliger weg aanwyzen, dan de Bybel; en
welke voorbeelden kan men geruster volgen, dan die,
welken ons als volgbeelden in de Heilige Bladeren worden voorge¢eld ? Doch veelligt zal iemand hierop
zeggen: 'er is, onder den dag der nieuwe huishouding,
eene merkelyke veranacring in dit fluk gekomen. De
Godsdienst vordert nu dat men anders handele, en op
zulk
(*) Zie onder anderen Jozua VII. 7. Rigt. VIII.
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VIII. 56-59. 2 Chr. XIV. rr. XX. 3 -12. Esr. IX. 6—r5.
Neh. IX. 33-38. Jez. XXXIII. 2. Jerem. XIV. 19 -22. Klaag.
V. Dan. IX. 4-19. P1. LX, LXVI, LXIX, LXXIX, LXXXV,
XC, XCV, CIII, CXV, CXXIII, CXxiv.
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zulk eene onderfcheiden wyze predike en bidde. Zulk
eene onderfcheiden wyze van Bidden, van zyne Gebeden, niet in den eerften, maar in den derden Perfoon
in te rigten, is de voorzigtigite; nademaal vele onwaar
anders, roekeloos, en bv de-digeBrszchlvn
ware aanroepers van Gods naam vervoegen. Dan
in dit geval, zo ik het ftuk, gelyk ik vertrouw, wel
inzie, bekommert zich een Leeraar angstvallig, daar
het niet behoeft. Net is zyn'werk niet, te onderfcheiden, wie regt hebben or zich by zyn Gebed te voegen:
elk moet weten, met wat hart by God dient, en God
aanroept. Maar, behalven dit, men kan niet zeggen,
dat 'er waarlyk ecnige Leden in de Gemeente voor zichzelven bidden, wanneer de Leeraar zyne Gebeden in den
derden Perfoon inrigt; noch ware Aanroepers van Gods
naam, noch flegts mondbelyders zyn hier de Bidders in
de Vergaderinge; om dat en voor Gelovigen, en voor
Godloozen , en voor halfgelovigen, voor halfbekeerden, en
voor den Leeraar Bene Voorbidding gefchied. Weinig
moeite zou het zyn, dit Ituk wydlopiger te beredeneren; dan het is niet nodig dit gemeenichiplyke van den
Godsdienst, ook onder den dag der nieuwe Huishoudinge, met menfchelyke bedenkingen te betogen; Gods
woord leert het. Nergens word de Gemeenfchaplykheid van den Godsdienst ons klaarder geleerd, dan in het
Nieuw Verbond. --- De Euangelisten, de Apostelen, de
Opzieners der Gemeenten , verrigtten altyd met iníluiting
van zichzelven, hunnen Godsdienst gemeenlchaplyk. Alle de voorbeelden, van Gebeden en Dankzeggingen die
WV in de Euangelifche Schriften aantreffen, zyn in den
eerften Perfoon ingerigt. De ganiche Godsdienst, wel
Verkondigers van 't Euangelie met de Ge--kendirft
meenten oefenden, was gemeenfchaplyk. Hunne taal was
nooit anders, dan ivy en ons. Zy leerden, dat wy, Christenen, alle onze noden, op ene gemeenlchaplyke wyze,
in den naam van Jezus (-'.en Vader moeten opuragen (*).
De eerfte Christen Kerk volgde flandvastig dat voorbeeld
na. Hare openbare Godsdienstoefening was gemeen
beste deel der Gemeen -fchaplykenémig.Ht
komt 'er in voor, als alleen de Gemeente uitma -te
alle de vroege voorbeelden van Gebeden, in de-kend:
openbare Godsdienstverrigtingen , welken nog voorhan_
(*) Z c onder anderen Johann. XIS'. r-. XV. ,. XVI. 23.
na nd. kV. 24--31. Epn. 1. 3.
e
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handen zyn, (laven myn gezegde op het alllerkragtigite.
En welk een zegen had te Kerk toen; hoe brak toen het
Christendom aan alle plaatzen door; hoe bloeide toen de
Gemeente? Maar in later tyd begpn men deze
loflyke gewoonte, uit ene zugt naar wat nieuws, naar
wat ongewoons, te veranderen; men verliet het fpoor onzer brave voorgangeren, en zogt een ander op, naar eigen goeddunken aangelegd. Men verliet, ('t geen wy
bovenal wenfchen, dat eens ernftig ingedagt mogt worden , ) het veiligfte voorbeeld, dat men Bich ter navolging
kon voorftellen; het Voorfchrift, ons door den mond der
Wysheid, onzen groten Leermeester nagelaten. Een
Voorfchrift, dat Hy, met zyn eigen mond, zyn.er Kerke
ter navolginge heeft aanbevolen, toen by z y,ne Discipels
leerde bidden, niet onderfcheiden in den derden, maar
gemeenfchaplyk in den eerften Perfoon; zeggende: Gy
dan biddet aldus; wanneer gy biddet, zo zegt: Onze Vader,
enz. Matth. VI. 9. Luc. XI. 2. Hy gaf hun dus een
voorfchrift, naar 't welke zy hunne gebeden behoor
te rigten. En dit voorfchrift mogen zy allen,-deni
die, als Gezanten en Uitleggers van 't Euangelie, de
Leer van Christus prediken, zich als een veilig volgbeeld
voorflellen. Ja, naar dit voorfchrift, hebben ze zich,
agtervolgens die lelerwyze van Jezus Christus, myns oordeels, verpligt te agten, om alle hunne Gebeden, die ze
met hunne Gemeenten in 't openbaar doen, in te rigten;
ten ware zy waanen wyzer en verlichter te zyn, dan hun
Godlyke Leermeester; en een gebrek te zullen verhelpen,
het geenHy zelve niet opgemerkt had.

Mr. WILLIAM HEWSON, Lid van de
Konings. Maat
en Leeraar in de Ontleedkunde te
Londen, aan Dr. JOHN HAYGARTH, Geneesheer te
Chester.

BRIEF VAN WYLEN

(Meel. and Philof. Comment. Vol. g. p. i.)

heb nu, mvn Heer, eenigen ledigen tyd, en zal myne
Inekbelofte
tragten te voldoen, met u Bene fchets van myWaarneemingen mede te deden. De ronde
deeltjes van 't bloed, oneigentivk bolletjes genaamd,
zyn, in alle dieren, vlak, en van zeer verfchillende ge T4
daan-
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daante in onderfcheiden Dieren; in Menfchen, zyn ze
klein, en vlak als een Schelling, ze fchynen in 't midden
een donkere vlak te hebben. Om ze duidelyk te zien,
meng ik 'c bloed van een mensch met verfche wei (ferum;)
dewyl men te vooren hieraan niet gedagt heeft, kon men
ze mei onderfcheiden zien . LEEUWENHOEK in 't byzonder zich verbeeldende, dat een ronde gedaante de gefchiktite was tot de beweeging, befloot dat ze rond moesten zyn^in 't menfchelyk lichaam ; fchoon by zelfs en anderen erkenden, dat in Kikvorfchen, .enz. waarin ze dezelve duidelykcr zagen, om dat 't bloed in die Dieren
dunner is, de bloeddeeltjes vlak waren. Nu bewyze ik,
dat dezelve vlak zyn in alle Dieren. 't Is ongemakkelyk
in 't menschlyk bloed, waar deeze deeltjes klein zyn, te
bepaalen, wat of die zwarte vlek is, welke in derzelver
middelpunt gevonden wordt. Eenigen hebben gemeend
dat 't een opening was: doch in een Kikvorsch, waarin
dezelve zes maaien grooter zyn dan in een mensch, is 't
ligt te zien, dat 't geen opening is; maar dat 't in tegendeel een vast lichaam is, 't welk in 't midden van een vlak
blaasje bevat wordt. In plaats dan van dit gedeelte van 't
bloed te noemen roode bolletjes, zoude ik 't noemen roode
blaasjes; want ieder deeltje is een vlak blaasje, met een
kleine vaste fchyf in deszelfs middelpunt. — Ik vind
dat 't bloed van alle Dieren dergelykc blaasjes bevat. In
't menschlyk bloed worden er millioenen van gevonden;.
en dezelve deelen 't de roode kleur mede; doch, in de
Infeten, zyn ze wit, en in vergelyking veel minder in
getal, dan in een mensch en in de viervoetige Dieren.
Dewyl dezelve vlak zyn in alle Dieren, vermoede ik dat
die gedaante eene omftandigheid van belang is; doch dit
kan door 't mengen met verfcheide vogten veranderdworden. Ik heb gevonden, dat 't is door een bepaalde hoeveelheid onzydig zout (neutral fait) in de wey bevat; dat
dit vocht bekwaam gemaakt wordt tot 't bewaaren van
deeze blaasjes in haare vlakke gedaante: want by aldien
dezelve met water vermengd worden, wordenze rond, en
ont' inden volkomen; doch wanneer men een weinig onzydig zout by 't water doet, ondergaan ze geene verandering in -naare gedaante, en worden niet ontbonden. —
als men verder in aanmerking neemt, dat 't bloed `van
alle Dieren gevuld is met deeze deeltjes, moet men ge
bovendat dezelve tot gewichtige einden in de dierlyke
J pishouding dienen; en dewyl dezelve zo ingewikkeld in
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hun faamenftel zyn, is 't onwaarfchynlvk dat ze zouden
voortgebragt worden door eene werktuiglyke fchudding,
en beweging in longen, of bloedvaten, gelyk als men
vermoed heeft, maar waarfchynlyk zyn 'er eenigewerktuigen , byzonder gefchikt tot derzelver voortbrenging
Dit zal ik tragten te bewyzen, wanneer ik derzelver
faamenflel een weinig meer in 't byzonder verklaard heb be ,en de wyze gemeld, hoe ik dit aantoone. Ik neem 't
bloed van eenePadde of Kikvorsch, waarin deeze deeltjes
zeer groot zyn; ik meng 't met de wey van menfchen
bloed, om 't dunner te maken; ik vind dan dat ze zich
allen vlak vertoonen; ze doen 't zelve in de bloedvaten
van dit Dier; zo als ik duidelyk gezien heb in 't dunne
vlies, tusfchen de toongin, terwyl 't Dier nog in leeven
was, en vast gehegt in de Mikroscoop. Ze vertoonen
zich in deeze Dieren gelyk fchyfjes van Komkommers.
Vervolgens menge ik een weinig bloed met water, 't
welk dezelve aanftonds rond doedt worden, en dan begint 't te ontbinden terwyl ze rond zyn. Ik laat 't vlak
van 't Mikroscoop overhellen, zo dat ze langs 't zelve
heen rollen ; als dan kan ik duidelyk 't vaste deeltje in 't
midden zien vallen van de eene zvde tot de and é re, even
gelyk eene erwt in eene blaas. Een onzydig zout 'er nu
by gedaan zynde, herftelt ze weder in hunne vlakke gedaante: doch zo men 't zout 'er niet by doet, ontbindt
't water trapswvze 't blaasje, en dan blyft de kleine 1'chyf
alleen over. Zodanig is 't faamenfí.el deezer deelen. Ik heb
deeze proeven aan eene meenigte van mynekennisfen vertoond, die allen eenpaarig overeenkomen, dat dezelvé
voldoende zyn. De Mikroscoop die ik gebruik is een
eenvoudige lens, en daarom kan dezelve even min bedriegen als een paar brillen, welke, gelyk bekend is by
allen die dezelve gebruiken, de voorwerpen niet wanitaltig, maar alleen grooter dan ze zyn, vertoonen.
Door nadere proefneemingen ben ik overtuigd dat 't gebruik van de Borstklier (tliy;taus) en de waterklieren is
tot voortbrenging der vaste deelen in 't midden der blaas
ik kan dit op zo een voldoende wyze aantoonen-jes;
als 't gebruik van eenig ingewand in 't menfchelyk lichaam ; dit gefchied, door deeze klieren te openen , en
't vocht, 't welk in derzelver cellen vervat word, te
onderzoeken; 't welk ik met deeze kleine vaste lichaamen opgevuld vinde. Ik vind nog daar en boven, dat
de Watervaten dezelve opneemen van decze klieren,
Ty
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en voeren ze in de bloedvaten, die dezelve naar de mitt
brengen, in wier cellen ze overtrokken worden met
de gemelde blaasjes: dus maaken dan de borst- en water-klieren de middelpuncs- deeltjes, en de milt de
j es die rondom dezelve zyn. Dat dit 't gebruik van de
milt is, blykt uit 't onderzoek van 't water (lymplca) 't
welk uit dezelve voortkomt door de Watervaten, welke
deszelfs ontlastbuizen zyn; want die lympha, firydig
met 't geen in andere deelen van 't lichaam waargenomen
wordt, is buitengemeen rood. — Maar behalven dat
deeze klieren gefchikt zyn tot 't maaken van de roode
blaasjes van 't bloed, vind ik dat ze insgelyks inde Watervaten in verfcheide deelen van 't lichaam, wier rokken
bloedvaten hebben, gevoeglyk gefchikt tot deeze af.
fcheiding , gemaakt worden. Zo dat de borst- en waterklieren niet meer zyn ;dan aanhangzels van 't water-faamenfiel, (Lymphatic System) om de middelfee deeltjes te
maaken; de milt is een aanhangzel van de Watervaten om
de blaasjes te maaken, welke de middelfee deeltjes bevatten. -- Ik gis dat het 't faamenftremmende water (coagulable lymph) is, 't welk in 't roode gedeelte van 't bloed
veranderd wordt, uit een zonderlinge waarneeming, die
lang bekend is geweest; namelyk, dat het bloed in de
milt-ader niet te faamenftremt, wanneer 't aan de lucht
bloot gefield wordt, gelyk 't bloed van de overige aderk
doet; zo dat 't fchynt beroofd te worden van zyn fainenftremmende lymph in den doorgang door de milt. —
't Is zeer aanmerkelyk dat men de milt uit een Dier kan
^ditfnyden, zonder dat zulks zyne gezondheid benadeelt.
Ik heb de proef 'er van genoomen op een hond, en heb
Them anderhalf jaar in 't leeven behouden, zonder waar
te neemen dat zyne gezondheid in 't minst gekraakt was.
Hieruit hebben fommigen beflooten, dat de milt een nuttelooze zwaarte zou zyn, 't geen ongerymd is; wanneer
men in aanmerking neemt, dat alle Dieren met rood bloed
dezelve hebben. Daarom flemt het meer overeen met
't geen wy kennen van de dierlyke huishouding, te befluiten, dat, dewyl een dier leven kan zonder milt, 'er
waarfchynlyk een ander deel van 't lichaam is, dat deszelfs plaats vervangen kan. De Irfeaen hebben
blaasjes, op een gelyke vryze, als de onze, dog ver
kleur faamgefteld. De Infeden licbben-fchilend
evenwel noch milt, noch borst-en water- klieren; en
daarom worden in dezelve waarfchynlyk deeze blaasjes
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in de Waterbaten gemaakt. Doch de Natuur heeft ons
en de overige meer volmaakte Dieren, buiten de Watervaten, deeze klieren gegeeven,op dat een gevoeglyke
hoeveelheid van deeze gewigtige .blaasjes ons des te
beter zoude verzekerd worden, eveneens als ze ons
twee ooren gegeeven heeft, om daar door des te beter
ons 't gehoor, geduurende 't leeven, te verzekeren,
fchoon wy met één oor volkomen kunnen hooren. - -Ik heb u dan, myn waarde Vriend, eene fchets van
myne nieuwe gevoelens medegedeeld. Ik verwagt 'er
meer van dat ze uw verlangen zullen voldoen, dan
u overtuigen; dew y l 't onderwerp al te ingewikkeld
is, om in een Brief medegedeeld te worden; fchoon ik
niet twyfele of ik ben in ítaat deeze ftellingen te bewyzen, wanneer ik tyds genoeg zal hebben om 't onderwerp wydloopiger te behandelen. Vaarwel, en geloof, dat, enz.
I^ATUL',RLVKE HISTORIE VAN HET PEST- VOGELTJE.

(Volgens den Heer Dr MONTREILLARD, Medefchryver van den

Heer DE BUFFO..)

et
wordt door
^a^a geH
heeten ; in 't Latyn voert het v ericheide naamen
Garrulus Bohemicus, Avis Bohemira, 4depellus, Pteroclia,
Pestvogeltje
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Fullo, Gallulu.s Sylvestris, Zinzirella, in 't Hoogduitsch
desgelyks Boehmer, Boeheimle, Boehmifche drostel, Hauben drostel , Pest -vogel , Krieg- vogel, Wipiertz, Seidefclrwantz, in 't Zweedsch Siden-fwantz; in 't Italiaansch
Becrofrifone, Galletto del Bofco, Uccello del mondo novo, in
't Engelsch Bohemian Chatterer, Bohemian jay, Silk-tail,
in Bohenie Brkostaw, in 't Poolsch edivabnicska, .7emioluche ; in 't Fransch Yafeur.
De kenmerktekenende eigenfchap, die het Pest -vogeltje
(ten onregte van zommigen Beemer genaamd), van alle
andere Vogelen onderfcheidt, zyn de kleine roode byhangzeltjes, waar in verfcheide middelvédercn der vleugelen
uitloopen. Deeze byhangzeltjes zyn niet anders dan verlengingen der pennen die buiten de baardjes uitfteeken:
welke verlenging vlak is, en zich uitbreidt in de gedaante
van een klein paletje, en eene helder roode kleur aanneemt;
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neemt: zomtyds telt men acht pennen aan elke zyde,
met deeze byhangzeltjes voorzien: eenigen zeggen, dat
de Mannetjes 'er zeven en de Wyfjes vyf hebben;
anderen beweeren, dat de Wyfjes ze geheel en al derven : wat my 'betreft , ik heb 'er gezien, die 'er zeven
aan den eenen en vyf aan den anderen hadden: eenigen
waren flegts van drie voorzien, zommigen geheel daar
van ontbloot, en verfchilden ook in andere deden der
Pluimadie: eindeiyk heb ik ook opgemerkt, dat deeze
byhangzeltjes zich zomwylen na het beloop der lengte
langwerpig verdeelden in twee bykans gelyke takken, in
ftede van kleine paletjes te vormen van één íluk, zo als
gewoonlyk gefchiedt.
LINNMus heeft, met vollen regt, deeze Vogeltjes
onderfcheiden van de Lysters en de Merels, wel opgemerkt
hebbende, dat zy, behalven de kleine roode byhangzeltjes,
die zo zeer tot onderfcheiding dienen, gansch anders van
maakzel waren, een veel korter en krommer Bek hadden,
gewapend met een dubbelen tand of liever uitholing digt
by den tip en in den boven en in den onderkaak enz:
doch het is bezwaarlyk te begrypen hoe by de Pest-vogeltjes heeft kunnen voegen by de Klaauwieren, erkennende
dat zy op Besfen aasfen, en geen vleeschvrectende Vogels zyn: in de daad zy hebben veele trekken van overeenkomst met de Klaauwieren, 't zy in de fchikking der
kleuren, voornaamlyk aan den kop, 't zy in de gedaante
van den Bek enz: maar het onderfcheid van Inftin& is
veel weezenlyker, en niet min ten vollen beweezen: dewyl het Pestvogeltje, ondanks zo veele uitwendige overeenkomften en gelykvormigheden, op eene geheel andere wyze leeft, en gansch ander voedzel gebruikt.
Het valt niet gemaklyk het eigen Vaderland deezer
Vogeltjes te bepaalen: men zou zich zeer bedriegen als
men, uit de naamen de Boheemfche Gaay, de Boheem/'che
Snateraar, de Boheemfche Vogel, door GESNER, BRISSON,
en veele anderen, daar aan gegeeven, opmaakte dat Boheerne het natuurlyk Land deezer Vogeltjes was, of dat zy
aldaar zich het meest onthielden: zy trekken 'er door
even als door veele andere Gewesten: in Oostenryk houdt
men ze voor Vogeltjes uit Boheeme en Stiermark, om dat
men ze uit die ftreeken ziet komen; maar in Boheeme is 'er
evenveel gronds om ze aan te zien voor Vogeltjes uit
Saxen en in Saxen weder voor Inboorlingen van Deenemarken, of van andere Landen, door de Baltifche Zee
befpoeld. De Engelfche Kooplieden verzekerden LISTER,
dat
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dat de Pest- vogeltjes zeer gemeen in Pruisfen waren ;
RZACZYNSKI leert ons, dat zy door groot en klein Poolen
en Lithausven trekken; van Dresden ontving de Heer de
REAUMUR berigt, dat ze omflreeks Petersburg nestelden.
De Heer LINNfEUS beweert, waarfchynlyk op goede berigten afgaande, dat zy den Zomer doorbrengen en ge
broeden in landen honger op gelegen dan Zweeden;-volgyk
doch zyne Berigtfchryvers hebben hem niet onderrigt
van dit broeden of Benige omítandigheden: eindelyk
heeft de Heer van S TRALEMEERG FRIScR betuigd, de Pestvogelt'es in Tartarye in de fpleeten der rotzen g evonden
te hebben: hier is het ongetwyfeld dat zy nestelen. Wat
voor 't overige ook zyn moge van de woonplaats, waar
aan de Pest- vogeltjes de voorkeur geeven; ik meene dien,
alwaar zy eene gepaste lugttireek, overvloed van voed
andere noodwendigheden, voor hunne leevens--zel,n
wyze gefehikt, aantreffende, het leeven genieten en hun
geflacht voortzetten; het blyft toch waar, dat zy niet
minder dan rustende en plaatshoudende Vogels zyn ;
zy zwerven geheel Europa door. Zomt y ds vertoonen zy zich in 't Noorden van Engeland, in Frankryk, in
Italie, en buiten tw y fel in Spanje; doch, ten opzigte
van 't laatstgemelde Koningryk, is het alleen eene gis
moeten bekennen, dat de Natuurlyke-fing:waty
Historie van dit fchoone Land, zo ryk, zo digt by ons
gelegen, bewoond door een Volk, in zo veele andere
opzigcen, beroemd, ons maar weinig meer bekend is dan
die van Californie of 3a pan. Uit Gesner mo g en wy op.
maaken, dat de Pest- vogeltjes zeldzaam zyn in Zzvitzerland.
De uittochten der Pest- vogeltjes zyn, wat het Jaargetyde betreft, in elk Land geregeld genoeg; doch, indien zy alle jaaren reizen, gelyk ALDROVANDUS hadt
hooren zeggen, houden zy op verre na niet beftendig denzelfden koers. De jonge Prins ADAM VAN AVERSPERG,
Kamerdienaar van haare Keizerlyke Majelteiten, een der
Hecren in Boheeme, die de heerlykfte Jagt heeft, en 'er
het allerbeste gebruik van maakt: dewyl by dezelve doet
firekken tot het bevorderen der Natuurlyke Historie, onderrigt ons, in een Berigtfchrift, den Heer DE BUFFON toegezonden, dat deeze Vogeltjes alle drie of vier jaaren van
't gebergte in Boheeme en Stiermark met den aanvang van
den Herfst, in Duitschland komen, en op 't einde van dat
aargetyde wederkeeren, en dat men geduurende den
Winter, in Boheeme, 'er geen één enkele ziet: ondercK^
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tusfchen zegt men dat men in Silefie, 's winters deezè
Vogels op 't Gebergte vindt. Die zich in Frankryk en
Engeland verwyderen vertoonden zich in het holfte van
den winter en altoos in een klein getal: dit gaf grond om
te gelooven, dat zy verdwaalden waren, door eenig toeval van den grooten hoop afgeraakt; al te vermoeid om
zich by hunne makkers te vervoegen, of te jong om den
weg weder te vinden. Men zou hier uit mogen telluiten,
dat Frankryk en Engeland, zo min als Zwitzerland, in den
doorgaan den weg liggen dien de voornaamfte Benden hou.
den. Dit zelfde kan men van Italie niet zeggen: want
men heeft 'er deeze Vogeltjes in grooten getale zien ko.
men, byzonder in 't Jaar MDLXXI, in de maand December: het was geenzins vreemd, daar vlugten van honderd
en meer te aanfehouwen : en men vong 'er dikwyls veertig te gelyk. Dezelfde zaak gebeurde in den Jaare
MDXXX, in de maand February, ten tyde dat CAREL
DE V zich te Bologne liet kroonen: want in de Lan.
den, waar deeze Vogels alleen van tyd tot tyd gezien
worden, maaken hunne verfchyningen een tydmerk in
de Staatkundige gefchiedenis, des te meer, om dat zy,
wanneer zy in groote menigte gezien worden, by het
Volk, men weet niet waarom, te boek ftaan als voorboo.
den van Pest, van Oorlog, en andere Volksrampen.
Ondertusfchen zal men van deeze Onheilen de Aardbeevingen moeten uitmoníteren: want, in den Jaare MDLI,
heeft men opgemerkt, dat de Pestvogeltjes, die zich in
1Vlodena en by kans in alle deelen van Italie vertoonden,
beftendig zorge droegen om Ferrara te ontwyken,
even als of zy de Aardbeeving, die zich eenigen tyd
daar naar deed gevoelen, en de Vogels des Lands deedt
wegvlreden, voorgevoeld hadden.
Men weet niet ten vollen welk eene oorzaak hun
aandryft om dus hun gewoon verblyf te verlaaten, en
verre reizen te doen: 't is de koude niet, die hun aanport; dewyl zy zich, gelyk wy gezien hebben, met
het begin van den Herfst op reis begeeven: daarenboven gefchieden hunne uittochten alleen om drie of
vier, en zomtyds om de zes of zeven naaren, en zomtyds in zo grooten getal, dat zy de Zon verduisteren;
zou het eene verbaazende vermenigvuldiging zyn die deeze zeldzaame uittochten te wege brengt, gelyk wy dit
zien in eene foort van Springhaanen, en Noordfiche Rotn, onder den naam vi Lcmings bekend, en ook onder
de
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de Menfchen is waargenomen, in tyden dat zy min befchaafd en bygevolge veel f}erker en onafhanglyker waren van het evenwigt, 't welk zich langzaamerhand in
de Natuur gevestigd heeft? Of zouden de Pest- vogeltjes,
van tyd tot tyd, uit de p laatzen huns verblyfs verdreeven worden, door gebrek aan voedzel, 't welk zy elders
gaan zoeken. Men wil dat zy wederkecrende zeer verre
na de Noordfche Gewesten trekken, dit wordt bekragtigt
door het getuigenis des Graaven van STRAHLENBERC,
die, gelyk wy hier boven vermeld hebben, ze in Tartaryen gezien hadt.
Het geliefdfte voedzel der Pest- vogeltjes, wanneer zy
zich in Landen bevinden waar wynflokken groeijen, zyn
de Druiven; van hier heeft ALDROVANDUS hun den naam
van .4mpelis gegeeven: naast de Druiven geeven zy, zo
men wil, de voorkeuze aan de besfen van Keelkruid, van
wilde Rooien, van Geneverboomen, van Lauwrier, van
Pynappelen, aan Peeren, wilde Kruisbesfen, en in 't algemeen aan fappige vrugten. Het Pest- vogeltje, door
ALnROVANDUS bykans drie maanden #ekweekt, at geen
besfen van Klimop of gebraaden Vleesch dan in den uiterfften nood, het gebruiktenoit eenig Graan; het dronk
menigmaal, en telkens by acht of tien teugen. Aan het
Pestvogeltje, 't welk men in de Menagerie te Weenen
poogde te onderhouden, gaf men kruim van wittebrood,
gehakte wortelen, geplet Hennipzaad en Geneverbesfen: op welke, laatstgemelde het zich meest gesteld
toonde; doch, niettegenítaande alle genome voorzorge,
leefde het flegts vyf of zes dagen: dit komt niet voort
uit de bezwaarlykherd om de Pest- vogeltjes te temmen,
of om dat het bezwaarlyk valt dezelve aan den opgeflooten ftaac te gewennen: maar een Vogel, gewoon aan de
veyheid en bygevolge om in zyne eigene behoeften te
voorzien, zal altoos beter 't geen hein benoodigd. is
vinden in de ruime lugt en 't open veld, dan in de best
voorziene en zorgvuldigst opgepaste belloote verblyfplaats.
De Heer de REAUMUR tekent op, dat dc Pest vogeltjes op
de zuiverheid gefield zyn; dat de opgeflootene altoos
hunne uitwerpzels op eene en dezelfde plaats brengen.
Deeze Vogeltjes zyn van eenen gansch zamenleevinglievenden aart; zy trekken doorgaans bv groote benden
op, en zomtyds by ontelbaare vlugten teffens; doch ,behalven den algemeenen fmaak , dien zy in het gezellig leeven vinden, fchynen zy vatbaar voor Gene onderlinge
ver.
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verknogtheid van verkiezing, en eene byzondere genegenheid, onafhanglyk van de wederzydfche neiging der
onderfcheide Sexen: want niet alleen Itreelen. het Mannetje en Wyfje elkander, en geeven elkander beurtlings
te eeten ; maar men heeft dezelfde kenmerken van goede
verftandhouding en vriendfchap befpeurd, tusfchen Mannetje co Mannetje, tusfchen Wyfje en Wyfje. Deeze
gelchiktheid om ce beminnen, eene hoedanigheid zo aangenaam voor anderen, gaat dikwylsepaard met groote
ongelegenheid voor den bezitter. Zy veronderftelt in
hem altoos meer zagtaartigheids dan werkzaamheids, een
groocer maate van vertrouwen dan van oordeel, meer
eenvoudigheids dan voorzigtigheids, een grooter maate
van aandoenlykheid dan van krat, en ftelc hen bloot
over de ftrikken van weezens die minder beminnen en
meer door perfoonelyk belang gedreeven worden, fpannen. De Pest- vogeltjes worden, daarom, ook geteld onder de dom(le Vogelen, en gemaklyk in groeten getalle
gevangen. Veelal vangt men zp te gely'k met de
Lysters, zy fmaaken omtrent even eens: 't welk vry
nacuurlyk is: dewyl ze bykaus van 't zelfde voedzel leeven: veelen worden 'er teffens gedood: om dat zy zich
zo digt byeen vervoegen.
Wanneer zy vertrekken laaien zy hun gefchreeuw
hooren: dit is zi, xi, ri, volgens FRISCH, en allen die
ze leevende gezien hebben: het is veel eer een gefnaater
dan een zang: en den naam van ,7afeur of Snateraar,
aan hun gegeeven, duidt genoegzaam aan, dat men op
de plaatzen, waar zy dus genoemd worden, hun de
bekwaamheid om te zingen of te fpreeken niet heeft
toegekend. De Heer de REAUMUR wil hun zelfs den
tytel van Snateraar betwisten; doch de Prins van Averfperg zegt dat hun zang zeer aangenaam is; dit kan
overeengebragt worden: het is zeer mogelyk dat het
Pest- vogeltje eenen aangenaamen zang heeft in den paar
dien laat hooren in de landen waar het zyn ge--tyd,en
:nacht voortplant; dat liet elders, zelfs in vryheid zynde, niets doet dan fnateren, en eindelyk opgeflooten te
eenmaal ftilzwygt.
Bevallig is de Pluimadie van het Pest- vogeltje als het
ítil zit; maar om 'er een volkomen denkbeeld van te
vormen, moet men dit Vogeltje zien wanneer het de
vleugels openflaat, den ftaart uicfpreidc, en de Kopkuif
opfteekt, met één woord, wanneer het al Tyne fchoonhe.
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heden ten toone ftelt , dit is te zeggen , men moet het
zien vliegen, en van naby zien vliegen. Zyne oogen
van het í'chitterendst rood glinfteren met een zonderlingen glans , te midden van den zwarten band waar in ze
geplaatst zyn: dit zwart ftrekt zich uit onder de keel
en rondsom den bek , de min of meer donkere lyfkleur
van den kop, den hals, den rug, en de borst , de aschgrauwe kleur van den ftuit wordt omringd door een
fchitterende lyst van wit, geel en. rood, gevormd door
de verfchillende vlekken der vleugelen en van den Itaart ;
deeie is aan den wortel aschgrauw,, zwart in 't midden,
en geel aan 't einde: de pennen der vleugelen zyn zwart ,
de derde en vierde aan 't einde Met witte vlekken, de
vyf 'v olgende geel getekend, alle de middelpennen wit,,
en de meeste deezer loopen uit in de helderroode byhangzeltjes, waar van ik hier boven gefprooken heb. De
bek en pooten zyn zwart , en veel korter naar evenredigheid dan die van den Merel. De geheele lengte van het
Pestv9gelt je is , volgens n R t s s 0 N, zeven en een vierde
duim, de Staart twee en een vierde duim , de bek negen
lynen, desgelyks de pooten, de vlugt haalt dertien duimen. Ik heb 'er gemeeten, die, in alle opzigten, veel
grooter afmeetingen hadden; misfchien is dit verfchil in
grootte enkel een gevolg van verfcheidenheid inSexe en
jaren, of mogelyk een enkele uitzondering op den alge
regel.
-men
Ik weet niet hoe 'er de Jongen uitzien; maar ALDROVANDIJs onderrigt ons dat de rand van den Staart by de
Wyfjes zwakker geel is, dat zy op de middelpennen der
vleugelen witagtige en geen geele vlekken hebben, als de
Mannétjes : by voegt 'er nevens , 't geen bezwaarlyk
valt te gelooven , fehoon by het als eene eigen gedaane
waarneeming opgeeft, dat de Staart der Wyfjes uit
twaalf pennen bestaat , terwyl die der Mannetjes 'er maar
tien heeft. Het is veel gereeder en natuurlyker te ge.
boven, dat het Mannetje of de Mannetjes , door ALDROVANnus waargenomen, twee dier pennen verlooren
hadden.
»

VII, DEEL. MEEKG Na.7

`i

NIEUW

log

a0A9r1ONG

NIEUW ONDERZOEK NAAR DEN OORSPRONG DER BOEK DRUKKUNST; WAARIN GETOOND WORD, DAT MEN
DE EERSTE DENKBEELDEN DAAR VAN AAN DE
~ANDERS VERSCHULDIGD IS.

Door
Den Heer J. DES ROCHES.
Aanblyvend Secretaris van de A'eizerlyke Koninglyke
Akademie der Wetenfchappen te Brusfel.
Gelezen in dbrzelver Vergadering ,den 8 January, 1 777•
Expironte vap ore
Tides ands ignis duet mortalibus divus.
Nxvius ap. Varr. de L.
(Uit het Fransch.)

Lat. L. 6.

ertyds betwistten zeven Steden malkanderen de eere
E
der geboorteplaats van Homerus; zeven Christen
gemeenten maakten a anspraak op den beroemden Gro-

iiw : tot heden toe telde men maar vier onderfcheiden
Volken, die regt meenen te hebben op de uitvinding der
Boek - Drukkunst; een vyfde komt 'er zig thans by voegen, en 't is dus niet onmogelyk, dat dit getal van vier
nog tot een zevental zal aangroeien; een getal dat zedert twee duizend jaren aan zulk zoort van zaken fchynt
toegewvd.
De lJitIandfche Geleerden hebben niet gunftig gedagt
over het gevoelen der Hollanderen, die de Stad Haarlem, als de bakermat der Drukkunst befchouwen, tot
den tyd toe, dat de Origines Typographicce van den Heer
Heerman te voorfchyn kwamen. Deze Vreemdelingen
hadden in dit hun verfchic tevens het hoog(i:e ongelyk,
en het grootfte gelyk.
Zy hadden ongelyk daar in; dat zy, in het algemeen,
de geheele uitvinding aan Duitschland toefchreven ; daar
de Hollanders hun Boeken toonden, die gedrukt waren ,
lang vóór dat ecnig Werk uit de Drukpersfen van Straatsburg, of van Mentz , was te voorfchvn gekomen. Deze
Boeken vond men bykans nergens dan m de Nederlanden.
-

liet

DER BOEKDRTJKEUNS

ág9

Het meerendeel was gefchreven its eene taal,
welke niet dan in de Nederlanden gang had. De blad.
zeden zonder cvffergetallen , zonder wyswoordjes , zonder
blad- letters, alleenlek aen de eene zede van het papier
gedrukt, om dat de agterzyde met den doorgevloeiden
inkt geheel bemorst was; de houten letters, die inzommige uitgaven beweegbaar, in anderen vast, maar altyd
grof en lomp waren, en volkomen gelyk, aan die van
onze Handfchriften (*) van dien tyd; de allerílegtflo
inkt, dien men maken konde; de verlegenheid die overal
heerschte in de verdeeling der woorden, waar van dik*
wils de laatfte letter (iaat aan 't begin van eenen nieuwen regel,; kort om, alles brengt het kenmerk mede
van eene allereeríte onderneming; alles toont eenera
Werkman aan, die nog weinig in zyne zaken bedreven
is: flegte en kwalyk bereide gereedfchappen ; met één
woord, eene kunst, die nog maar in zyne geboorte is.
Voegt by dit alles, de volledige toeftemming der Historiefchryvers van Duitschland zelf, welken, ooggetuigen
geweest zynde van de Voortbrengzelen van Guttenberg,
van Fust en Schoëffer, openhertiglyk erkennen, dat deze
Vinders der Drukkunst de eerfte denkbeelden daar van
eput hebben, uit de grove beginzelen, die men 'er in
Bolland reeds van geboren zag. En al had men deze ge.
wigtige bekentenis niet, zoude de waarheid der zaak
even onbetwistbaar zyn. De enkele befchouwing dezer
eerfte gedenkílukken is alleen genoeg, om de ongeloovigfte verflanden , en de alleronkundigfte menfchen , te
overtuigen. Daar is zulk een groot onderfcheid tusfchen
de Donati en het Pfalmboek van Fust, tusfchen de Spe culum hu7nance falvationis en den Bybel van Mentz, dac
men een zeer aanrnerkelyk tydverloop, tusfchen die onderfcheiden Werken , moete vast Rellen. Dit is eenti
Zwaarheid, die de Heer Meerman in den vollen dag gefield, en op het allergrondigfte bewezen heeft ; en die,
door hen, die zyn Werk hebben gelezen, en nog veel
minder door hen, die gelegenheid gehad hebben om de
oorfprongkelyke Stukken na'te zien , niet kan tegengefprooken worden.
De Uitlandfche Geleerden bedrogen zig; wy voegeg
'

(*) ManuJcripten,
V
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'cr by dat hun mistlag onvermydelyk was. Zy hadden
voor zig de eerfte uitgaven van Mentz, waar van vele
Afdrukken (*) in Frankryk en in Duitschland gevonden
werden. Zy hadden geen kennis van de Hollandfche Letterkunde; zy verftonden de taal niet; en hadden dus
nooit onderzogt , waar op deze Natie zig grondde; zy
fpraken 'er alleen van op hooren zeggen, en diensvolgens
fpraken zy 'er kwalyk van. Natuurlyk moesten zy, (gelyk zy ook elk oogenblik gedaan hebben,) de drukken in
het hout met die in het koper, en de onbeweegbare of
vaste letters, met de losfen, onder malkanderen ver-

warren.

Maar hadden zy hier in het hoo g íte ongely^c, zy hadden daarentegen hier in het grootfte gelyk, dat zy aan
Laurens Yansfoen de eer der eerste uitvinding betwistten.
De bewyzen, die men daar voor te berde brengt, zyn
inderdaad niet van dien aart, dat eene gezonde oordeelkunde derzelver gegrondheid kan toeftemmen. Van zoo
vele Hollandfche Schryvers, die t y dgenoten van dezen
Laurens waren, is 'er geen één, die melding van hem
maakt; allen hebben ze ten zynen opzigte het diepfte ftilzwygen gehouden. De hedendaagfche Schr y vers beroeen zich alleen op het getuigenis van Donor 3eunius;
die het gehoord had van twee flok -oude menfchen; deze
hadden het, in hunne kindsheid, mede van een gryzaard
van tagtig jaren; die zig liet voortaan, dat hy het in
zyne jongheid had hooren vertellen, in den Winkel van
Laurens, alwaar hy, volgens zyn zeggen , gewerkt had,
met dcnzelfden Huisdief (a), die de Gereedfchappen,

door

(*) Exe nplaren.
(a) Deze Dief was, naar dit verhaal, een der Werkgasten van
Laurensansfoen. Wanneer op Kersnagt een iegelyk ter Kerke was,
pakte by de Letters en Gereedfchappen , door zyn' Meester uitgevonden ,by malkanderen, en brag[ ze naar elders. Hy had 'er Bene
vragt aan voor verfcheiden Wagens. Deze Diefftal is vey kwalyk
uitgedagt Heeft deze Knegt, die de Uitvinding naar Mentz wilde
overbrengen, kunnen gelooven , dat Duitschland geen hout genoeg kan opleveren, om Persten en Letters van te maken Mee
zie dit Verhaal, of liever dit Verdigtzel in de Batavia vanyunius.
Bladz. 256.
^Wy kunnen, terwyl we dit Stuk, ons toegezonden , ter nadere
en erzoekinge aanbeveelen, (de waarheid tog wordt nooit bena-

deeld door een oprcgt onderzoe) niet nalaaten hier aan te inerken

DER BOEirDRUKRUNST.

301

door zvn' Meester uitgevonden, mede nam, en de Vruy
ten van zynen Diefítal ging plukken. Volgens zommigen,
deed hy, dit te Mentz ; doch volgens anderen ,in Engeland;
want men is het zoo min eens over de plaats, als over
den tyd van dit bedryf. — Ik zal 'er hier flegts overheen (tappen, om dat ik 'er vervolgens nog weder op zal
moeten komen, na dat ik verhaald zal hebben , wat tot
dit nieuw onderzoek gelegenheid gegeven heeft.
Ik had reeds verfcheidenmalen deze zonderlinge drukken in het hout, welken uit de onvolkomen drukpersfen
der Nederlanden gekomen waren, vóór dat cie Duitfehers
de gegoten letters hadden uitgevonden, onderzogt. Ik
was, zoo wel als alle myne Landgenoten, overtuigd , dat
deze kostbare Gedenkt ukjes van het jaar 1440, or dear
omtrent, waren; en dat men omtrent dien tyd nog nergens
dan in Holland gedrukt had. Doch hoe groot w s myne
verwondering, wanneer, in het voorleden jaar, een myner Vrienden te Antwerpen my een Oorfprongkelyk Gefchrift (*) an de Regering dier Stad vertoonde, gedagtekend den 22 van Hooimaand t4.42; in 't welk uitdruk kelyke melding word gemaakt van de Drukkers , die een
Gilde uitmaakten. Ik verkreeg een Uittrekze? van dit
zonderlinge Schrift; en nam vásrelyk voor, myn onder zoek verder voort te zetten. Dan, terwyl verfcheide
beletzelen my daar in ophielden , zond myn Vriend,
die begerig was , om de waereld van deze ontdekking
kennis te geven, den i i van Slagtmaand, 1776, een
na,

,

ken, dat onze Schryver dit Verhaal van Yunius over 't geheel in
een ongunfliger licht Relt, dan het verdient; men leeze flegts, on
hier van overtuigd te zyn , het Verhaal van 7unius zelve. Vooral
doet het ons vreemd, dat hy den Dief met zulk eene groote vragt
doet vertrekkeil. Zyn Voorganger Schoëflin laadde dezelve nog
na genoeg op één Wagen, noemende dezelve, plusquam plaufir€
veefuram, maar onze Autheur fpreekt van eene vragt voor verfcheid
den Wagens; daar intusfchen het Verhaal van 'unins, naar dept
aart van 't geval, geen meer hagagie aanduidt, dan één Man gemaklyk kan inpakken en wegvoeren. Men zie dit Verl?aal over 't
geheel verdeedigd door Mr. G. W. v. Oosten de Bruyn, in zyne
Befchryving van Haarlern. I. D. H. 229--239; alwaar de hier
op nieuw aangevoerde bedenking wegens de grootte der vragt, op
bladz. 238 Cl] 239, beantwoord wordt.]
(*) Authencique Adie.
V3
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nader Berigt op dit Stuk, waar van de zakelyke inhoud aldus luid:
„ Gelegenheid gehad hebbende om eene naauwkeurige
aantekening te maken van alle de papieren, welken
,, in de Archiven der Giidekamer van St. Lukas te Ant„ werpen, doorgaans de Schilders-Kamer genaamd, be,, rusten, vond ik daar, onder anderen, een boek met
„ een zeer ouden band, behelzende, voor 't grootíte
„ gedeelte, Handvesten (*) en Wetten (t) van die
„ I3roederfchap (4) , gefchreven bp perkement , en
„ meestal nagezien (§) door den vermaarden Cornelis
„ Graphceus , Secretaris der Stad. Dit Boek is getekend
„ No. i. Het eerfte Stuk dat 'er in voorkomt, is ook
„ het oudfte in dagtekening, zynde eene Wet (§§) van
„ den Raad (§§§) , ten behoeve van de Gíldebroeders vart
,; St. Lukas, van den 22 van Hooimaand, 1442; ra y
„ kende de aanneming tot het Meesterfchap, en de
Wetten op de Gildebroers, Leerlingen enz". Het
begint in dezervoege:
. , Wy Jan van der Brugghen, Riddere, Heere tot
, Blaesvelt , Schoutet t' Antwerpen ende Maregraeve
's Landts van Rien, Burghermeeitere , Schepenen ende
Raede van der Stadt Antwerpen, doen condt eenen
yegelycken , hoe dat de goede mannen ende 't ghe, felfchap ghemeynelie [genaemd (*)] van den Schilders,
, houte Beeltfnydcrs, Metzelry-fnydrrs, Gelafe-makers ,
Verlichters, Prenters. . . .. . en alle die den Gielde
van St. Lukas acncleven, ons te kennen hebben gege.
ven' enz.
Het einde van deze Wet luid aldus" : . ..... .
Bonder fraude oft arglist in oirconde van al dat voorz'.
es..... ghegeven in 't Jaar ons Heere als men fcreeff,
Juyfent vier hondert en tweera viertich, tween twintig
daghe in -Julio. . . gecollationneert , metten originelen
brieve, opten rugge ghetceckcnt A. is bevonden concordeerendcn van woirde tot woirde, by my, C. Grapheus'!
„ Merk zoude hier drie zoorten van zwarigheden kun oen
(k) Privilegien. (t) Reglementen. (f) Confrerie.
(j) Cecollationeert. , Reglement. ((f§§) Senaat.
(,,) Dit woord Raat niet in het oaafprengkclyke.
,
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„ nen te berde brengen; de eerfee over de egtheid van
dit Stuk; de tweede ov r de naauwkeurigheid van de
,, dagtekening, en de derde over ale ware betekenis van.
„ het woord Prenters.
„ Aangaande de eerfte en tweede bedenking zal het
„ genoeg zyn te zeggen, dat dit affchrift bekragtigd
„ is, (*) door Cornelis Graphseus, welke fiesf in 't Jaar
1 558. Hy verklaart, dat by het zelf heeft na gezien,
„ en dat by het van ,voirde tot woirde met het oorfprong„ kelyke overecnkomítig bevonden heeft. Het is geen
valsch of verdigt Stuk; men weet, waar het berust;
„ men kan het nauwkeurig onderzoeken, en het laat
„ geen reden tot eenig kwaad vermoeden over. Ook
„ kan 'er geen misílag in de dagtekening plaats hebben ,
„ dewyl dezelve geheel in Schrift is uitgedrukt, even
„ zoo als ik het boven heb aangehaald.
„ Betreffende de betekenis van het woord Prenters.
„ Het is het eenigfte woord, slat in de Registers van
„ de Broederfchap (t) in gebruik is, in den geheelen
„ loop dezer Eeuw, en zelfs geduurende de veertig eer„ fe jaren der volgende. Her woord Drukker komt aldaar
„ het eerst voor, op 't Jaar 1542; en dat van Bouke„ printere op 1558, in de vermaarde Wet (§) van Phi,, lippus den 11. In alle de voorgaande aannemingen word
„ het woord Printer voor Drukker gebruikt. By voor„ beeld: Martin Gheeraert, Printere, 1485, Kerfiiaen,
„ Printere, 1486, Henneke D. Printere, 1486, Matthys
van der Goes, Printere, 1487 , en een groot aantal an„ deren tot aan het Jaar 1542 , wanneer men vind:
„ Mathias Crum, Druckere; en dit laatfte woord heeft
,, in het vervolg de overhand behouden. Voeg hier by
„ het woord gheprent, het geen men, in plaats van het
,, woord gedrukt, vind op de Tytelbladen van alle de
„ boeken, welken de Antwerpfehe Persfen, geduureii.
„ de de eerfte Eeuw der Drukkunst, hebben uitgele„ verd.
„ Mogelyk vraagt men naar de reden, waarom deze
Registers zoo laat beginnen, en waarom de namen der
„ eerfte Drukkers 'er niet in gevonden worden ? - I k ant„ woorde : dat de eerftc registers verloren geraakt z'n,
„ den
„

(*) Ceanthentifeert. (t) Confrerie. ($) Reglement.
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„ ten minfte, men heef; dezelven tot hier aan toe niet
„ kunnen ontdekken. Dit blykt zelf uit het gene daar
„ wy hier over handelen; dewyl her ons te rug wyst
„ naar eene vroegere Wet (*) van den is van Louw„ maand 1435 ; het geen niet meer te vinden is. Zelf
„ heerscht 'er in de Registers, die nog voor handen
„ zyn, eene onvergeeflyke flordigheid. Dikwils zyn van
„ de aangenomen Meesters niet dan de voornamen te
„ boek gezet. De aanftelling van Matthys van der Goes
ftaat op het Jaar 1487. En men weet , dat die Kon„ ovenaar vele jaren voor dien tyd te Antwerpen reeds
„ gedrukt heeft , als blykt uit de tytels hier onder aan
gehaald (b). Ook word een goed aantal Drukkers -,,
„ wier werken bekend zyn, 'er in 't geheel niet op ge„ vonden.
„ Men kali nog tegenwerpen dat het woord Prent er: ,
„ in die vroege tyden, eene algemeener betekenis kan
,, gehad hebben; en dat, onder die enkele benaming,
„ konden begrepen zyn, de Plaat Drukkers , de Speel„ kaarten -makers , de Drukkers op Cottoen of op andere Stoffen, zonder gehouden te zyn , dit woord te
„ bepalen tot het drukken van boeken alleen.
„ Ik heb hierop te antwoorden, dat dit een onge„ hoorde zin zoude zyn. Dat men my eens ééne enkele
plaats aantoone, ik zeg niet in de Registers van de
„ Broederfchap (t) van St. Lukas , maar in alle de
Boeken, in alle de Handfchriften (_) van de vvftiende Eeuw, daar die zoorten van Drukkers onder dc
„ benaming van Printers voorkomen. Het is zeker, dat
„ dit woord niet anders betekent dan de Boekdrukkers,
en men zal nooit bewyzen dat deze benaming aan an„ dere Drukkers gegeven zy.
„ De Plaatdrukkers worden genoemd, Heilige Pri-„ ter:, Figuer-Piinters, of Beeldekens-Printers,, en nooit
„ Prin.

(*) Reglement.
(b) Yfioen van Fondalus, &c. gheprent t'Antwerpen bi mi, Mathys Goes. 1472. 4
Spiegel der Keren Geloeve, gheprent t'Antwerpen, 1482. bi
Ei, Mathys van der Goes. 40.
Leven en Lyden ons Heere 7hefu Christi, gheprent t'Antvrerpen,
bi mi Mathys Goes, 1484. 4
(f) Confrerie. (5) Manufcripten.
0
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„ Printers by uitftek. De Registers zyn daar omtrent

„ zj,) naauwkeurig als men zoude kunnen wenfchen.
„ Het woord Caerte-Printers vind men 'er in 't geheel
„ niet in; zy worden altyd Caertefpel-makers genaamt.
„ De Cottoen Drukkers, of Drukkers op Stoffen, wor„ den aangeduid met de benaminge van Cleer/crivere,
„ gelyk de Glasfchilde--s met die van Gelnfefcrirere; en
„ ik herhaal dus nog eens, dat liet w ,oni Printer niet
„ anders betekent , en niet anders kan betekenen, dan een
„ Boek- drukker.
„ Men zal mogelvk zeggen, dat , wanneer 'er in 't
„ daar 1442 Boen - drukkers te Antwerpen geweest wa„ ren, men die in dat Gefchrift (*) niet cen naam van
Boek-printers zoude heen uitgedrukt , om dezelven
te onderfcheiden van andere Kunstenaars , welken op
eene andere wyze dru,ten. Waar op ik antwoorde
„ dat deze tegenwerping niet doorgaat; om dat hier uit
volgen zoude, dat noch Martin Gheerdert, noch KerfTaan, noch Henneke, noch Matthys van der Goes, noch
„ vyftig anderen, geen Boek -drukkers geweest zyn, om
„ dat zy in de aantekening hunner aanffelling Printers,
en niet Boek-printers genoemd worden. Men be„ hoeft flegts eene matige kennis te hebben van den
„ aart en het gebruik- der Nederlandfche Taal (c), ons
„ te weten dat Prenter en Boek -pienter, of, gelyk men
hedendaags zegt, .Drukker en Boek- drukker het zelfde
betekenen, en onverfchillig door malkanderén ge„ bruikt worden. Dit is zoo zeker, dat men zig dus;
„ wanneer men van eene andere zoort van Drukkery
wil fpreken, van het woord Drukker niet bedienen
„ kan,
„

(*) Age.
(*) Men verflaat in Braband en Vlaanderen, door la Langue
Flh`rnande , de Vlaamfche Taal, om die te onderfcheiden van de
Hollandfche, la Langue Hollandoife. Dan, gemerkt het hier niet
aankomt op het onderfcheid tusfchen het Vlaamsch en Hollandsch,
't welk, toen de Druk-kunst is uitgevonden , nog geen plaats had,
denk ik de mening van den Schryver best getroffen te hebben,
met het Langue Flamande te vertaalen door Nederlandfclae Taal,
en niet .Nederduitf'che, het geen anderzins natuurlyker zoude zyn;
doch nu verwarring veroorzaken, waarom ik zulks ook vervolgens
in agt genomen Nebbe.
4ant. van den Yertaaler.
V5
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„ kan, en men verpligt is, 'er een woord by te voc.
„ gen, als dat van Plaat-drukker, Cottoen- Drukker of der.
„ gelyke, zonder welke byvoeging wy niet verftaan
,, zouden worden.
„ In de daad alles moet ons doen gelooven dat de
Printers, waar van in het Schrift (*) van 1442
„ word melding gemaakt de Boek -prenters of Boek -drukkers waren. Want men vind dezelfde inleiding in
„ een ander Gefchrift (t) van den g van Slagtmaand
„ 1470, alwaar men dezen woorden leest": , Alfoe wy
, in den Jaere ons Heeren MCCCC ende tweenveer,^ tigh twe en twintich dage in Julio, den goeden man.
nen ende gefelfchape gemeynelik van den Schilders,
houten Bceldfnyder s, Metzelry-fnvders , Gelafemakers,
Verlichtere, Printers ende allen den ghenen, die der
Gielden (d) van St. Lukas aenclevende (fyn) met eenen anderen onfen brieve verleent ende gegeeven hebben fekere Ordonnancien, punten ende veyheden
, &c'. „ Een derde gefchrift (.r ) van het Jaar 1472
begint met even dezelfde woorden; en deze laatfle.
„ is in een vierde van het Jaar 1488 vernieuwd ge„ worden, al wederom met dezelfde inleiding, en met
benaming doorgaans van de Printers onder de andere.
„ Gildens , die deze Broederschap uitdraken. Men
„ heeft in deze drie laatfee Gefchriften (4) , en in vele
volgenden , nooit getwyfeld of deze Printers waren de
Boek-drukkers; waarom zoude men dan nu een oo„ penblik toeven met toe te fee nmen , dat het zelfde
„ woord, in eene zelfde Spreekwyze, en in dezelfde
„ omílandigheden gebezigd, volgens alle regelen van
„ het gezond verfland, in het Schrift (S) van 1442
„ ook dezelfde betekenis hebben moet, waar in het in
„ alle de volgende voorkomt!
„ Het is dan bewezen, niet door gisfingen, maar door
een Oorfpronglyk gefchrift, (y§) dat het Boek -druk„ ken reeds in het jaar 1442 te Antwerpen in zwang
„ was;
• (*) 45e. (t) A.
(d) Volgens den Brabandfchen en Vlaamfchen To:rgval zegt mm
mar nog gewoonlyk de Gield voor het Gi;Ye.
(,) AEEe. (I) Aslens. S) 4e.
(1§) ;fluthenticg Inflrumsnt.
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was; en dat de Boek -drukkers , toen reeds, aldaar tot
een Gilde vereenigd waren. Laat ik 'er nog byvoe„ gen, dat zy daar in voorkomen , niet als een nieuwe„ lings aangeteld Gild, maar als een Gild, dat reeds
zyne beftendigheid gekregen had. Wanneer men nu
„ den tyd dezer aantlelling maar het minfte vervroegt,
„ moet men aanftonds komen in een veel vroeger tyd„ perk, dan het gene de onderfcheiden Steden, die zig
de eer der uitvinding aangematigd hebben, tot nog
bepaalden".
Zie daar een Uittrekzel van het my toegezonden Berigt. Ik geloof dat de Schryver het zeer wel heeft,.
ten aanzien van de betekenis, die hy aan het woord
Printers hegt. Ik zelve maakte, in het eerfie oogenblik
van verwondering, die tegenwerping, welke hy hier zoo
kragtiglyk wederlegt. Ik val nu zyne gedagten volkomen toe, en zal my te vrede houden, met alleenlyk
an te merken, dat, al ware het zoo, dat deze plaats
de Plaat-drukkers alleen betrof, (het geen ik ver ben
van te gelooven,) het bewys, dat men daaruit voor de
Drukkunst ontleent, niet minder onbetwistbaar zoude
zyn. Men is thans tog overtuigd, dat de beide Uit
naasten by van een zelfden tyd zyn; dat-vindget
zy eenen zelfden oorfprong hebben; en dat zy dezelfde
proeven hebben ondergaan, of liever, dat het maar
ééne en dezelfde Uitvinding is. Zy die de Specula Huran Salvationis, de Figurx Typico der Twee Testamen
Liederen, de Gefchie--ten,dPlavhLier
denis van Sc. Jan den Euangelist, de Ars moriendi ,en de
Tentationer Daemonis, met aandagt befchouwd hebben,
zullen ongetwyfeld de waarheid hiervan erkennen. En
zy, dien 't niet gebeuren mogt, dit oorfprongkelyke
onderzoek te doen, kunnen 'er van overreed worden,
by het inzien van 't negende Hoofdituk der Origines
Typographica van den Heer Meerman, en der Werken,
door dien beroemden Schryver aangehaald. Schoëfflin, 't
is waar, was van een ander gevoelen; dog men zal in 't
vervolg van dit onderzoek zien, dat die vermaarde Schryden bal heeft misgeslagen. Men zal, zo ik hoop,
het oor wel willen lenen aan de bewyzen die ik 'er voor
zal bybrengen : 't zoude zeker niet billyk zyn, de waar
te kort te doen, ter guníte van groote Mannen,.'-keid
(Het Slot van dit onderzoek by de naaste gelegenheid.)
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werd te Roscommen, in Ierland, in
den Jaare MDCCXXXI, gebooren; zyn Vader, die
een klein Landgoed aldaar bezat , hadt negen Zoons , van
welken OLIVIER de derde was. Oorfpronglyk werd by tot
den Kerklyken dienst gefchikt, en, ten dien einde, naa
een grondig onderwys in de geleerde Taalen , benevens zvn
Broeder, den Eerw. HENRY GOLDSMITH, oïntrent het einde des Jaars-MDCCXLIX, na Dublin gezonden. Op deeze Kweekfchoole van Geleerdheid onthieldt by zich eenige sarren, wanneer by de waardigheid van Bachelor der
Kunften verkreeg; doch dewyl zyn Broeder, ' naa de
Hoogefchool verlaaten te hebben, geene bevordering
in de Kerk verwierf, veranderde OLIVIER, op raad van
GOLDSMITH , Deken van Cork, van oogmerk, en bevlytigde zich op de Geneeskunde; eenige Lesfen over de Ontleedkunde te Dublin gehoord hebbende, vertrok hy, in
't Jaar MDCCLI , na Edenburg; op deeze Hoogefchool,
met vollen regt voor een der vermaardite in Europa, ten
opzigte van de Geneeskunde, gehouden, zette hy zyne oefeningen daar in voort , onder verfcheide Hoogleeraarcn. Zyne goedhartigheid wikkelde hem wel
zich-hastinoverwgzhdn,yvot
genoodzaakt Schotland , op 't fchielykfte, te verlaaten:
dewyl hy zich verbonden .hadt eene vry groote foor
vooreen Medelludent te betaalen.
Eenige weinige dagen daar naa, omtrent den aanvang
des Jaars MDCCLIV kwam hy te Sunderland, digt by
Newcastle, waar hy gevat werd , door de regtsvervolging van zekeren BARCLAY, een Kleermaaker te Edenburg, by wien by voor zyn Vriend borg geworden was.
Door de tusfchenkomst van LAUGIILIN MACLARE Esq. en
Dr. SLEIGH; die zich toen op de Hoogefchool bevonden, werd by fchielyk uit de handen des gercgts verlost, en ging fcheep op een Hollandsch Schip na Rotterdam , van waar hy, naa een kort verblyf, zich na Thusfel begaf. Hier op bezogt by een groot gedeelte van
Vlaanderen; en oenigen tyd te Straatsburg en te Leuren
geweest zynde, te welker laatstgemelde plaats by LieenIVIER GOLDSMITH
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centiaat in de Geneeskunde werd, verzelde hy een En.
gelsch Heer na Bern en Geneve.
Het is volkomen zeker dat deeze vernuftige en onhet grootfte gedeelte van deeze reis te
gelukkige
voet deedt. Hy hadt Engeland, zeer weinig gelds by zich
hebbende,verlaaten; doch zyn Philofophifehe geestgeftel.
tenis deedt hem betuigen: „ Het raakt my weinig dat
„ ik zonder middelen ben; op welk eene plaats der we,, reld ik my bevinde, zal ik myn aandeel van de goe„ deren der aarde hebben; en een Mensch heeft zeer
„ weinig noodig"! Met deeze gedagten gewapend, en
gezond van gefel, zette hy zyn oogmerk voort, om de
zeden en gewoonten der Menfchen reizende te leeren
kennen.
Hy verftondt het Fransch eenigermaate, en fpeelde redelyk op de fluit. Dit laatfte, 't geen hy tot zyn ver-'
maak en uitfpanning geleerd hadt, firekte hem zomtyds
tot een middel van bedaan. Zyne Geleerdheid ver
ontmoeting in de meeste-fchatemnu
Kloosters; en zyn fluitfpeelen maakte hem aangenaam
by de Boeren in Vlaanderen en Dustschland. „ Wanneer
ik", verklaart hy ergens, „ met het vallen van den
„ avond aan 't huis van een Boer kwam, fpeelde ik
„ een myner vrolykfe deunen; hier door kreeg ik,
„ niet alleen huisvesting voor dien na gt , maar ook ceten voor den volgenden dag". „ Doch", voegt hy
'er nevens, „ ik moet bekennen dat myne bekwaamheid
in de Muzyk denzelfden gelukkigen uitfag niet hadt
,, by lieden van een hooger rang: zy hielden my voor
een jammerhartig Speeler,, en ik ontving noit eenige
„ belooning voor myne aangewende moeite om hun
te behaagen"
Toen de Heer GOLDSMITH te Geneve kwam, werdt hy
aangepreezen als een bekwaam toeziend Reisgenoot voor
een jong Heer, die onverwagt een grooten fchat geërfd
hadt van zyn Oom den Heer S.... in leeven een Lom baardhouder te Holborn. Deeze Jonge Heer, tot een
Procureur opgevoed, befloot, het geld zyns Ooms in
handen krygende, de wereld te gaan zien: en een verdrag met GOLDSMITH maakende, bedong hy de veyheid om zelve het opzigt over de beurs te hebben:
en GOLDSMITH bevondt weldra, dat hy de kunst van
geld te be, uuren wonderwel verftondt . gierigheid was
de,

Man,
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de bovendryvende drift, en heerfchende hartstogt, vait
dien Jongen Heer. De meeste onderrigtingen, die hy
zogt op te doen, beftonden hier in, hoe hy best zyn
geld zou befpaaren, en op de onkostlykfte wyze zona
reis voortzetten: of 'er ergens iets gekàgc kon worden,
waarop voordeel zat, als men het te Londen verkogt ?
Zeldzaamheden, welke hy, zonder een penning te be.
fteeden, kon te zien komen, zogt hy vlytig op; maar
als 'er iets voor betaald moest worden, betuigde hy
doorgaans, gehoord te hebben, dat ze niet bezienswaardig waren. Nooit betaalde hy zelve Gene rekening, ten einde hy niet altoos onder 't oog kreeg, hoe
zeer veel het reizen kostte: eene zo verregaande gierig
viel in een jong Heer, die nog geen twintig jaarets-heid
bereikt hadt. Terwyl GOLDSMITH zich in Zwitzerland
onthieldt, kweekte hy, by aanhoudenheid, zyn Dicht.
vermogen aan , waar van hy op de Hoogefchool te Edenburgh reeds eenige blyken gegeeven had:
Van Geneve toog GOLDSMITH, met zyne jonge Reisgenoot, door de Zuidelykfte deelen van Frankryk, waar
deeze, eenig verfchil met hem gekreegen hebbende,
hem het klein gedeelte des bedongen loons betaalde, ep
van Marfeille na Engeland overftak. Onze Zwerver voedt
zich weder, van allen inkomen beroofd, in de wyde
Wereld gelaaten, en doortrok, eene menigte van ramp.
fpoeden verduurende, door het grootíle gedeelte van
Frankryk.
In 't einde zyne nieuwsgierigheid voldaan hebbende,
werd hy bedagt om weder na Engeland te trekken , ep
kwam, in 't laatst des Jaars MDCCLVIII, te Douvres.
Menigmaal heeft by verklaard, dat hy, te Londen komende , maar weinig fluivers bezat. Vol trekt een Vreemdeling in deeze Hoofdllád, vondt hy zich zeer verleegen,
dus aan alles gebrek hebbende. Met moeite ontdekte by
in welk gedeelte der Stad zyn oude Vriend Dr. SLEIGH
-woonde. Deeze ontving hem met de vuurigfte genegenheid, en boodt hem gulhartig huis en tafel aan, tot
by eenig middel van beftaan vondt. GOLDSMITH, geen
Vriend tot een last willende veezen, omhelsde korten tyd
daar naa , met greetigheid, een voorslag hem gedaan , om
wylen den Eerw. Dr. IvHLNER de behulpzaame hand te
leenen in het onderwyzen van Jonge Heeren op de
,eedarme te Peckham: - hy kweet zich •zeer tot voldoe3
ning
-

VAN 0. GOLDSMITIf.

311

ning van dien Heer , eenen korten tyd: dan eenige
eere ingelegd hebbende door het fchryven van eenige
Berigten en Boekbeoordeelingen in the Monthly Review,
haalde de Heer GRIFFITH , Eigenaar diens werks, hela
over , om het in orde fchikken deezes works op zich te
neemen: hier op befloot hy zich aan 't fchryven te
begeeven, en keerde na Londen als de markt waar zyne
bekwaamheden als Schryver den hoog(len prys zou
doen, en tevens de meeste eere inleggen. Dewyl-den
zyne geldmiddelen zich in eenen zeer flegten Haat be
vonden, befloot hy zeer fpaarzaam te leeven, en nanj
zyn intrek in een afgelegen hoek van the Old-Bailey,
waar hy verfcheide geestige kleine flukjes fchreef. Wylen de Heer Newbery,, die, ten deezen tyde aan Mannen , in Letterkundige bekwaamheden uitfieekende, groote aanmoediging fchonk,'werd een befchermer van onzen nieuwen Schryver: en gaf hem deel in een item[
getrokken Werk.
Het geluk, zo lang verdonkerd, fcheen nul voor hem
eenigzins op te daagen. De eenvoudigheid van zyn
Charafter,, de braafheid van zyn hart, en de waardy zy,
nor Lettervrugten, maakten zyn gezelfchap aangenaam ta
veele aanzienlyke Faniilien, en hy verliet zyn elendig
verblyf in the Old-Bailey, om 't zelve te neemen in de
befchaafder buurt van the Temple, waar hy gefchikte
kamers huurde, en op eene deftige wyze leefde. Ver
Dichtwerken deeden hem in den rang der eerfte-fcheid
Dichteren van den tegenwoordigen tyd plaatzen.
Onder verfcheide Perfoonen van aanzien, begeerig om
hem te kennen, bevondt zich de Hertog van co.
THUMDERLAND ; zyne ontmoeting aan 't Huis . diens Hertogs, wanneer hy daar eerst kwam, is verhaalenswaardig, dewyl ze ons een treffende trek van zyn Charaáer
oplevert. „ Ik was, zegt hy, door myn Vriend Dr. PER„ cY verzogt om myne opwagting te maaken by dept
„ Hertog, die in een myner Werkjes een zonderling
„ genoegen gevondgn had t. Ik kleedde my in myn bes.
te gewaad, en by my zelven overlegd hebbende, hoe
„ ik myn aanfpraak te dier gelegenheid zou inrigten,
,, ging ik na 't Northumberlands Huis; de Knegts gezegd
„ hebbende dat ik met zyn Genade iets hyzonders te
„ doen hadt , werd ik in een Zydkamer gebragt , daar
, eengen tyd gezeten hebbende, kwam 'er iemand, .als
»een
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„ een Heer zeer netjes gekleed, te voorfchyn. Ik nam
„ hem voor den Hertog, en ftortte al den voorraad van
„ pligtpleeging en voorbedagte aanfpraak uit, om hem
„ te bedanken voor de eere my aangedaan: hier op ver„ klaarde hy, tot myne groote verbaasdheid , dat ik,
„ by vergisting, hem voor zyne Genade genomen hadt,
„ die tertlond by my zou komen. Met tradt de
„ Hertog ter Kamer in. Ik was zo verlegen over dee„ ze ontmoeting, dat ik nauwlyks woorden kon vinden
„ om den Hertog voeglyk aan te fpreéken en te bedan„ ken. Ik vertrok zeer op myzelven te onvreden, we,, gens den begaanen misflag ".
Eene andere gefchiedenis, mede (trekkende om ons
GOLDSMITHS charater te doen kennen , kunnen wy niet
nalaaten hier plaats te geeven. Voor de uitgave van zeker Werkje hadt de Boekverkooper hem een Banknoot
van honderd Guinjes ter hand gefield voor de Copy.
GOLDSMITH vertelde dit eenige uuren naa de ontvangst
aan een zyner Vri°ndcn, deeze gaf te kennen dat dit
erne vry groote fom was voor een zo klein Werkje.
„ In de daad ", antwoordde GOLDSMITH, „ dit dunkt my
„ ook, ik ben niet gerust geweest , naa dat ik dit Bankbriefje ontving: ik zal, daarom, weder na den Boek„ verkooper gaan, en 't hem ter hand ftellen". Hy deedt
zulks, het geheel aan den Boekhandelaar laatende hem
te betaalen , naar. maate van de voordeelen die het Werk.
je aahbragt : en deeze waren niet gering. De belangloosheid des Schryvers was de geheele Stad door bekend,
elk wilde dat Dichtftuk hebben, en de Boekverkooper
drong, op zyn beurt, om met hem de voordeelen, uit
de verkoop fpruitende, te deelen.
Hy vervaardigde, behalven zyne andere Schriften,
Tooneelftukken; dan niettcgenftaande den grootén opgang, welken zyne Werken maakten, zo dat by , gelyk
in 't zekere bergt wordt, in één jaar i800 Ponden St.
daar mede won , bevondt hy zich in geene ruime omf andigheden : dit ontftondt deels uit d milddaadigheid van
zyn aart, deels uit eene ongelukkige zugt tot fpel, in
welks kunstftreeken hy onervaaren was, en dus ten
prooi ftrekte van allen die eerloos genoeg waren om voordeel te doen met zyne onkunde.
Kort vóór zyn' dood, hadt hy een Plan ontworpen, tot
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ten en Weetenfchappen: een Berigt daar van werd uitgegecvcn. Tot dit Werk hadden eenigen zyner geleerde
Vrienden , inzonderheid Sir JOSHUA REINOLDS, Dr.
JOHNSON, Mr. BEAUCLERC, en Mr . GARRIK, hem beloofd de hand te zullen leenen , door de ítukken , tot
verfcheide Onderwerpen, te verfchaffen. Van dit Werk
beloofde hy zich alles goeds. Deeze onderneeming
kreeg, egter,, van de Bockverkoopers die aanmoediging
niet, welke hy dagt dat ze verdiende, en by beklaagde
zich hier over bykans tot het laatfte oogenblik zyns leevens.
Eenige jaaren was hy, o p onderfcheide tyden, geplaagd geweest, door Bene finertlyke moeilykheid in 't
wateren, die het laatfte gedeelte zyns lecvens bitter
maakte; deeze gepaard met de wederwaardigheden, welke hem, uit andere oorzaaken, troffen, deedt hem tot
eene doorgaande moedloosheid vervallen. In deczen ongelukkigen Raat tastte hem een felle koorts aan, die, verkeerd behandeld, hem op den vierden van Grasmaand des
Jaars MDCCLXXIV, in den ouderdom van drie- en veer.
tig jaaren, wegrukte.
Zyne Vrienden, die talryk eii van►aanzien waren, hadden 'beflooten, hem in de Abdy van Westminfier te laates
begraaven, en zyn Graf met een Gedenkteken te vereen. De Slipdraagers van het Doodklced zouden zyn
Lord SHELBURNE, Lord LOUTH, Sir JOSHUA REYNOLDS,
en de Fleeren BURCHIE, BEAUCLERC en GARRIK; door
eenige onbekende'omftandigheden werd dit oogmerk ag.
terwege gelaaten, en zyn overfchot op het Kerkhof van
den Tempel begraaven.
POPE treft zyn Character in één regel.
In wit a Man, fimplicity a child. Dat is:
In Geest een Man, in Eenvoudigheid een Kind.

De geleerde rust, die hy wenschte te genieten, werd
al te dikwyls afgebrooken door ftoorenisfen, uit zyne
te groote ryklykheid ontftaande: dit vervoerde hem
zomwyien tot bulderende vlaggen van drift; maar zyne
geftoordheid bedaarde op een enkel oogenblik beden
wisten zich van die gelegenheid te-kens;zyKgt
bedienen, door hem kort naa de voorbygaande vlaag te
UI. DEEL. MENGELW. NO. 7.
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ontmoeten ; vast verzekerd dat zyne gunst het geledene
ryklyk zou vergoeden.
De al g emeene agting, zyne Dichtwerken toegedraagen , en het herhaald genoegen, waar mede zy geleezen
werden , ftrekken tot onlochenbaare kenmerken van derzelver verdienften. Hy was een vlytig en nauwkeurig
waarneemcr van 't natuurlyke , gelukkig in de keuze zyner denkbeelden en zyner onderwerpen, en Haagde wonder in het welluidende der maatklank: en, fchoon zyne
dikwyls vcrleegene omftandigheden hem verhinderden de
laatfte hand te leggen aan verfcheidc zvner ftukken, zvn
'er Benige die voor de best befchaafd(le in de Engelfclre
Taal niet behoeven te weken. Uit een en ander Rukje
deezes Schryvers, in 't Nederduitsch vertaald, kennen hem
onze Landsgenooten, en zy zullen, zo Wy hoopen,
dit Leevetisberigt met genoegen geleezen hebben.
-
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De nevel fc1 eurt, de lucht word klaar,
Het onweer gaat al onder"
POOT.

item des Donders zwygt; — de vuurftof des hemels is
D everteerd;
— het onweder heeft uitgewoed...... Komt te
Stervelingen! Komt te

voorfchyn in huis geweekene
voorfchyn !
Het lucht-gewest is gezuiverd van de benauwde hitte, die on
deedt zwoegen, en met moeite ademhaalen. Eene fli eelende, eene
betoverende frisheid werkt op de zinnen, neemt in, en verrukt.
De !os gebroken Wind is gevat, en weêr aan den band ge!lagcn.
De plasregens hebben opgehouden ; 't is droog, en flit. Komt te
voorfchyn! deelt in het aange:iaamfte weder, dat u omvangen
Jan! en verfrist uwe longen, door de zuivere lucht in te ademen,
welke u thans omringt. Die angstverwekkende zwarte wolken
zyn van ons geweeken — weg geweeken! Een dunner wolkdamp volgt hen na; — zweeft in dezelfde rigting, als die
vuurzwangerige lighaamen,boven u,om insgelyks van ons te wyken, en de eigen kleur des hemels voor onze oogen te laaten komen. Komt buiten! Gy zult u als in een ander gewest , — in eer
volmaakter verblyfplaats, waanen overgevoerd te zyn. Die benauwende hitte is nu nergens meêr, dan in uwe geflooten wooningen.
Een aangenaame — een allerbekooriykfte, dampkring omheint
ons! een dampkring zo fris, zo ligt, dat de aamborilige zelve 'er
door
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door verleevendigd wordt: en tevens Gene zo zuivre dampkring,
(lat gy voorwerpen kunt befchouwen, die gy anders door den
verren afftand onmogelyk te zien kost komen.... Komt buiten Stervelingen!
De item des Donders zwygt — de vuurbof des hemels is
verteerd; — liet onweder heeft uitgewoed. Aanfchouwt en gevoelt, hoe lief, hoe zagt, hoe aangenaam, boe ftreelendhet weder in een half uur tyds is veranderd! Komt buiten! Ziet op het
verloopene uur, en vergelykt het by dit clip des tyds! Toen
rees eene zwarte lucht op, van waar nu de heldere hemel Raat
door te breeken. Teen begon de nagt in den dag; — nu begint de dag in den fcihemer avond. Toen was alles ftom en verhagen; nu vangt een algemeen gejuich aan! Aangenaatne toones
beginnen door het ruim des hemels te rollen. Toen zwoegden de
velden van angst; de bosfchen Ronden te treuren: nu beginnen
de velden weer wellust te ademen; en de bosfchen zig weder te
hellen in hunnen voorigen fact van genoegen. De natuur herleeft! haare doodfche kwyning is geeindigd: zy treedt, even
als een uwer van den dood gei edde en herftelde NatuurgQtxootea
met een lachend, met een bly, — een awlokkend gelaat, te voor
-fchyn.
Komt buiten Stervelingen!
De item des Donders zwygt — de vuurlof des hemels is
verteerd ;. — het onwedtr heeft uitgewoed! De zo even benauwende drukkende lucht, en als onbekwaam ter golvinge, is
ligt en los geworden ; draagt de blyde toonen van het juigend gedierte vaardig tot ons over ! ... Hoort het! en wordt ook blygees.
tig! Kan myn toon u niet treffen, en opwekken, hoort en aan•
fchouwt dan het redeloos gefagt! Ziet de vischjes fpringen, dar.telen en fpartelen , met eene leevendigheid, als of de tyd hunner
pasring was .veder gekeerd. Ziet het gehippel — liet getrippel van het Speelzieke Bokje. De vrolyke gehalte van het goed
Schaap. Het geloei der benauwde Koe wordt slet meer-artige
gehoord: het land is laar land weder; zy graast in volle bedaardheid. De trotiche Viervoet fchudt zyne maanes! Zyn moed heeft
zig we@r verhoogt.... Waar op? op dit aangenaams —dit 4etoverende uur. Wilt gy het kennen? Komt buiten! hooit en
ziet! Het vergramde gezigt des Hemels is opgeklaard! Vriendelyke
lachjes verfpreiden zig van liet Westen tot het Oosten :lekken ons
aan ,— en noodigen ons om buiten te treeden..... Komt buiten Stervelingen !
De flew des Donders zwygt; — de vuurf}of des hemels is
verteerd; — het
het onweder heeft uitgewoed! 't Ia voorby! Voorby ! .... „ Zou het ook terug keeren" ' Neen, het keert nimmer
terug! Deze oveileevering heeft de bevluding niet ten grondfage! 't Is voorby! Zal noch weder keeren, noch door een nieuw
onweder opgevolgd worden: alles kondigt zulks aan! De wind
heeft zig in het Westen geplaatst; het oord, dasyf by zig ver1.2
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kiest te zetten, als het luchtgewest gezuiverd is door onthraadingen; — en afgewasfchen door Stortregens. Het onweder ir
voorby!gy zoud anders het gerikkikkik der Vorfchen niet hopren:
gy hoort -het! het onweder is voorby! Straks zal het weste windje wakker worden, — lustig opblaazen, —de dunner wolken,
die nu nog voor eenigen tyd boven u hangen en zweeven, driftig
voortdryven; en van onzen hemeltrans doen verffuiven. Eer de
thans ondergaande Zon het hoofd van agter de Oostkim weder
opfteekt, zult gy het luchtgewest helder vinden, op eenige losfe
fnelvliegende wolkjes na. Komt buiten Stervelingen!
De item des Donders zwygt; — de vuurftof des hemels is
verteerd; --- het onweder heeft uitgewoed! Komt buiten Stervelingen ! Komt.... • Ha! Men hoort my! de geflooten deuren
worden geopend; men ziet, en treedt 'er uit. De ftraaten beginnen te wemelen van als leevendig wordende Schepzelen: zy
fchaaren op boeken van ftraaten, en in Vlakten byeen; —
zien rond, — Oost en Westwaards; — onderhouden elkander, — melden hunne gedagten; — weegen de zwaarte van
het gewoed hebbende onweder, van ieder flag — van elke ontvlammiog, en verblyden zig, dat het zo wel geëindigd is. Ja!
bet is geëindigd !

De nevel fcheurt -- de lucht word klaar,
Het onweêr is al onder.
Het is onder! de nevel fcheurt! In de Westkim ziet gy het blauw
des hemels: het is onder! .... Welk een weers verandering komt
één uur tyds voortbrengen! Pas zo lang geleén zagen wy van
daar de zwartffe wolken opzetten, voortfchuiven, — naar ons
— en op ons aankomen rollen: van zig uitwerpende fchitterende blizems , en verblindende weerlichten. Thans wordt het zwarte floers, dat de hemel eenigen tyd voor onze oogen geheel bedekt heeft gehouden, van daar opgerold; om weder ten toon te
(tellen het pragtig, het Vorffelyk tooneel dat Gods oneindige
grootheid, op ieder voetflap, verkondigt, tot verbaasdwording van
den befchouwer. Nu vertoont zich weder de blauwe hemel met zyne tintelende toortfen — zyne zonnen; bronnen van
licht en warmte, voor de om hun zweevende, doch voor ons enzigtbaare, aardkiooten. In het Westen! daar word nu het dikke
Roers opgerold; daar! door de zelfde hand

Die onzen waereldkloot met vyftien andre bollen,
In vaste Kringen om de zietbre Zon doet rollen,
Met eene eenpaarigheid en arde daar 't vernuft
fiaat, enfuft.
Der wysten Stervelings voor zwymelt
—
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Komt buiten Stervelingen! Komt allen buiten ! Waart gy anpflig en benauwd, toen de hemel een vertoornd gelaat aannam, en
met éene fchorre item u toefprak? dat is nu voocby! Een goed
huisvader, die zynen Kinderen een ftreng gezigt laat zien , blyft
dat niet behouden, als het indruk op zyne telgen heeft gemaakt i
God is goed! zelfs in zyne flraffen. Ziet het thans op nieuw!
Het vertoorende gelaat des hemels is niet meer! 'Er koomen weder trekken in, den goede Vader van 't iwenschdom eigen. Komt
buiten! gy kunt nu niet zeggen:
.och de lucht word zwaar!
Ons dreigt een felle Donder.

Gy kunt dat nu niet zeggen! want

De nevelfclieurt — de lucht word klaar,
He onweêr is reeds onder.
Het weste windje begint wakker op te blaazen; de wolken ver
klaar bewyat-krygen otflhid-en ,u
dat het onweder onder is.
Zyt blyde! blyde.... Waarom zouden wy ons niet naar den
tyd voegen als die voeging redelyk is? Heeft de natuur onder
het woeden van 't onweder getreurd! Is zy tot vrolykheid geneegen, nu het geeindigd is? dan moeten wy haar volgen ook
blyde zyn. Zy gehoorzaamt flipt aan de bevelen van haaren Meester : laat ons haar volgen! en immer volgen als 'er geen nadere
eisfchen zyn ! Zyt blyde t zyt dankbaar blyde! de loeiende donders zyn u voorby gerold; en rollen niet meer door 't zigtbaar
halfrond. De fchitterende blixems, ----- hoe lynregt zy ook
naar de aarde neder fchooten, hebben nog u, noch uwe wooningen getroffen : zy ontharten niet meer uit de vuurflof volle wol.
ken; — vliegen niet meer boven — voor -- en om u.
De plasregens liggen ter neder! 't is droog, zuiver, en be.
koorlyk !
Al te angstvallige zielen! Komt nu ook uit uwe duistere fchuilhoeken, om de vefilschte — de leevendmaakende lucht in te
ademen. Ziet nu eens, of uw vraag: „ Waarom God de wac„ reld niet .gefchapen heeft zonder onweder ", redelyk was! I)uizendmaal duizend vernuften kunnen geen wacreld denkbeeldig
formeeren, op duizendmaal duizend gebreken na, zo volmaakt
als die Waereld, welke gy bedilde ... Wat zou de dag zvn, zo
de nagt met hem geene afwisfeling hield? Is het fchoonfte fchoon
wel fchoon op den duur? Ik zwyge van het nut dat de onweders
ons toebrengen. Zoud ge uwe grondbewooning verwisfclen
willen voor de dalen van Peiu? daar nimmer oorveders v'oc=
den ;
X3
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den; maar , in derzelver plaatze, zo veele aardheevingen den
g^and doen trillen, — de wooningen doen inftorten, en honderd rampzaligheden te gelyk voortbrengen. Eenc eerbiedige
vrees voor die natuurwonderen, die ons onfpoeden kunnen toebrengen, te voeden, is redelyk; maar zo te vieezen, dat gy dezelven tragt te ontvlieden, daar gy ze niet ontvlieden kunt, is
dwaas.
Gees afgrond, dal nock berg, hoe diep, hoe wyd ,hoe hoog,
Omvat een zienlees flip voor 't eeuwig alziende oog.
Te voorfchyn dan te dwaas beangftigge Stervelingen! en nu
vooral, tevoorfchyn, nu
De nevel fcheurt — de lucht word klaar,
En 't onweêr is reeds onder.
Nu vooral! 't Is onder! Het zwarte veld, met de vuurige
ttrook, en geraaffelde veelkleurige wolken, zagen wy over ons
heen rollen, naar het Oosten, en aldaar nederzinken. 't is onder. Het ftevig wordend windje heeft het dikke luchtkleed van
een gefcheurd, en reeds in het Westen een wyd vak gemaakt ter
vertooninge van 't fchoonc Stargewelf. Ziet het! Zyt blyde! en
zingt! Zingt met allen , die zig reeds verheugen.
„ De item des Donders zwybt; — de vuurftof des hemels is
„ verteerd; — het onweder heeft uitgewoed. Het dampge„ west is gezuiverd; — het aardiyk verfrischt. Zo heeft de
,; Godheid haare wegen, langs welze zy haare zegeningen op
deeze Aardbewooners doet n_ ier koomen! Zo zorgt het onbe„ gonne'i al•vervulzel voor zyne Schepzelen, door Bene hitte
weg tc vaagen, die hun bitaan tot groot nadeel zoude zyn.
Zo blykt zyne grootheid, wysheid, en goedheid; zo zyne heer„ lykheid; — zo zyne ontzaggelykheid, en raagt".
Donderflzgen fchokt den dampkring! Blixemfchigtee fort uw vuur!
Loei, en licht! Wat zult gy treffen, buiten 't eeuwig 4llbefi uur?
7. V. P.

S v.

SYBILLE, OF DE ZEGEPRAAL DER HUWELYRSLIETDE.

319
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Eene waare Gefchiedenis.
Door den Heer n ARNrtUD.
Zoon van Willem, bygcnaamd den Overwinnaar, door
Robert,
's Vaders haat eenigzins vervolgd, was naar Paleflina gevlooom zich te vervoegen by die Helden , welke de eerfte Kruis-

den ,
vaart ondernamen. Binnen weinig tyds ftcldcn zyne roemrugtige
daaden hem aan het hoofd der dapperfte Ridders. Zyn edele
hoogmoed bleef niet bepaald by deeze zoort van roem, welke
echter zeer veel geruchts maakte. — Deeze Prins hadt de edel
om het gebied over Conílantinopolen van de hand te-moedigh,
wyzen, en 't zelve aan zyn' Vriend Baudouïn over te laatgin. De
Faam hadt reeds zyn' fchitterenden roem in Italien verbre'd. Sybille, Dochter van cenen der Vorften, die over Apuliën het gebied voerde, (een I.andlreek die heden ten dage la Pouille genoemd word,) deedt zich met eet) zoort van belang alle de voor
verhaalen. De moed heeft een ver -treflykdanvRobert
recht op eene Kunne , die door de groote verbeeldin--mestrnd
gen als opzwelt; en mogelyk is 't aan dezelve geoorloofd zich te
verhovaardigen, wegens deeze zoort van drift voor het heldh:,f_
tige. Het verhevene is zelden gefcheiden van de deugd; en daar
is eerre Poort van liefde, welke de cdelfte vervoeringen der ziele
uitmaakt. Deeze was 't, welke zich deed gevoelen in het hart
van Sybille, ten voordeele van den Zoon des Konings „ an Enge
beklaagde den Prins, als het voorwerp van den weerzin-land;zy
der middeloorzaak zyner wordinge; zy bewonderde hein in zyne
beftendige hartnekkigheid door het zoeken derthryden en gevaaren; ze ondervond zelfs denige kwellingen, wanneer men haar
den Held uitbeeldde , zo als by een' hoop Saracynen in 't gras
deed byten, welke elkander de eer betwistten van hein opteoire.
ren: met een woord, zo deeze Prinfes haar hart en hand aan iemant moest geeven, fcheen een dergclyk minnaar alleenlyk deeze gifte waardig.
Sybille voegde, by eene verlokkende fchocnheid, een zeer
verheven karakter; zy bezat Bene edele fierheid eene veeheven
ziel, en eerre waate grootheid. — De Prinfes had tot nu toe
alle de loftuitingen van eene menigte aanbidders als onverfchillig
aangezien en verworpen ; 't zy dat zy haare onverfchilligheid niet
wisten te overwinnen ; 't zy dat zy Kaaren hoogmoed niet genoeg
hadden gevleid; want in }let hart van ecue Vrouw heeischt zo
wel dc hoogmoed -„!s de liefde.
Robeit kwam aan het IIof des Faders van Sybille; op 't zien
X4
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der Prinfesfe wordt by fmoorlyk op haar i rliefd, en boezemt
haar dezelfde gevoelens in; by openbaart zyne neiging, en ver
voorwerp zyner tederheid ten Huwelvk. De echtgenoot-krygthe
toont zich nog verliefder dan de minnaar; en Sybille van haare
zyde laat niet minder Naare leeven:lige neiging zien. Zy leefden niet
dan voor elkander! — De Prins had vergeeten de haatelyke voorkeur, welken Willem aan zyn' tweeden Zoon gaf; hy dacht niet
meer aan dien blikenden Scepter welken men hem had aangebooden; hy bekommerde zich niet meer om de erfenis van een Ko
dat hem behoorde, en nu waarfchynelyk in andere han--nir,ky
den í}ond te vallen. Hy zag, beminde, en aanbad niets dan zyne
Vrouw. -- De liefde is de eerfte en de voornaaml}e begochelaaresfe der driften ! De Glorie, de eerzucht, de grootheid zyn
niets by het vermaak van te beminnen, en bemind te worden. Robert zou, voor een lonk van Sybille, alle d lauwren der overwinnaarerr, en alle de kroonen der aarde , gegeeven hebben. -- De
beide echtgenooten leefden in die aangenaame vervoering, welke naauwelyks toelaat te gelooven , dat het allerzekerfte geluk
zyne bepaaling heeft. IIun gelukítaat fchcen• hun altoosduurende
te moeten zyn.
De Prins nam met zyne echtgenoote eerlang den weg naar zyn
Vaderland. In weerwil van zyne uitfteckende liefde, onttrok zyne dapperheid zich geenzints de gelegenheid oin uit te munten.
Hy belegerde een zyner opgeruide Vssfallen in deszelfs Kasteel.
Sybille ondervond toen, dat de tederheid zich zeer fchielyk laat
ontrusten; zy beefde, zy vreesde voor haargin echtgenoot. 'Er
zyn ougenblikken geweest, waarin zy de glorie en dapperheid
verfoeide; fchoon ze de eerfile banden geweest waren, die haar
aan Robert verbonden hadden. Zy wil hein op de bies verzellen; haar man gebiedt, haar te wederhoudcn, en vliegt naar den
florm. Hoe naar is de toefland des Prinfcsfe! Aan elk Soldaat,
die zich voor haare ougen vertoont, vraagt zy: — Wel nu ! .. .
is hy in gevaar ? Zou hy gewond zyn?... Moet ik zyn dood beweenen ? Eenige verwarde geruchten kondigen de overgaaf der
plaats aan. — De Prinfes vliegt ylings eengin Ridder te geirocte
die naar haar toekomt; alle haare befclhouwingen hepaalen zich op
't gelaat van dien Ary;sman : zy zoekt 'er het lot van haar' echt
te leezen ; zy meent 'er een akelig voorteken op te ont--genoti
dekken: Ik zie den Prins niet! fchreeuwvt zy uit. Waar is by?...
Waar is by?... Gy geeft my geen antwoord ?.... Ach! by is
niet moer! en te gelyk valt zy in de armen van haare Staatjuffers.
Wy behoeven , Mevrouw , zegt de Ridder , ons Opper
hoofd niet te belclaagen ; hy heeft zich met roem als overdekt;
maar.... Spreek op, fpreek op — by is... gekwetst! -Gekwetst! Ach! ik heb hem verlooren! Ik herzeg, Mevrouw, 'er is geen gevaar voor het leeven van den Pi Ins; de
wend is ligt; een pyl....
Sybille hoort niets meer; zy rukt zich uit de armen ven al':cn ,
die
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die haar omringen, en vliegt naar de plaats daar zy haaren echtgenoot meent te vinden : — Zy wordt hein gevaar , door de Saldaaten up eerre rosbaar gedraagen ; zy fnelt naar hem we :
Gy zyt gewond, waarde echtgenoot ! ... De wonde is doodelyk !
Rob^rt doet haai bedaaren, en verbergt de finerte die hy gevoelt.
Zyne Vrouw verliet hem niet; zy zelve diende hem
de middelen toe, welke men te zyner geneezing in 't werk
helde I)e Geneesheeren ontde':ten, dat de pyl vergiftigd was.
Op dit bericht wei pt Sybille zich, buiten kennis, op de borst van
haar' echtgenoot. Zy bekomt van haare hezwyming,
zucht, en valt andermaal ,onder een hartbreekend gefchrei , in de
armen van Robert. Hy neemt het zeer euvel, dat zyne
Gencesheeren hem zyn dood, in de tegenwoordigheid zyner echt
hadden aar.gezegt. Gy moest geweeten hebben, zcide by-genot,
hun , dat ik geleerd heb te flerven ; maar gy moest de gevoeligheid
van eerre Vrouw, die ik teder bemin, ontzien hebben; Bene
Vrouw, die my met de grootfile droefheid een leeven doet ver
(lat ik hair opofferde. Ik verberg hct niet, ik ben be--lat_n,
kommerd voor het vreezelyk oogenblik, dat ons vaneen zal
fcheiden. — Helaas! zoud gy lieden nooit de kracht der liefde
gekend hebben? Ik heb alle myne ftandvastigheid noodig, om
deeze yszelyke proef door te ílaan..... Myne Vrienden, voegde
'er de Prins hy, myne Vrienden, gy lieden hebt my in Gevechten gezien, lieden is 't dat gy my leert kennen.
Robert tracht, met al zyn vermogen, Sybille, door treffende
woorden het gebruik haarer zinnen weder te geeven. Zy opent
de oogen; zy kan zich niet uitdrukken; zy fmelt in traanen.
Haar echtgenoot vat hare hand; fineekt haar dat zy toch haare
droefheid wil maatigen: — Myne dagen, zegt hy, zyn• door
den Hemel bepaald; hy is meester van ons lot, hy kan.... Hou
ftil, valt zyne echtgenoote hem al fnikkende in de redeui, het is
vergeefsch my te misleiden met eerre valfche hoop; gv wordt my
ontrukt...... Ik zie u Teets in 't graf; ik kan my niet genoeg
haasten om u te volgen.... 6 Hemel! vei gun toch dat ik voor
hein sterf! — Leef, aanbiddelyke Sybille, leef, om my te
beweenen; leef, om myne nagedachtenis in waarde te houden;
nooit heeft men meerder bemint.... Het is uwe zaak, om my tegens dien ontzachelyken florm te verfterken.... Behoud voor my
uwe tederheid ; zulk een Iroostelyk denkbeeld íal my in 't graf
volgen.. .. d Aanbir1delykc Vrouw ! myne tedre wederhelft!
moet ik u dan voor eeuwig vaarwel zeggen!... I)at men haar
van dit Schouwfpel verwvdere! dat men haar van hier doe ver
tegenwoordigheid grieft my de ziel..., en-trekn!.Ha
doet my gevoelen den fchat, dien ik verlies' .... Hemel ! indien
ge my op de Vlakten van Azia had doen omkoomen, zou ik dan
wel zulk eerre zwakheid getoond hebben!... . Gerechte hemel l
tot wat ramp ben ik geboorcn ! .. .
De Priufes wei pt zich aan de voeten der Geneesnieesteren.
hue!
X5
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Hoef uwe kunst is dan uitgeput? Zyn dood is dan zeker? Een
der Schildknaapen meent een middel te weeten, om het leeven
van den Prins te behouden. Sybille geeft hem geen tyd om te
kunnen vervolgen: Ach! zeg.... zeg, welk een middel.... Eisch vry myn leeven.... De Schildknaap antwoordt, dat
hy zich niet verder kan verklaaren, alvoorens hy den Prins, zon
getuigen, over dc zaak gefprokcn heeft. Alle de omftanders-der
gaan heen; en de Prinfes zelve wordt door haar man verzogt,
zich voor een wyl te verwydei en.
Naauwelyks is hy alleen, of de Schildknaap vat het woord op.
Myn Heer, gy zult, hoop ik, de onbefcheidenheid ten goede
houden, waardoor misfchien de Prinfes zich beledigd agt; ik ken
de edelheid van uwe ziel, uwe liefde voor den Godsdienst en
voor 't Menschdom. 't Geen ik u heb voor te ftellen kwetst zo
wel de eene als de andere; dit kan ik voor u niet verheelen. —
'f is waar, dat wy door dit middel een Held in 't leeven behouden, welks beftaan voor de menfchelyke maatfchappy zo noodzaakelyk is; maar.... Zie hier wat 'er van de zaak zy. Laat
iemand uwe wonde uitzuigen, en gy zult herleeven: dan de perloon, die u deeze hulp zal hebben toegebragt, kan verzekerd zyn,
dat hy, als een Ilachtoffer van het vergift, zal moeten Oerven....
Robert valt hem in de rede: ik bedank u voor uwe goedegedachten ten mynen opzichte; gy kent my zeer wel , en wagt dan myn
antwoord. fluiten twyfel bemin ik Sybille teder; ik word
gewaar, hoe hard het my vuile, van haar gefcheiden te worden;
maar weet met een dat ik mensch en Christen ben; ik wil 'er u
mede zeggen, dat ik tiit haatelyk geheim van de hand wyze: draag
zorg, dat gy 'er niet van fpreekt; en vooral dat myne Vrouw 'er
niets van gewaar worde.... Ik zal herven.....
SySille komt fchielyk binnen: — Wel nu! wat moet ik hoo.
pen ? De dood, antwoordt P o'hcm t, op een' mannelyken toon; alle
de middelen zyn onvennogeni om my te helpen; laaten wy ons
tegen den wil des Hemels niet aankanten: Sybille, 't is met my
gedaan ! gy moet u aan liet verlies van uwen echtgenoot bc enti en : ik wilde u dit ScLouwfpel onttrekken..... maar ik zal in
uwe armen den geest geeven. — De Geneesmeesters nament1qk hadden des Printen lot uitgefproken; hy moet nog eenige
dagen leeven. Zyne Vrouw is gcduurig by hem; doch van ver
overmand, brengt men haar voor eenige uuren in haar-moeidh
byzonder vertrek.
De Prins komt uit cenen diepen ílaap : by bcgrypt niet door
welk een wonderwerk zyn Raat veranderd zy. Men onderzoekt
de wonde; men vindt ze zuiver en van een' geheel anderen
aart. Wat is de oorzaak van deeze gelukkige verandering? 1)c
Geneeshoeren iaan verfleld; zy twyfl'elen niet, of hier heeft
een.- bovennatuurcly;ke oorzaak plaats ; chadt. De Prinks fchict
toe; en zo diaa zy gehoord heeft, dat 'er voor het leeven van
haar'
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baar' echtgenoot niet meer te vreezen is ; geeft ze zich over aan
alle de vei voeringen van blydfchap ; dan, desniettegenftaande , laat
de o ittleltenis en de veruiagenheid zich midden in deeze zo leevendige vi cugde zien. -- Ik herleef dan, zegt de Prins , om
voortaan nog mcerder te beminnen! 0 myne waarde Sybille! ik
vind vermaak in u zulks te bekennen; gy deedt my het befaan
betreuren; myne ftandvastigheid zwichte voor myne liefde. Wy
zullen beide lecven..... Zyne Vrouw valt hem in de rede: gy
zult loeven : ja, gy zult leven, waarde echtgenoot..... Ik ben
al te gelukkig.... Zy kan niet voleinligen; maar laat zich eehige
traanen ontvlieten. — Gy fchreit, Syoille , gy fchreit, daal gy
de aangenaamheid van Gene wederzydfche liefde moet fmaaken!
Zyn myne dagen niet de uwe? Zy zyn, buiten twyfel,
allen voor my; de dood zal ze niet meer dreigen.... Ik zal niet
lang meer genieten.... Zy houdt feil by ueeze woorden , en wordt
ademloos door 't misken. De Prins wil haar omhelzen ; zy
wendt hein :if; en vergenoegt zich niet hein de hand te drukken,
onder het uitboezeroen van een akelig gewrm. -- Sybille!
zyt gy 't, die u aan mync o:nhelrin„cn onttrekt! Ik vraag het u
in den naam van onze Huwely.csliel le, wat is 'er van 4eeze ge
verraadt? De Hemel zelf heeft de banden we--heimfartdu
der toegeflrikt, die ons vereenigen? Helaas! roept Sybille, als
door eene onwillige beweeging vervoerd, deeze banden..., haast
zullen ze verbrooicen worden.
Zy hield niet op van geltadig by haar echt -snoot te blyven,
wiens gezondheid zich hei (Telde. Diicw;is :kwam by naar Sybille,
om zich in haare armen te werpen, en c rr;:.ig, we•:elhield zy
hein. De Prins wist niet waar aan h ✓ dit moest toefchryven. 't Scheen hem tot het uitwerkzel van Bene oabegrypelyke
eigenzinnigheid te zyn; en de bron der onophoudelyke traanera,
die zy stortte, was hem onbekend.
Robert, op een' zekeren dag verwonderd van zyne echtgenodie niet te zien, vroeg naar de reden haarer afweezendheid.
Hy verneemt, dat Sybille door eene onverwachte en onbekende
ziekte was aangevallen. IIy gaat fchoorvoetende, en met waggelende fchrecden, by de Prinfes. Hoe zeer was by getroffen! Fly
ziet haar blek , neerflachtig, en byna zieltoogende. Ily loopt
naar de Prinfes toe; en ziet, neergeflaagen door eene droefheid,
die gelyk was aan zyne ontzetting, haar zyne omhelzingen afwyzcn.
Wreede, roept de Prins, gy verstout u my uir uwen fchoot weg
te flooten! Gy flerft aan eene kwaal die gy voor my verbergt!
Welke zou toch myne misdaad in uwe ooggin zyn! Zoud gy aan
myne tederheid twyti'elen2
Neen, ik twyffel 'er niet aan
hernam Sybille: en dit zelve verdubbelt het fchrikkelyke van mynen toetiand. Gy bemint my, waarde echtgenoot; maar geloof,
dat ik niet minder kan beginnen.... gy zult gewaar worden....
vreet niet hoe teder gy my wasut....
,

.
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Het gevaar, waarin de Prinfes zich bevindt, vermeerdert; de
Geneesmeesters vereenigen de gisóngen hunner konst, om den
oorfprong deezer ziekte te ontdekken; dan alle hunne nafpeuringen worden te leur geíteld. Eindelyk is 't bekend, dat Sybille
van vergift fterft.
Robert, aangegreepen van ontroering, tracht dit akelig raadzel
te ontzwagtelen; terwyl mee zyne toevlugt tot verfcheiden ge
neemt. Zy zullen zonder uitwerking zyn,-nesmidl
zeide de zieltoogende Sybille; en, zich naar haar man wendende,
hernam zy; gy tracht te weeten van waar het vergift komt, dat
de dood in mynen boezem brengt. Ontdekt, Prins, ontdekt u
de liefde niet 't geene ik gedaan heb , en 't geene ik heb moeten
doen? Helaas! beminde ik u niet meerder dan my zelve? Uw
Schildknaap heeft aan eene van myn gevolg vertrouwd.... Ik zeg
er u genoeg van.... 0 Hemel! roept Robert uit.... geduurende
myn flaap.... Wat!.... Zou Sybille myne wonden hebben uitgezoogen ? Wie anders?... Wie anders toch zoa hebben
konnen befluiten te fi:erven, om uw leeven te behoeden? Dit
offer heeft my niets gekost; hoewel 't my de zoetheid betwistte
van in uwe armen te flerven; en zie daar, om welke beweegredenen ik my uwe omhelzingen onttrokken heb: ik had gevreesd dat
bet vergift.... 'T zal ten minflen niet beletten dat ge uw hand
op myn hart houdt; op dat hart, dat nu meer dan ooit niet liefde vervuld is. Gy leeft, waarde echtgenoot.... bemin my beftendig; breng u óuophoudelyk de tederffe, de ongelukkigfte der
Vrouwen, der minnaaresfen te binnen.... Ik bid u aan.... vaar
eeuwig wel.... en.... ik.... fterf.
Men zal niet onderdaan om de wanhoop, aan welke Robert
zich overgaf, uit te drukken; het behoort tot het gevoel zelve,
om zich getroffen te vinden wegens dit finertelyk beeld. Hy
beweende, het overige van zyn loeven, een echtgenoote, wel
tederheid en weeklagen zo waardig was; en de naka-kezync
melingfchap behoort voor altoos de gedachtenis van deeze andere Alcestis in geheugen te bewaaren.
,

6 ! Mild gezegende echte band!
Die, door geen Huiskrakeel gefchonden,
In onuitbluschbren Minnebrand,
Zelfs op den Sterfdag wordt gevonden.
6. 1I. E.
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E n ziek te zijn, en nog te dichten,
En laid te fchreeuwen, vau de pijn
Door armen, beenen en gewrigten;
En dan nogtans in Raat te zijn,
Bij al dat lang verveelend martlen,
Een vers te manken, dat is kunst;
Daar menig een zich dood zou fpartlen,
Of fchreeuwen om Maria's gunst.
Maar neen; dat nood'loos tijdverfpillea
Vermeerdert flegts die wreede finert,
Die zich door geen 6 wee! laat ftiilen,
Schoon 't nog zo hart geroepen werd.
Maar acb! wat zal Ik toch beginnen?
Daar Jigt, die weinig dichtlust geeft,
Mijne anders half ontroerde zinnen
Bijna geheel verbijsterd heeft.
Welaan, ik zal mij aan u wreeken,
Verbruide Jigt, die mij zoo plaagt;
En bits ten kwaadfte van u fpreeken,
Zoo dra mij iemand naar u vraagt.
Maar echter, onder dit bedingen,
Dat gij u niet *er wreeken zult,
En mij een zagtren toon doen zingen:
Dan lijde ik liever met geduld.
Gij dan, 6 wreedile aller piaagen;
Die 's menfchen vleesch en boenen vreet,
4
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En zonder tanden fel kunt knaagen,
Zo ik bij ondervinding weet.
Gij plaag van Burgers, Heeren, Boeren,
Apthekers, Doëters op een rij,
Baardfeheerders, Procureurs en Hoeren,
Geen mensch is van uw kneepen vrij.
Ja Dieven zelfs en Advocaaten,
Die kunt, of, liever, wilt gij niet
In hun beroep, met vrede laatera;
8 Bóoze pijn! 8 huisverdriet!
De zulken, die zich zelfs bederven,
Door 't f•erk gebruik van Bachus nat,

=

Of nagt en dag bij Venus zwerven,
Dat gij die plaagt, dat is nog wat.
Maar hen zo fel en wreed te plaagen.,
Die flegts een weinig Wijns verdoen,
En nimmer Venus Wildbraad ,jaagen,
Dat is geen handel van Fatfoen.
Zie daar, nu hebbe ik mij gewroken,
Verbruide Jicht! ó booze prij !
En hebbe ik wat te Jerk gefproken,
Koom dan vrij nimmer weér bij mij.
A. F. Ab
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W E D E R
IN DEN JAARE

1778,

van 7anuary tot Mey.
jn het begin van de Maand January deezes jaars , is het vriezend
Weder geweest, doch zonder icherpe koude: eene Vorst, die
ons fchynt aangekoomen te zyn, uit Zweeden en Noorwegen, en
niet uit de vlakke Landen van Rusland ten Oosten van ons gelee gen; zoo als by voorbeeld in de jasren 1740 en 1776, wanneer
Stormwinden uit dien hoek ons eene koude lub toegevoegd hebben, die in het Westelyke gedeelte van Europa ongewoon is, en
naa gedagten van voor by de uiterfe grenzen van ons Wereldsdeel,
ten Oosten van de Wolga en de Caspifche Zee, is aangevoerd;
maar deeze Winter is by ons wel langduurig; doch in het geheel
niet ftreng geweest, en zeer gelykende naa die men, volgens berigten, in Noorwegen ondervind. De 13 eeríl:e dagen van deeze
Maand hebben een foort van Vorst uitgeleverd met Sneeuw op
den grond, en veel Noord-ooste Winden; de grootíle koude is geweest den raden en a8ulen, hebbende de Thermometer geftaan op
si en 23 graaden; de miníte koude is geweest den i9den, 2ofien,
en 23ften,zynde de Thermometer 's middags op 48 graden gereefen, de hoogue ftand des Barometers den 9, 30, 3 Engelfche duimen, het laagfte den iS, 29 d. o 1.
De Maand February was vry koud, vogtig en onaangenaam , met
zag e Winden uit het Oosten en Zuiden met Sneeuw, doch zon
doorgaande Vorst, het koudfl:e den i3den zg-derwzntlykof
grasden , het warmate 's middags den 22ften 44 graaden ,de hoogfte
stand des Barometers den 3den, 30 d. 4 1., en het laagte den
25ten, 29 o-Engelfche duimen.
De Maand Maart is vry gemaatigd geweest, de grootfte koude den raden '32 graaden met Ooste Winden . het warmule 's middags den Soften 52 graaden met westelyken Wind; de hoogte (tand
des Barometers den raden 3o duimen 4. lynen, het laagfee den
2311en 29 o Engelfche duimen.
De Maand April heeft veel fchoon Weder uitgeleverd, en is
warmer geweest dan dikwyls in de Maand Mey ; de groot(le koude heeft men gehad den i6den, de Thermometer 37 graden; de
grootfte warmte den Soften, 62 en 67 graaden; des Barometers
2moogfte fcand den iiden 3o d. en 2 lynen,llet laagte den Soften
29 d. en 3 lynen.
De Maand Mey was in den beginne aangenaam, warm en groeizaam tot den 2often , wanneer het Weder ongeftadig was, koud.
met veel noordelyke Winden; de grootfee koude den aften Sr
graaden;hetwarmfte den Oden 73 gr. den raden 74 gr. en den
lrften 73 graaden ; de hoogfte Barometer den 2often 3o d. 2 lynen,
het laagfie den xilen 29 duimen en 4 lynen,

MENG ELTPERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELY1C.

CAMALIELS RAAD OVERWOOGEN, OF REDENVOERINC OVER
DE BYZONDERE OMSTANDIGHEDEN, DIE DE EERSTE OPKOMST EN VOORTPLANTING VAN DEN CHRISTLYKEN
GODSDIENST VAN ALLE ANDERE ONDERSCHEIDEN;
TEFFENS DIENENDE OM AAN TE TOUNEN, HOE
VERRE DE TEGENWOORDIGE GES FELTENIS DER
WERELD, EN DE ZICTPAARE SCHIKKINGEN
DER VOORZIENIGHEID, DE VERDERE
VOORTPLANTING EN VOLDLIURING
DAARVAN SCHYNEN TE BELOOVEN.

Door deft Eerwaarden ROBERT DICK. D,

D.

Maar een zekere Pharifeus ivndt op in den Raad, met
naame GAMALIEL, een Leeraar der Wet, in waarde ge
Tolk, en gehoodt, dat men de Aposte--houdenbyalt
len een weinig zou doen buiten fiaan. En by zeide tot
hun. Gy Israelitifche Mannen, ziet voor u wat gy doen
zult aangaande deeze Menfchen: want, voor deeze dagen
fiondt THEUDAS op, zeggende dat by wat vas, dien een
getal van omtrent vier honderd Mannen aanhing, welke
is omgebragt, en allen, die Item gehoor gaven, zyn ver_
_irooid en tot niet geworden. Naa hem Rondt op JUDAS
CALILA WS, in de dagen der Pefcha yvinge, en maakte
veel Volks agter zich afvallig: en deeze is ook vergaan,
n allen, die hem gehoor gaven, zyn verfirooid geworden.
En nu zeg ik ulieden houdt af van deeze Menfchen, en
laat ze gaan: want, indien deeze raad of dit werk uit
Menfchen is, zo zal het gebrooken worden; maar, indien liet uit GOD is, zo kunt gy dat niet breeken, op dat
gy niet misfchzen gevonden wordt ook tegen COD te fry.
den.
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ene zeer gewigtige Gebeurtenis gaf gelegenheid tot
deezen wyzen Raad. JESUS VAN NAZARETH, die het
Chara&i~er van der Yooden MESSIAS hadt aangenomen, verVII. DEEL. ASENGELW.110. 8.
Y
kon-
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kondigde eene nieuwe Leere, en maakte verfcheide Aan•
komelingen tot dezelve :, naa eerie openlyke te Regtsítel•
ling, was hy, als een Bedrieger, ter dooditraffe verweezen, en, te Yerufaiem, in 't oog des gantfchen Volks aan
het Kruishout gehangen. De, ichandlyke dood van dit
Hoofd des Aanhangs gaf grond van hoope, dat z^neAankleevers zouden vertlrooid en zyne Leer vernietigd worden. Dan die hoop vondt zich te leur gefield. De Naavolgers van JESUS, fchoon lieden van laagen.rang, fchoon
zy, ftaande den tyd der Regtspleeging en firafe van hunnen Meester, zich zeer vreesagtig hadden aangefteld,
werden, naa zyn dood, met verbaazenden moed bezield.
Zy befchuldigden veymoedig, . en openlyk de ,00dfche
Overheid dat deeze den MESSIAS gedood hadt, zy verklaar
dat hy door de kragt GoDs opgewekt was van den-den
doodt, en verheven tot een {iaat der hoogte eere en
agtbaarheid, uit welken hy de dierbaarfte zegeningen
op alle zyne Leerlingen zou nederzenden. Zy maatigden
zich het Chara&cr aan van uitgekooze Getuigen om de
waarheid• zyner Gefchiedenislè te flaaven : ten ,blyke hier
van zich beroepende op de wonderdaadige gaven des Hei
hun huisvestten.
-ligenGst,d
Dit veel behelzende voorgeeven ontrustte de Overfien
des Volks, en dreef hun tot een angttig onderzoek over
de middelen om de openbaare rust te bewaaren, en den
aanwas deezes nieuw opkomenden Aanhangs te fluiten.
Den Raad, op dit fluk vergaderd, van harde maatregelen
te rugge te houden is het oogmerk van den door onder.
vinding verlichten Raadsman GAMALIEL , die, door ver.
fche voorbeelden, uit der 31ooden eigene Gefchiedenisfe
ontleend, en door grondregelen van erkende wysheid
aantoont,, dat geweldige maatregels, in het tegenwoordige geval, of noodloos of zonder kragt zouden weezen. Ik
-

zeg olieden houdt af van deeze Menfchen en laat ze gaan:
want, indien deeze Raad of dit Werk . uit Menfchen is, zo
zal het gebrooken worden; maar indien het uit GOD iS, zo
kunt gy dat niet breeken, op dat y niet misfchien gevonden
en dit nieuwe Stelzel
wordt ook tegen GOD te firyden. Indi
het.uitwerkzel zy van bedrog en begogeling, moet het,
binnen kort, geheel vervallen: dewyl het de voordeelen
ontbreekt noodig om eene bedriegery opgang te doen
hebben; maar indien het van hooger Oorfprong nederdaa.
,

Je, z.1 alle tegenkanting, tegen een' Godsdienst, onder.
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derfehraagd door cons Magt, zo vergeefsch als godloos
veezen.
Zodanig waren de overweegin en van verlandige Menfchen, wanneer de Christlyke Godsdienst zich eerst in de
Wereld vertoonde; wanneer magt, ftaatkunde en geleerdheid aan den eenen kant Ilondt en fireedt tegen oenige
Weinige Menfehen van laagen rang, en geringe opvoeding; die, ondanks deeze tegenheden, het ondernamen
hunne Leer, over de gehecic Aarde, te verfpreiden.
Wanneer iemand onzer tegenwoordig geweest was by 'e
geeven van•deezen Raadflag, kon by dan, redelyker wyze, een ander gevoelen omhelsd, en begreepen hebben,
dat eerre Bedriegery, in zulke handen, en onder zodanige
€mifandigheden, zich veele eeuwen lang zou verfprei den, en eindelyk de geheele befchaafde Wereld vermees.
teren? En zullen wy, naa eene ondervinding van zeven
honderd Jaaren, daar het Euangelie zo veele Zege.-tien
praalen behaald heeft, een itrvdig oordeel ftryken, en
gelooven, dat nog deeze Raad of dit Werk uit Menfclien
is, en gebrooken zal worden? Mogen wy, in tegendeel,
niet veel eer dit gunítiger befluit opmàaken, dat deeze
Godsdienst, die zo zwaare proeven doorgeflaan, en zo
veele vyanden overwonnen heeft, geenzins wierd ingevoerd zonder Godlyke Tusfchenkomlfe, dat dezelve ver volgens de onderfchraagende hand der Voorzienigheid
genoot, en, om dezelfde redenen, door alle eeuwen
heen, zal volduuren? Laaten wy, om deeze aangenaatrur
hoop te verfterken in de
I. plaats, eenige omltandigheden overwee en, die
den Christlyken Godsdienst, in de eerfte Opkomst
en Voortplanting, onderfchciden van alle andere Godsdienllen , tot nog verkondigd. En,
in de
II. plaats, nagaan; hoe verre de tegenwoordige gefteldheid der Wereld, en de zigtbaare Schikkin.
gen der Voorzienigheid de Voortplanting en
Volduuring van dien Godsdienst fchynen te beboven.
Dit Pluk, altoos troostryk voor opregte Christenen, is
een rechttydig onderwerp, wanneer hunne vrees wordt
gaande gemaakt door den afval eeniger Perfoonen van de
Beiydenis der Euangelieleere, en door de boosheid, de
lauwheid, en overfchilligheid van maar al te veelen, die
dezelve blyven belyden. Onder zulke maadbc, emende
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omflandigheden, voegt het ons, by bekwaame gelegen.
heden, de Grondslagen, op welken onze Godsdienst ruse.,
bren.
te befchouwen, en ons de redenen voor den geest te brengen, waarom wy gelooven , dat deeze gezegende Inftelling zal hand houden en blocijen tot het laatfte naageflacht.
I. Onze Zaligmaaker ving dit groote Werk aap als
een Perfoon met een byzonderen last van den Hemel bek'eed; die, wat den opgang daar van aanbelangde, zich
alleen op de magt van con verliet. Hy bezat niets van
dat gezag, 't welkafdaalt van rang, magt, of geleerdheid;
en 't geen, in hvzondere tydsgewrichten, de ligtgeloovigheid der Menfchen bedroogen heeft: maar werd ge.
booren van geringe Ouderen, bekleedde geen openbaar
Chara1er, en was geheel verltooken van eerre geleerde
Opvoeding.
De Gefchiedenis van het Tydperk, waar in JESUS ver.
fcheen, is onbeftaanbaar met eenig oogmerk om den openbaaren Godsdienst te veranderen, of met een zamenfpanning onder Mannen van geleerdheid en gezag om een
heilzaam bedrog onder het Volk in te voeren. De 7ooden en de Romeinen veréénigden hunnen yver tegen het
Euangelie, 't welk, in verfcheidenerlei opzigten, by beiden haatlyk was. De Koningen der aarde fielden zich op,
en de Vorsen beraadflaa den te zamen, tegen den HEERE en
(*) Maar te vcrgeefsch was al
tegen zynen Gezoifden .
hun woelen tegen den Raad des Hemels. Alle hinderpaalen verdwcenen voor den Almagtigen. De dalen wierdesl
verhoogd, de bergen en heuvels vernederd; wat krom was
-werd recht, vet hobbelagtig was tot Bene valeie gemaakt, en
de heerlykheid des HEEREN geopenbaard (f).
In dit opzigt, Christgeloovigen, onderfcheidde de In*eller van onzen Godsdienst zich van de beroemde Wetgeevera, die, met de toegecvenheid hunner verflandige
Landsnooten ,een Godlyke herkomst aan louter menschlyke In'allingen toefchreeven, om ze dus te agtbaarder
te maakgin in de ooggin des Volks. JESUS was geen Wetgeever dan in het Huis van GOD, en, in (lede van hulp
of oogluiking, ontmoette by den geweldigften en zamen
-vernigdtíla eopnbrmgiwys•
beid zyns Lands.
En

*) PSALM H. 2.

(t) J=sax• L. 4, 5.
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En even min als wy dc invoering van onzen Godsdienst kunnen toefchryven aan een ítreek van Staatkunde, even min kunnen wy dezelve toekennen aan de gewoone kunftenaaryen van Bedrog. Deeze vervoegen
zich doorgaans bv 't belang, de eerzugt of andere wereldfche begeerlykheden van eenige weinige Mannen,
die ééns in deze- zaak gefcheept, weinig zwaarigheids
vinden in het verfpreiden hunner gevoelens. Een Man
van moed en•doorfleepenheid, die, in een onrustig tydperk, 'een aanneemelyk plan, om de Oppermagt zyns
Lands in handen te krygen, vormt, zal het nooit aan
méc ep-ligtigen ontbreeken, gereed om eenig bedrog , 't
welk kan ltrekken tot gemaklyker bereiken zyns oog
te begunftigen. Op deeze wyze klom de groote-mérks,
Propheet van 't Oosten op tot die verbaazende hoogte van
geestlyk en wereldlyk gezag. Overweldiging was het
eindoogmerk van 't Bedrog; en het vooruitzigt der
raagt, die op zyne Glanstelingen zou afdaalen, eene beweegreden, die natuurlyk Aanhangers lokte, en ten
grondflage i{ rekte van een toeneemende party. Wanneer wy, benevens deeze hoofdomftandig beid , de
overweeging voegen van den ruwen ttaat des Volks, onder 't welke dit bedrog eerst veld won, her behendig ge
oodfche en Christiyke Openbaarin--bruikmaenvd
ge, en .de listige infchiklykhcden met de heerfchende
driften des Lands, valt het gemaklyk te begrypen, hoe
een Propheet, welhaast in een magtig Vorst veranderd,
in fl:aat om zyne Leerlingen ruim en rvklyk te beloonen,
eenen grooten opgang maakte. De Geestivke en We_
reldlyke magt eens gekomen zynde in dezelfde handen,
is het dan te verwonderen, dat een Staat, in magt toeneemende, door een zamenloop van gun(tige omftandig_
heden, en de gewoone ítreeken der Staatkunde, zyne
Heerfchappy en Godsdienst door dezelfde middelen
uitbreidt?
Dan , waar is hier eene gelykvorinigheid te vinden,
ten opzichte der Euangelieleere van CHRISTUS? Doet her
character van JESUS, of van den Godsdienst, door hem
gepredikt, u denken op de wysheid deezer wereld? Beloofdc by zynen Naavolgeren, magt, rykdom of ver
Gebruikte hy eenige toegeevenheid omtrent de-mak?
Menschlvke driften'? Logt hy de gunst der Stervefinget;
te winnen, door liet botvieren aan hunne ondeugden?
Vorderde hy, voor zichzelven, eenige tyel11 ! c tucneeYS
mend.
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mendheid, of ploolde by zyne Leerftellingen naar zulk
een oogmerk? — Indien iemand ageer my -wil komen, die
neeme zyn Kruis op en volge my (*). De Vosfen hebben holen, de Vogels des Hemels nesten; maar de Zoon des Menfchen heeft niets waar op hy het hoofd kan nederleggen (*).
Gy weet dat de Overhen der Volken heerf1happy voeren over
hun, dat de Grooten magt over hun gebruiken; doch alzo zal
het onder u niet zyn; maar zo wie outer u zal willen Groot
worden, die zy. uw Dienaar; en zo wie onder u zal willen de
Een le zyn, die zy uiv Dienstknegt. Gelyk .de Zoon des
Menfchen niet gekomen is om gediend te worden; maar om te
dienen, en zyne ziel te geeven tot een rantfoen voor veelen (t). Myn Koningryk is niet van deeze Wereld (4.). Is
dit de taal eens Bedriegers, of van een Godsgezant?
Sprak MAHOMETH zone Landsgenooten, op dien trant,
aan? Was niet zyn Koningryk van deeze Wereld? fireeden
zyne Dienaars niet voor hem? Hoe zeer verfchilde hy van
JESUS, die in de Wereld kwam om der waarheid getuigenis
te geeven (s), en den Menschdomme ten Leidsman tot
de eeuwig uurende gelukzaligheid te ftrekken; die nimmer deeze Gndlyke Eerzugt met de minne fmette van
wereldsgezinde oogmerken bezoedelde?
Indien de eeríte opgang der Euangelieleere niet toegefchreeven kan worden aan dp- ftreeken der Staatkunde,
noch aan de kunftenaaryen van Bedrog, werkende op de
aardschgezinde driften .der Menfchen, hebben wy dan
niet nog eene andere oorzaak , om dit verfchynzel te
verklaaren , zonder de toevlugt te neemen tot de magt
en tuslchenkomst van COD, te weeten, de dwaasheid,
de ligtgeloovigheid, de geestdryvery der Menfchen? —,
Hier vertoont zich het Ongeloof in zegepraal; het meet
ten breedften uit de veelvuldige valfche Godsdienftige
Instellingen, die in de waereld hand greepen. Deeze,
fcI,00n afflammende van Bedrog of Geestdryvery, hebben, egter, door ichynbaare voorwendzelen van eene
hemelfiche herkomfte, elk op haar beurt, de Menschlyke Rede gehoond, en vervullen, tot op heden, het
grootfee gedeelte der Aarde. Ook is er, gelooven wy
()

MATTHEUS

XVI. 2¢.

(*) -

VIII. 20.

(f

XX. 25--28.

(l) JOAN NES XVIII. 36.
XVIII. 37.
(§)
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cie vyanden des Christendoms, geene beveiliging tegen
dusdanige bedriegeryen, dan een vast opzet, om alles,
wat eisch maakt op eene hemelfche openbaaring, te ver
Brengt men bovennatuurlyke werken in 't mid.-werpn.
den, om dien eisch te onderfchraagen , deeze voorgewende proef is het, zekerst kenmerk van Bedrog, en
moet elk verf}andig 4Metisch beweegen om Wonderwerken en Leer beide te gelyk, zonder eenig verder onderzoek, te laateg. varen.
Zyn dit de overleggingen van waarheid en gezond ver f~and, , of van een. on bevooroordeeld hart? Mogen •wy,
om dat men valfehe openbaaringep heeft .uitgevent, vast.
Hellen, dat soe rummer_, op eene bovennatuurelyke WY.
ze, zyn' Wil aan het Menschdom geopenbaard heeft?
Zuilett.wy-, dew yl men nagemaakte en!leugenagtige wonderwerken der Wereld heeft opgedrongen, om de gie-.
righeid en eerzugt van byzondere Perloonen,of Genoot
te werken, befluiten, dat GOD-fchapei,nd
nooit, in wig geval, den gewonnen loop der;Natuure
Quitte, of de kenmerken zyne r raagt drukte. op- de opért-ba8rmaakingen van ;zyn welbehaagen< aan het Menschdom? Is de Mensch, op deeze wereld, in zo gel.ukkigen ft d# en zo verzekerd ten opzichte van zynen toekouienden Raat, dat hey geen anderen leidsman,: geea
anderen xrooster noodeg hebbe, dan 't geen 't licht der
Natuur hem kan verschaffen ? Is het onmogelyk, dad
die gunstryke Vader des mcnschdoms iets aan de .voor
toevoege, en eene volkomener ont--fclar;ipedNtu
dekki g'fch nké van zyne ,00gmerken, om de vuurigfi
wenfchen, de uitgeftrekrfte . hoop zyner begunIigd[Ie.
Schepzelen, te beantwoorden? Staan • alle de
otaderfcheide Godsdientl:en, die op de wereld gevonden worden dermaate niet elkander gelyk, dat geen der_
zelven eens, byzonderc overweeging verdient? Maaken
eenige Stelzels van Godsdienst,..die der ;}ooden en Chris.
tenen uitgezonderd, eenigen eisch ep \Vonderwerken, very.
haald door Lieden die •or getut gen van dezelve waren,
en. leefden op den tyd dat die Wonderwerken gefchied.
den? Ontleende, onder alle de erkende bedriegeryen,
die de Wereld overftroomd hebben, één eenige den oor
-fptongiezaml.vts9grewndVo ,
ken? Beroepen Jssus en de Prophecten, in wie de Ch, istenen gelooven, en zy alleen, zich niet op \Vondc;rdaaden als tekens hunner Godlvke zendinge ?
,

-
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Dikwyls hebben wy gehoord van de zeldzaame uit=
werkzelen der Geestdryveryc : dat 'Menfchen door die
vervoering bevangen, de fpoorloostte begrippen omhelsd,
met hardnekkigheid aangekleefd, en den marteldood ondergaan hebben om ongerymdheid en bedriegery fhaande
te houden. Dit kan niet ontkend worden: Wat is 'er de
rede van? In ítukken die van begrip afhangen, dooien
n, en houden hunne valfche gevoede menfchen menigmaale
lens met dezelfde Randvastigheid ítaande als de waarheid.
Maar heeft men ooit bevonden dat dit het geval was, in
fukken van gebeurtenis? Weet men een voorbeeld, dat
twaalf. Perfoonen, - van geringe opvoeding, en een een
&er, een wel zamenttemmend verhaal op--voudigChar
icelden van veelvuldige nimmer gebeurde zaakent' in 'e
verdeedigen daar van tot het laatfte l volhardden, zonder
bekentenis of ontdekking van het tegendeel, en die hun
getuigenis met hun bloed verzegelden?
Indien JE SU s geerie Wonderwerken gedaan ; maar
de geloofwaardigheid zyner Zendinge alleen gebouwd
hadt op de Voorzeggingen des Ouden Verbonds, of op
uitwendige Verlichtingen en Gezigten, hem hadt één der
Chara&ers in den MESSIAS verwagt ontbrooken; en de
noden waren, volgens zyne eigene betuiging, verfchoonbaar,geweest in hun ongeloof. Gevoelens afgeleid van
verklaaring en gevolgtrekking laaten plaats over voor
misvatting; en allen voorgeeven van .Gezigten en Godly,
ke Inlichtingen opent een ruim veld aan bedrog en zelfsbegogeling : dan onze Zaligmaaken beriep, zich op een ge.
tuigenis, waar aan geen Bedrieger zich ooit ifrafloos on.
derwierp. De Werken, die ik doe, in den naam myns Vaders , getuigen van my. Indien ik de Werken des Vaders
niet doe, gelooft my niet. Maar indien ik ze doe, en zo gy
in my niet gelooft, zo gelooft de Werken (*).
Te vergeefsch werpt men tegen, de Wonderwerkén der
Heidenen en der Roonafche Kerke, welke geene gelykvorinigheid hebben met die van JESUS en de Apostelen; en in
geenen• deele de grondflagen van onzen Godsdienst verzwakken. De Bygeloovigheden der Heidenen t}often nimmer op deezen grondslag: en hunne Wonderwerken, 't
zy weezenlyke of verdichte, hebben geen verband altoos
niet Benig Godsdienttig Stelzel. Die men veronderifelt

ge.

(4) JoAN^IES X. 2 5. 37 , 38.
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gebeurd te zyn in Roomsch-Catholyke Landen, werden niet
verrigt, als bewyzen van Benen nieuwen Godsdienst, maar
van eenen reeds gevestigden; niet voor .ongeloovigen; maar voor Menfchen daar aan toegedaan; niet ter
onderfteuning van een Stelzel 'van Godsdienst en ftrenge
Zedeleere, in veele opzigten ílrydig met de tydlyke`belangen der geenen, die dezelve volvoerden; maar duide1 k (trekkende om den rykdom en magt der Roonifche
Cerke ce onderfchraagen ; en lynrecht ftrydig met die hei.
lige Verhaalen, welke alle Christenen voor de regelmaat
van hun algemeen Geloof houden. Waar nevens wy mogen voegen, dat het bedrog, en de wyze op welke zy gedaan werden, in vele gevallen, aan den dag kwam.
Hoe onopregt wordt, derhalven Onze Godsdienst ge.
plaatst by de bedriegeryen, die de ligtgeloovigheid der
Ivlenfchen belazen? Zien wy in JESUS eenen Wetgeever,
zyne Medeburgers om den tuin leidende, uit beweegredenen van perfoonlyke Eerzugc of ten algemeen en nutte?
— of een Bedrieger, zigtbaar rykdom en aanzien beoo.
gende, bezig om medegenooten te werven tot het voort.
zetten van een Bedrog, 't welk eeneryke vergeldingaanbragt? — of een Geestdryver, die door valfche verklaaringen der Heilige Bladeren, niets beduidende rede
inwendige verlichtingen en gezigten, eerst-kaveling,
zelfs bedroogen zynde, vervolgens anderen bedroog? -De Christlyke Godsdienst rust, naar inhoud der Gefchiedenisfe, op geen grondflag van deeze foort; maar op ee.
nen grondflag, aan denzelven byzonder eigen; op welken
geen Godsdienst ter wereld ooit eenigen eisch maakte,
uitgenomen de ,7oodfche.
Erkent deezen grondflag, de Opkomst en Voortgang
van onzen Godsdienst is eenvoudig, en men weet 'er re.
den van te geeven; de Oorzaak is geëvenredigd aan het
Uitwerkzel. Neemt denzelven weg, alles wordt duister
en onoplosbaar. . Met één woord, zonder de tusfchen.
komst van GODS magtigen arm hadt de wereld nimmer den
zegepraalenden opgang van het Euangelie, onder zo vee le Volken, befchouwd: dewyl het de gunftige omftandigheden, die alleen Bedrog kunnen begunftigen, ontbrak. Was deeze Raad of dit Werk uit Menfchen geweest, liet was voor lang 1'erbrooken ,geworden: maar om
dat liet uit GOD was kon men 't zelve niet breeken: en wy
vertrouwen, om die zelfde reden, dat liet nooit zal
vetbrooken worden. Dit brengt my van 2,elve, om, in de
1I. plaats,
Y5
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II. plaats, na te gaan; hoe verre de tegenwoordige
gefteldheid der Wereld, en de zigcbaare Schikkingen
der Voorzienigheid, de Voortplanting en Volduuring van
dien Godsdienst fchynen te belooven.
[tn ons naastvolgend Stukje zullen wy dit gedeelte deezer
Redenvoeringe plaatzen.]

PROEFNEEMJNG OMTRENT DE VERBETERING DR LUGT,
DOOR MIDDEL VAN DE CROEIJ DER PLANTEN.

Door J. R. DEII4AIl Md. Doáor,en

A. PAETS VAN

TROOST W YK.

ader alle de gewigtige ontdekkingen, ons, door den.
O
Heer Priestley, in zync proeven over de verfchillende zoorten van Lugt ,

medegedeeld,, is eene der aangelegenioe de hcrftelling der bedurven Li*gx,. door middel van
de groeij der Planten. Het fchoone dat in deeje.Prt even
is; — het niet gelukken van dezelven in de .proefneemingen, die zoo hier als elders daar omtrent genomen
zyn; en het gelukkig flaagen van ons in deezen, heeft ons
genoopt, om de wyze, op welk wy die werkftellig gemaakthebben, algemeen-te tnaaken.
Alzoo wy hier verfcheide maaien van vaste en Phlogis.
ticque Lugt moeten fpreeken, zal bet nodig v n, vooraf
cenige byzonderheden daar omtrent aan te merke
n.
Door vaste Lugt verflaat men, in 't algemeen, alle
zoorten van Kunst•Lugten, die, door middel van Nette,
gisting, opbruifching of verrotting, uit verfchillende•
Lichaamen voortgebragt worden. Deeze vaste,
Lugt begrypen wy niets anders te zyn dan gemeene
Lugt, in de byzondere Lichaamen vast gelegd; en welke Lichaamen daar aan hunne eigenfchappen Hebben medeeedeeld.
Vaste Lugt, in 't bvzonder, noemt men die, welke
door de opbruifching (èffeivercentia) uit Kryt, Potasch of
andere Kalkagtige Aarden, met het Oleum Vitrioli, wordt
voortgebragt, ook die, welke men bekomt door gisting
van Bier enz :. Deeze Lugt is niets anders dan gemeene
Logt, met een zeker eigenaartig zuur bezwangerd, ondericheidcn van, cn zwakker dan, dc andere Mineraale
zuu.
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muren, De Heer Priestley was ook in dit denkbeeld; en
dagt daarom ,dat het ongeablbrbeerde deel der vaste Lugt
een beginzel der gemeene Lugt was: vermits de Dieren
daar in leefden, en dit fermenteerde met de Nicri Lugt;
hoewel 'er de kaars in uitgebluschc wierd. — Onze
Proeven hebben ons dit denkbeeld ten klaarften bewaar..
held.
Het Cauftieque in de ongebluschte Kalk, als van vaste
Lugt beroofd zynde, nagaande, begree p en wy dat deeze, wanneer wy die in de vaste Lugt Pelden, noodzaak
affiniteit met dezelve moest oefenen. De-hykwengrot
uitflag beantwoordde yolkoomen aan onze gedagten. In
zeer weinig tydo was de Lugt tot op een vierde geabforbeerd; en 't overblyffel onderzogt zynde', beantwoordde
in alles aan de eigenfchappen der gemeene Lugt.
Wy bezi g den ten dien einde ook het Sal Tartri; daar
mede gefchiedde de abforbeering van de Lugt veel lang
dan, na verloop van een dag, het overblyffel,-zamer;
dat een deFde was, onderzoekende, bleek ons dit ookgemeene Lugt te weezen. De reden waarom in het geval
der Sal Tartri het overfchot grooter was, dan met de ongebluschte Kalk, fchreeven wy daaraan toe, dat de laacfte,
met de vaste Lugt, ook een gedeelte gemcene Lugt inzui^ gt.
Dat de vaste Lugt een zeer fyn ontbonden zuur in zig
bevat, is een algemeen aangenomen denkbeeld.
Trouwens de proefneemingen, die men met dezelve in
't werk geheld heeft, en de Acidule fmaak, welken de
vaste Lugt aan 't water geeft, bevestigen dit ten klaar lien. Dan meer verfchillend zyn de gedagten der Natuur- en Scheikundigen over dit zuur: — Veele Rellen
dat het zuur in de vaste Lugt alleen zyn oorfprong ver
aan de Vitriool Olv, welke men tot dec ont--fchuldigs,
binding van deeze Lugt gebruikt. — Men zegt, dat,
door de opbruifching (efervescentie,) welke het Oleum
Vitrioli met het Kryt maakt, en de daar door veroorzaakte warmte, een zeker fyn gedeelte Vitrioolzuur zig in de
losgemaakte Lugt ontbindt, of zig daar mede vereenigt.
Maar dit gevoelen, dat zig in den beginne zeer aanneemelyk voordoet, vervalt, wanneer men in aanmerking
neemt, dat men ook, met het Salpeterzuur by de Krvr.of Kalkagtige Aarden te doen , vïisce Lugt vcrkrygt. Na
is het uit de proeven van den Heer Priestley bekend, dat
het Salpeterzuur, wanneer het zig in de Lugt bevindt,
niet
-
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niet alleen eene byzondere zoort van Konst-Lugt uitmaakt;
maar ook andere Lugten eene aanmerkelyke verandering
doet ondergaan. Dus ziet men dat het zuure weezen van
de vaste Lugt niet kan toegefchreeven worden, aan dat
zuur, 't welk men tot de ontbinding van de vaste Lugt
gebruikt. ' B3yzonder blykt dit, wanneer men overweegt,
dat men, zelfs zonder bydoen van een of ander zuur, alleen door middel van het Vuur, uit Kryt, Kalk, Magnefia, de Loogzouten , met één` woord, uit àlle Loogzoutige
,Aarden, eene vaste .Lugt verkrygt, die niet het minite
verfchil met de andere vaste Lugt heeft. Hier uit kart
men met regt befluiten, dat, (dewyl de vaste Lugt, die
men uit de opgenoemde Lichaamen verkrygt, "altoos dezelfde is, het zy dat men 'tot derzelver losmaaking het
een of ander Mynftoflyke zuur gebruikt, of dat men dezelve alleen door de hetze des Vuurs uit de Lichaamen
verkrygt,) dat, zeggen we, het zuure weezen, dat in
de vaste Lugt is, of een weezenlyk beftanddeel van dezelve moet zyn ; of dat de gemeene Lugt, die' in "de- beItanddeelen an de Lichaamen is vastgelegd, "uit deeze
Lichaamen dit zuur verkrygt, en dus, daar mede bezwangerd zynde, zodanig eene Lugt wordt, aan welke
wv_ den naam van vaste Lugt geeven.
De Heer Priestley, en met hem veele andere, zyn
van 't eerste gevoelen: ' dat namentlyk de vaste Lugt
weezenlyk van onze gemeene Lugt verfchilt. Dan ons
dunkt, dat men op deeze wyze het getal der dingen,
die in de Natuur zyn, onnoodig vergroot. Men zoude
tog dus doende, met bet zelfde regt, alle zoorten van
Kunst-Lugten, als, by voorbeeld, die, welke men door
middel van Vitriool of Salpeterzuur uit het Yzer bekomt, voor byzondere zoorten van Lugt kunnen hou.
den; die in haare zamenílelling van gemeene Lugt ver
beweert de Heer Priestley met zeer-fchilden,Egtr
veel reden, dat alle de byzoddere verfchynzels, die
wy in deeze zoorten van Lugt ontwaar worden, niet
van derzelver weezenlvken aart, maar van de ingemengde Stoffen, waarmede dezelve bezwangerd zyn, afhangt.
Waarom zoude nu het geval by de vaste Lugt
anders zyn ?
Dat de vaste Lugt, werkelyk, niets anders is dan gemeene Lugt, met eene zekere fyne zuure íloffe bezwangerd, blyk uit de hier voorgeftelde proeven: dan
zien zoude 'er nog by kunnen voegen, dat een Alkali,
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In de vaste Lugt geplaatst, (mits de hoeveelheid niet
tegroot zy) in een midden zout veranderd wordt, terwyl.het o'verfchot der Lugt, dat door 't Alkali niet geabforbeerd wordt, aan de gemeene Lugt gelyk is.
Edog hier op zal men vraagen, waar van daan verkrygt
de Lugt dit zuur?
Ligt het reeds als zodanig inde
Lichaamen, en moet het als een weezenlyk beftanddeel
van de Loogzouten en Loogzoutige Lichaamen aangemerkt..worden; of hebben deeze Lichaamen het vermogen, van zodanig een zuur uit den dampkring na zig te
trekken? Om deeze gewigtige vraagen te beantwoorden,
ontbreeken ons nog genoegzaame Proeven: dan wy hoopen door den tyd meerder te zullen kunnen weeten.
Maar eens genomen, wy waren niet in fl:aac ons deeze
vraagen ooit te beantwoorden , zo doet zulks niets tot nadeel van onze (telling; dat namentlyk het zuur geen weezenlyk beitanddeei van de Lugt uitmaakt. Het
komt ons ondertusfchen zeer waarfchynlyk voor, dat dit
zuur, als een weezenlyk beftanddeel van de Alkaline Zouten en Aarden moet aangemerkt worden, zoo wel als de
Lugt, die wy daar uit verkrygen. Het is, onder
de Scheikundigen, eene byna algemeen aangenomen (tel.
hug dat alle de Zouten in de Natuur van één en het zelfde beginfel hun oorfprong hebben; met dit Onderfcheid,
dat de Loogzouten meer t'zaamengeftelde Lichaamen als
de zuure Zouten zyn; en, behalven de Aarde en het
Phlogiston, Lugt en Water in hunne grondmengingen bevatten. Zoude het dan niet moogelyk zyn , dat zig tef.
fens, wanneer deeze grondmenging, op de eerre of andere wyze, eenigzins geftoord, en de Lugt daar uit gedree•
ven wierd, een gedeelte van dit oorfpronglyke losgemaakte, en met een gedeelte fyne aarde en water vereenigd,
aan de Lugt die eigenfchap mededeelde, welke wv aan
de vaste Lugt ontwaar worden? Wy houden dit
ílegts voor eene gisting, en laaten 't aan een ieder over,
om zig op de best mooglyke wyze voor te (tellen, hoe en
op wat wyze dat zuur, 'c welk wy met de I,ugt uit de
Alkaline Zouten en Aarden verkrygen, mag ontftaan; tot
dat wy, door nadere proefneemingen, iets zekerder daar
omtrent kunnen weeten.
Onze gedagten omtrent de vaste Lugt gezegd hebbende, zal het tevens noodig zyn ,die omtrent de Lugt waarin Pl 1ogiston, en wel door 't branden van eerre kaars,
op-
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opgelost wordt, te melden (*).
Men dagt wel eet
dat de vlam van eene gewoone kaars, in ééne minute
tyds, omtrent drie mangelen Lugts verteerde. Aaniner•
kelyk, ja vreezelyk groqt zoude dan de verslinding der
Lugt geweest zyn, die in b én enkelen dag, op den gei
heelen Aardbol, door middel van de oneindige menigte
Vuuren, Vulcaanen enz. gefchiedt. Dan, dit, daar
laatende, men fielt, en dit is voor ons tegenwoordig oogmerk genoeg, dat deeze hoeveelheid van Lugt bedurven
wordt. 't Is ondertusfchen eene der gewigtigfle nafpeuringen, te onderzoeken, welk hulpmiddel de natuur in
deezen tot herflel gebruikt. —De Heer Priestley is ge.
lukkig genoeg geweest, om de eerfle te zyn, die daar
omtrent eene beflisfende proef gedaan heeft; en deeze,
als ook nog eene andere, die wy over dit zelfde on'
derwerp genomen hebben, was ons byzonder oogmerk
te verhandelen.
Edog, men zou vooaf kunnen vraagen, welke verandering ondergaat de Lugc, door 't branden van eene
kaars? De Heer Priestley dagt, dat de vaste Lugt, die
natuurlyk in de gemeene is, zig door middel van de
Vlam .daar van precipiteerde, en by fchynt de reden
an het uitgaan van de kaars daar aan toe te fchryver^.
Dan, wanneer men overweegt, hoe dat, van alle Lug•
ten, de kaars het meest van allen in de Vaste Lugt
wordt uitgebluscht; zal men zeer ligt kunnen begrypcn
dat gebrek aan vaste Lugt, zo die al plaats weeft, geen
oorzaak kan zyn van het uithlusfchen van de Vlam.
Daarby, indien het waar was, dat gebrek aan vaste
Lugt zulks veroorzaakte, dan moest, wanneer men
weder vaste Lugt onder deeze Lugt mengde, de kaars
•

daar

(*) De wyze, op welke men in de proefneemingen gewoon
is, de Lugt door de Vlam van Bene kaars te bederven, is deeze. Men bedient zig hier toe van een kromgeboogcn Koperdraad,
aan welks eene einde ecnc brandende kaars is vastgemaakt; men
houd dit in 't water, egter zo dat de kaars boven 't water uit
plaatst dan boven de kaars eenig recipient, of cylin--flekt;mn
driek glas van omtrent is a 7 duimen hoogte, (gelyk aan onze ge
kleine diepte in 't water, zoo dat de-woncmlgafe,)p
Lugt, die in 't glas is, door 't water, van de buiten Lugt afgefcneiden zy; hierin laat men de kaars zoo lang branden , tot dat

dezelve uitgaat, wanneer men de kaars van order 't glas, door_)
water heen, wegneeu . -
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tiaar weder in kennen branden. Dan wy hebben dit
op verfchillende wyzen, met verfchillende hoeveelheden,
onderzogt; dog vrugtloos.
Naar ons begrip, is de reden van het uitgaan van de
kaars gelegen, in het Phlogiston, dat , door middel van
de Vlam, in de gemeene Lugt, in derzelver tusfchenruimten wordt uitgeftooten; en welke dan eerst uitgaat,
wanneer deeze Lugt geen meerder Phlogiston op kan veemen. — Dat dit alleen de reden is van het uitgaan van
de Kaars, blykt, wanneer men eene uitgebluschte Kaars,
aan welke flegts een klein vonkje is, in gedephlogisteerde Lugt, (zynde eene Lugt die- zonder Phlog)ston is, of
ten minften veel minder Phlogiston'in zig heeft dan de gemeene Lugt,) plaatst. Want dit vonkje, zyn Phlogiston
in deeze Lugt of in derzelver tusfchenruimten overal ent
ten gelyken tyde kunnende ul*tffiooten, doet de geheele
Kaars in een ogenblik weder ontvlammen. Dan ten aller
dit, door de volgende proefnee -duie-lykftmnw
ming, beweezen te hebben. Wy plaattien Menie in een
glas, met deeze door de Vlam van eene •K-aars bedorven
Logt gevuld; na verloop van agt dagen deeze Lugt onderzoekende, bevonden wy dat de Kaars weder zoo goed
in deeze Lugt brandde, als in de gemeene Lugt. Her
Phlogiston meerder affiniteit met de Menie, dan met de
gemeene Lugt hebbende, had zig met de Menie vereenigd; en de Lugt was daar door weder bekwaam geworden, tot onderhouding an de Vlam.
Eene zwaarigheid blyft 'er nu nog, over, namentlyk, om
te bepaalen, welke dc reden is van het opklimmen van 't
water, in deeze door de Vlam bedorven Lugt. — Wy
kunnen geenzins met den Hr. Priestley gelooven, dat dit
uit de precipitatie van de vaste Lugt, die voor een ge.
deelte in de gemeene Lugt aanweezig is, voortkomt. Immers, wie kan, daar wy de opklimming van 't water tot
een vierde, ja zelfs tot een derde, (naar maate wy ons
van eene grooten Vlam bedienden,) ondervonden hebben, zo veel vaste Lugt in de gemeene Lugt onderitellen? En by aldien dit al eens waar was, — zo de op.
klimming van 't water al eens een blyk ware van de precipitatie van de vaste Lugt, dan moest, gelyk de Heer
Priestley zig ook daar op beroept, de Opryzing van de
kwik in deeze Lugt niets zyn. Maar hier in heeft zig de
Heer Priestley bcdroogen; de kwik ryst in deeze Loge
toe dezelfde hoogte aha 't water; of, zo 'er eenig onder-
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fcheid in zy, is bet dermaate gering,. dat zulks in geet!
aanmerking kan komen: wy hebben ,na tweemaal dezelfde kaars, in een glas gemeene Lugt, op de kwik geplaatst,
te hebben doen uitgaan,. de kwik bevonden in 't glas gereezen te zyn, tot j en i duim; en op 't water geheld
zynde, was dat daarin tot i j. en 2 duim geklommen. Mis
zou men dit kleine onderfcheid kunnen toefchry--fchien
ven, aan een klein gedeelte vaste Legt, dat zig precipi.
teert: te meer zoude men dit kunnen denken , uit deprecipitatie van het Kalkwater, wanneer het zelve in deeze
Lu gt geplaatst wordt.
Tusichen beiden moeten wy nog iets zeggen, nopens
Iet verfchil van de• opklimming van 't water in deeze
Lugt; dat de Heer Priestley tlegts als T of T á gedeelte
van de geheele volume aanmerkten wy veel meerder bevonden hebben. Dit hangt af van de verfchillende dikte
van kaarfen, en de grootte van de Vlam, die men daar
toe gebruikt. De Heer Priestley, gelyk men ons
gezegd heeft, bezigde hier toe een zeer dun zoort van
Wasch Ligt; en daar door kan by zig gemaklyk verzonnen
hebben.
Wy begrypen dan dat men de oorzaak van 't opklim.
men van 't water of de kwik in deeze Lugt hier in heeft
te zoeken. Dat, terwyl men 't glas boven de kaars houdt,
op dat oogenblik, de Lugt, die in 't glas is zig door de
,bette van de Vlam begint uit te zetten: — dat 'er te gelyk, in dien korten tusfchentyd van het inbrengen van
de kaars, en het nederzetten op het water of op de kwik,
een zeker gedeelte Lugt wordt uitgedreeven. Zo lang
nu de kaars blyft branden, blyft de Lugt in dien uiige.
zetten ílaat; dan als ze uitgaat, begint deeze Lugt lang
weder In te krimpen, en geeft dus 't water-zamerhnd
of de kwik, door de zwaarte des Dampkrings gedrukt
wordende, gelegenheid om 'er in op te ryzen.
'Er worden dus drie zaaken, door de Vlam van eene kaars
in de gemeene Lugt te wege gebragt. Het uichooten van
het Phlogiston; daar van alleen het uitblusfchen van de
Eene zeer geringe precipitatie van de vaste
kaars.
Lugt, en de uitzetting en inkrimping van de Lugt; vara
die beiden de opklimming van 't water of de kwik.
Wy zien dus, dat verfchillende zaaken ten gelyken tyde
gefchieden kunnen. zonder dat de eene de oorzaak van de
andere is.
De Heer Priestley verbeeldde zig, dat Planten en Diere

s
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ren beiden de Lugt op gelyke wyze aandeeden ; en in die
verwagting plaatste by een Takje Menthe in een glas met
gemeene Lugt, die door water affluitende: dan toen by
dezelve, na eenige Maanden, onderzogt, was deeze
Lugt geenzins hinderlyk aan de Dieren of aan 't branden van een kaars geworden. Hier door kwam by tot
het denkbeeld, of 'er wel niet iets in de groeiding der
Planten of vegetatie was, dat de Lugt herftelde. Hy
plaatfte ten dien einde meer dan eens verfchillende
Planten, dog meest Takjes van Menthe, in Lugt door
de Vlam van eene kaars be durven; en bevond, dat dezelve byna altoos daar door herfteld wierd.
In 't voorgaande jaar maakten wy, en meer andere
Proefnoemers, zoo hier als elders, dezelfde proeven
werkftellig; dan onze pooging was vrugteloos; de proef
beantwoordde niet aan de verwagting. Wy bedienden
ons hier toe van Takjes kruifemunt, volgens de opgave van den Heer Priestley. Maar in dit Jaar viel ons,
geduurende den loop onzer proefneemingen ins gedagten
of niet veelligt de Reel van een Tak Menthe, flegts
voor ; duims gedeelte in 't water fl:aande, geen genoeg
zaam voedfel uit 't water kon bekomen, om 'er weelig iii
te groeijen: — als mede hoe 't gemaklyk gebeuren
kon, dat, de plant alleenlyk voor een zo klein gedeelte in 't Water ftaande, dit deel eenige verrot
onderging; wanneer de Vegetatie-tingofverl
volftrekt moest ophouden. Zulks bewoog ons, om
een geheel Plantje Water. Menthe, met deszelfs worteI, te plaatzen in vlesjes van 2 duim hoogte, met
water gevuld, in een glas met Lugt, bedurven, door
de Vlam van Bene kaars, die wy door water afilooten.
Wy maakten deeze proefneeming den 13 May deezes Jaars, met drie verfchillende glazen, werkftellig;
en wy hadden den 22 May, toen wy dezelven onder
genoegen van te zien, dat in twee dier gla--zogten,h
zen de kaars even goed brandde, als in de gemeene Lugt:
dat meer is, die Lugt met de nicreuze Lugt beproevende,
ontdekten wy, dat ze zelfs iets beter dan de gemeene
Lugt geworden was. Met betrekkinge tot het derde Glas,
hadden wy by toeval niet gedagt, om de Plant van eenige verrotte bladen , die aan dezelve waren , te ontdoen ;
en dus was 'er niets in herfteld geworden. Voorts fielden
wy in een ander glas niet dezelfde Lugt, den 22 Nay,
Z
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als voren een Plantje `ti atcr-Menthe; en dc Lugt was den
27 I\'lay reeds geheel herfteld.
Tcrwyl wy ons, in deezc proefneemingen, bedienden
van zulke Menthe of Planten, die in 't water groeijden;
bezeften we te gelyk, dat verfcheide en wel de meeste
Planten niet buiten de Aarde willen groeijen, Hierop
beflooten wy, eenige Plantjes Aard-Menthe, in íleenen
Potjes, met aarde gevuld, te planten: wy plaataken de.
zelven den 18 May deezes jaars , in twee glazen met
Lugt bedurven door 't branden van eene kaars: den 27
May die Lugt onderzoekende, bevonden wy dezelve
weder volkomen gelyk aan de gemeene Lugt.
Voorleeden jaar, ítelde de Heer Aeneae ons voor , of
welligt de eenvoudige Damp van water de Lugt niet
zoude hertellen; — of misfchien de waterdeeltjes, in
zig zelven te digt zynde om het Phlogiston aan te neemen, zulks niet doen zouden, wanneer zy zeer verdund
waren? Om dit te onderzoeken, vulden wy een zeer
dun glazen vlesje tot 11 met water; lutcerden 'er voorts
Bene Slangswyze geboogen glazen pyp aan vast, en felden dit op het Vuur. Na dat wy het water dus een
kwartier uur tyds hadden laatcn kooken , (op dat de
gemeene Lugt, die in 't vlesje en in 't water was, zonde kunnen ontfnappen,) bragten wy de glazen pyp in
een glas, met door 't 'branden van een kaars bedurven
Lugt gevuld; en na de Damp, geduurende 2 uuren tyds,
daar in te hebben opgevangen, beantwoordde deeze Lugt
aan alle de eigenfcllappen van de gemeene Lugt.
In alle de proeven, door ons omtrent de Vegetatie of
grocijing genomen, hadden wy onze glazen, daar de
planten in waren, geplaatst voor een Venfler, alwaar
2y, geduurende een zeker gedeelte van den dag door de
zon befcheenen wierden, begrypende daar mede en de
grocij der Planten, en derzelver uitwaafcming, (zoo
die 'er iets in deed,) te bevorderen. I)e glazen daar
door zeer fterk van binnen uitwaafemende , deed zulks
ons denken, of wel niet, gelyk in de zo evengemelde
Proef, de damp van 't water (daar dc glazen mede afgefloten waren,) door de warmte opgeheven wordende,
zo veel aandeels aan 't herlel der Lugt , als de groeij
der Planten konde hebben : om dit te beflisfen , vulden wy
ren gelyken tyd., op den 24 May, 2 glazen niet dez.elfde bedurven Lugt, in welker Bene, wy een Plant Water.
-
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ter-Menthe fielden. Die beiden den 31 May onderzoekende, was de Lugt in het glas, waar in geen Plant
gcf}aan had, niettegenftaande het zeer fterk van binnen
had uitgewaafemd, dezelfde gebleeven; blusfchende de
paars tot verfcheide reizen uit: in het andere, waarin
de Menthe geplaatst geweest was, vonden wy de Lugt
volkomen herfteld.
Dit zy genoeg om aan te toonen , dat de Planten een
zeer gefchikt herftelmiddel voor de bedurven Lugt zyn;
en wy mogen ons hier mede vleijen, de eerften geweest
te zyn, welken hier ter Stede de verbetering der Lugt
door de Vegetatie te wege gebragt te hebben, of althans
hunne .proefneemingen des aangaande gemeen gemaakt.
'Er f'ehiet nu nog een zeer gewigtig Stuk over, naamentlyk , om te bepaalen , welke de uitwerkirig der Planten in de bedurven Lugt zy.
Wanneer men nagaat op wat wyze de Lugt, door 't
branden van eene kaars, bedurven wordt: te w.eeten;
overmits deszelfs tusfchenruimten door Phlogiston worden opgevuld. Als men in opmerking neemt, boe
het, uit de proeven, die de Heer Priestley omtrent het
Bloed genomen heeft, bekend is, dat versch Bloed uit
een of ander Dierlyk Lichaam, in cene Lugt, die met
Phlogiston bezwangerd is, geplaatst, in weinig tyds het
Phlogiston `uit deeze Lugt tot zig trekt, en daar door
zwart begint te worden. Wanneer men verder te
gelyk overweegt 3 de overeenkomst, die 'er is, tusfchen
den omloop der Vogten in het Dierlyk Lichaam, en in
die der Plantgewasfem: daft fchynt het ons toe, eerst
dat, door de Vegetatie der Planten, het Phlogis--lyk,
ton door de vaatjes der Planten opgenomen word; en
ten anderen, dat, door derzelver uitwaafeming, een zeker gedeelte vaste Lugt aan deeze Lugt wederom bezorgd wordt; waar door dan deeze Lugt weder aan de
gemeene Lugt gelyk wordt. Dit denkbeeld verkrygt te
meerder waarfchynlykheid, als men nagaat, dat één der
weezenlyke vereischten, tot verbetering der Lugt door
de Planten, is, dat deeze groeijend zyn; alzo. enkele
Takjes en bladen, waarin de omloop der Vogten, (door
dien ze van den wortel zyn afgefcheiden,) ophoudt,
niet in ftaat zyn deeze Lugt te hernellen. Daarby is 't
om 't even, welke Plantgewasfen men ook neeme, het
zy dezeldcn reuk hebben of niet, als uit dc opgegeeZ2
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geeven Proeven van den Heer Priestley blykt: des men
geenzins kunne onderf ellen, dat de fyne uitwaafemende deeltjes, of de zogenaamde Spiritus Reftor, het middel zouden zyn, waar door de Lugt verbeterd wordt.
Hier• mede zouden wy dit berigt onzer proefneemin.
gen eindigen; dan wy kunnen niet wel nalaaten , by dec.
ze gelegenheid, nog eene aanmerkelyke proef, die op
de gemelden eenige betrekking heeft , mede te deelen.
By de door de Vlam van een kaars bedurven Lugt, T
deel brandbaare Lugt doende,. brandde de kaars wederom zeer goed in deeze Lugt. Dit herhaalden wy ook
met die foort van Inflammable Lugt, welke men uit de
modder verkrygt, gebruikende dan flegts - i á deel, met
denzelfden wtflag. Het opmerkenswaardigst in deeze
proef is, dat die Lugt, met de Nitreufe Lugt onderzogt i
llegter dan te vooren geworden was, niettegehfaande
de kaars 'er zeer wel in-brandde.
Dit .verfchynfel dunkt ons is toe te fchryven, aan. de
verfchillendc bafis, waarmede het Phlogiston vereenigd
is. Wanneer men een enkel Phlogiston onderítelt,
gelyk in de Lugt, waarin een kaars gebrand heeft ,,zo
wordt de. kaars uitgebluscht'. Is het Phlogiston
met eene zekere zuure. bafis vereenigd , zo is het brandbaar; gelyk dit het geval in de Inflammable Lugt is, zo
als ons byzonder gebleeken is, wanneer wy een Stuk
gloeijend houtskool in de Zeezuur Lugc , (voortgebregt
uit het Glium Vitrioli en Sal Marinum,) plaatíten; waar -.
in, gelyk bekend is , de kaars wordt titgebluscht.
Toen wy dit een weinig tyds hadden laaten ftaan , wierd
'er niet meter dan de helft van deeze Lugt door 't water
geabforbeerd, (daar anders de geheele Volume geabforbeerd • wierd,) en het overige was Inflammabel. Het
blykt ook uit deeze proef, dat het zuur, het bindmiddel
tusichen Water en Lugt zynde, gelyk in de vaste en
in de •Zeezuur I,ugt, door 't Phlogiston verhinderd
wordt, zig .daar mede. te vereenigen.
'Et fchynt , ten laatften, boven dien nog een zeker
Medium, tusfchen het uitblusfchen van de kaars, en de
ontvlambaarheid te wezen: te weeten, zulk cene Lugt,
die, alfchoon voorzien met Phlogiston, egter de kaars
toelaat in dezelve te branden. Het komt ons voor , dat
het Phlogiston in zulk een geval niet te veel zuur ver eeni%d is, om de kaars uit te blusfchen; en met te wei nig
}
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iaig om brandbaar te wezen; en zo, omgekeerd, ook
het zuur met te veel of met te weinig Phlogiston. Dit
fcheen ons duidelyk te blyken, wanneer wy een glas met
de helft Zeezuur "Lugt, en de helft Lugt, waarin eene kaars gebrand had, vulden. Alfchoon de kaars in
beide die Lugten uitgebluscht wierd, brandde. dezelve
egter zeer wel in het overfchot van deeze Lugcen, toen
ze onder elkander gemengd waren.
By vervolg van tyd hoopen wy de Proeven, die wy
nopens de Vegetatie in de geademde en de door ver
doen zullen, mede te deden.-rotingbeduvL
Voor tegenwoordig agten wy 't genoeg getoond te hebben, hoe een ieder, dien 't gelust, deeze proeven werk
kan maaken. Proeven van de allergrootfte-ftelig
aangelegenheid , en die ons veel Lichts in deezen wel eer
duisteren Tak der Natuurkundebelooven.
Amfleldam 2 Puny 1778.

PROEFNEEMINGEN OVER DE HORIZONTAALE EN REGT OP-

HANGENDE THERMOMETERS,

Door R . ROLL,

tweede Luitenant van de Artillerie.

i9 van dit VII. Deel der Hed. Trad. LetterO p bladz.
zag ik de Theoretifche Waarneeming van den
oef.

Heer de Serviéres, over he horizontaal plaatzen des
Thermometers, ter voorkomin^e van de verhinderde
uitzetting, die een regtftandige Thermometer, door de
zwaarte zyner vlociftoffe, veroorzaakt; waar toe liet
werk van den Abt Deidier hem aanleiding gaf.
Om het onderfcheid van deeze tweeërleye plaatzing
des Thermometers nauwkeurig te kennen, nam ik de
volgende proeven.

Vier gelykloopende Thermometers nam ik uit hunne
glazen buizen,, en hong ze regtftandi g in den Zbnne1chyn, naast elkander, midden in myn Tuin; om dat ze
geen warmte van andere lighaamen zouden ontvangen.
Ik nam hunne uitzetting, graad voor gr aad, waar; die
alle tot 104 graaden, volgens de Schaal van Fahrenheit,
reezen; en bevond dat ze alle vier in de klimming en
daalig zeer gelyk blecven : dat ilc verfcheiden reizen
Z3
reet
-
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met denzelfden uitflag herhaalde. Verzekerd zynde wegens de juistheid myner werktuigen tot het doen deezer
proefneemingen, plaatíle ik, in een zelfde ogenblik,
twee van dozelven horizontaal en de twee anderen regtftandig 'er by, in den Zonne-fchyn ; na ze eerst een tyd
in de Schaduw gehangen te hebben; alwaar ze 72 gr.
tekenden. Zie hier derzelver verfchillende klimming.
Regthándige. Horizontaale.
72
72
91

ioo;
1021

Io33 -104 3
102

92
103
1O7;

Io83
Io6
IO2

De verdere daaling bleef eenpaarig tot het punt van
de warmte in de Schaduw.
Men ziet uit deeze waargenomen graaden, dat de
grootfte klimming op den horizontaalen Thermometer
Io83 gr. was; en op den regtftandigen in't zelve oogenblik iog; gr.; maar toen de horizontaale reeds i; gr.
gezakt was, klam de andere nog een graad. Ik herhaalde deeze proefneeming op onderfcheiden tyden en
verwisfelde de Thermometers, dog met denzelfden
uitflag.
Vervolgens nam ik heet gemaakt water, en plaatfte
gelyktydig in 't zelve twee Thermometers , den éénen
regtftandig en den anderen horizontaal; die my dezelfde
verfchytizels, als by de voorgaande proefneeming, Ie
-verdn.
Naderhand heb ik ruim vier weeken een Thermometer horizontaal, by myne andere hangende, geplaatst;
ik beyond dien altoos des morgens vroeg, en des avonds,
met de regtophangenden gelyk ; maar, by vermeerdering van de warmte, was de horizontaale, i; en zomtyds 2 gr. hooger dan de overigen; na dat de warmte
in fnelheid toenam. — De zakking was altoos gelyktydig en- na dat dezelve een half uur geduurd had, was
de horizontaale Thermometer met de andere gelyk.
Maar op den 12 May bleef de horizontaale Thermometer, den geheelen dag, met de anderen gelyk, fchoon
de
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de warmte op dien dag fchielyk en niet weinig toenam;
want des morgens tekende de Thermometer 6i en des
middags 7S gr.; en dit was de :eenigfte dag, op welken
ik zulks waarnam. Van welke oorzaak dit afhing, is
my onbewust : vermits ik geene de minfte verandering
voor of na dien tyd hadde gemaakt , en niet eens , maar
verfcheide reizen, op dien dag, met de grootfte oplettendheid den Thermometer waarnam; ook was dit, zoo
als ik reeds gezegd hebbe, de eenigfte dag, op welke
zig detze byzonderheid vertoonde.
Men moet, wil men deeze proeven herhaalen, wel in
agt neemen, dat men den horizontaalen Thermometer
dezelfde piaatzing en ai and geeve, die de regtophangende hebbe; de minfle verandering zode bier Benig
onderfcheid kunnen veroorzaaken.
Deeze proefnceming van den Heer Holl dient ter bevestiginge der voorheengemelde waarneeming van den Heer
de Serviéres; en 't ftuk fchvnt der nadere onderzoekinge
waardig, te meer daar ons deswegens vérfchillende berigten voorkomen. Volgens het verflag nopens deeze
waarneeming, in het Journal de Phyfique Octebre 1 777,
begunftigt een aantal van 6o agtereenvolgende waarneemingen, door den Hoogleeraar Blondeau te Brest gedaan,
liet denkbeeld, dat de horizontaale li ggi ng de uitzetting
vermeerdert, en dat gevolglyk die plaatzmg, beter dan
de rechttandige, gefchikt is, tot het doen van naauwkeurige waarneemingen. 'Er zyn, 't is waar, gelyk
men ons tevens meldt, ook proefneemingen, die 'er
giet aan beantwoorden; doch de vraag is, of ze met de
vereischte zorgvuldigheid genomen zyn? De Heer de
Serviéres noodigt alle Natuuronderzoekers uit, om dit
onderwerp ten toets te brengen. Hy zelf Relt zig voor
zulks nog nader te beproeven , en verwagt dat de uitflag
hiervan zal beantwoorden aan de waarneemingen van
den heer Blondeau; maar belooft te gelyk, dat by ver
bevinding zal geeven, hoe dezelve ook-flagvnzye
moge uitvallen.
Breda, I 773.
;
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(Vervolg van bladz. 307.)
e Ontdekking, waar van ik gefproken heb, ontftak in
D
my de begeerte, om hier omtrent nog meer ontdekkingen te doen, en ik geloof , dat my dit eenigzins gelukt is.

De Lezer moge daar van oordelen: want ik durf my
niet beloven alle zwarigheden te hebben weggenomen.
Ik begryp het maar al te wel, dat het, om myne Stelling onwraakbaar te bevestigen, nodig zoude zyn , eene
of meerdere Eerhe Drukken te vinden, waar van de
plaats en dagtekening ten volle bewezen waren, of eenig ander even wegtig bewys te berde te brengen. In
afwagting dat het een of ander gelukkig geval my iets
dergelyks moge ontdekken, zal ik voortgaan, met te
melden, wat ik desaangaande reeds ontmoet heb.
Daar is in Braband nog eene Kronyk voorhanden, gefchreeven , zo men meent, door zekeren Nikolaru de
Klerk, (Clericus) Secretaris der Stad Antwerpen. De
Schr y ver deezer Kronyk, wie hy ook zy, begon zyn
Werk in 't jaar 1318; als blykt uit ceriige verzen van
het Voorberigt, hier onder aangehaald (c). Hy leide
'er de laatlie hand aan in 't jaar i35o (d). Nadat hy
Benige aanmerkelyke gebeurtenisfen verhaald heeft, die
onder de regering van Hertog Jan van Braband den II,
wel(c) Dit Boeck waert begonnen voorwaer
Doe men fcreef Jhefus Chrifius jaer
Derthien hondert achttien snede
Al te Antwerpen in die Stede.
(d) Dus geviele defe dine
Als men dertienhondert fcregf
Ende XLIX, ende dit bleef
Toter helft dat men daer naere
Screef dertienhondert ende L jaer^

In 't Jaer van gratien bekent
Onder den Sesten Paus Clement.
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welke in 't jaar 1312 ftierf, voorgevallen waren, vol.
gen 'er deze woorden:
In defer tyt flierf menfchelyc
Die goede Vedelare Lodewyc
Die de beste was die voor dien
In de werelt ije was ghefien
Van makene ende metter bant
Van Vaelbeke in Brabant
Alfoe was by ghenant
(c) By was d'eerfie die vant
Van Stampien die manieren
Die men noch hoert antieren.

Het komt, in dit geval, op Gene getrouwe uitlegging
dezer woorden aan; ik zoude dezelven gaarne dus ver-

klaren :
„ In dezen tyd ftierf, volgens het lot aan menfchen
„ gemeen, Lodewyk, die bekwame Speeltuigmaker, de
„ gr^ ootíte Konftenaar, die men tot hier toe in het
Heelal, tot het maken van Werktuigen, gezien had.
„ By was van Vaelbeke in Braband, en by droeg 'er
„ den naam van. Hy was de eerí}e die het drukken
„ verzon, dat heden in gebruik is'
Ik heb het woord IZedelare door Speeltuig-maker ver klaard. Het wortelwoord is 1/edel, (Vioo dus moet
Iledelare betekenen, iemand die 'er op (peelt, of die dezelve maakt. Ik heb my bepaald tot het laatfte, om
dat 'er, in de volgende Verzen, niet van fpelen, maar
van maken, gewaagd word. Verkiest een ander liever
het eerhe, ik mag het lyden; daar is gene reden ter
waereld, waarom deze bekwame man geen Mufykfpeelder zoude hebben kunnen zyn. Van meer belang is in
dezen het woord Stampien.
Stampien komt van het Duitseh woord flampen , infiampen, met geweld indrukken. Dit woord, in 't Latyn der
Middeleeuwen geraakt zynde, heeft daarin de betekënis
gehouden, die ik 'er hier aan geef. Stampus, zegt nuJ
CANGE , Nota, Impresfzo , Signum, Charafter, Exemp lar,
Gall. Empreinte, Modele, Angl. Stamp, Ital. Stampa. Vervol
(e) $ Boek, 7 Cap. op het einde.
'G5
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volgens haalt- by deze woorden aan, uit een Giftbrief (*)
van 't jaar 1S46; welke men vindt in het Vyftionde
Deel van RYMER: Licentiam damus.... ad fignandum vi.
ce & neomine nostro..... cum uno 'iampo, vocato a Drieft Ad nostrum mandatum fignent & impresfionem fa-

ceant fine atramento..-... Et post dittam fagnationem & impresfionem cum ditto hampo, &c. (t)

Ik bezit een oud Handfchrift (4) van de Veertiende
Eeuw, behelzende het leven der' Heiligen,. en eene vry
rare Kronyk. Aan he einde van dit Boek vindt men
eene kleine Naamrol (5) der Boekerg (§ ) vaA het Kloós_
ter van Wiblingen; waar van het Schrift, 't geen zeer
zonderling verkort ia; my toefehynt van de volgende
Eeuw te zyn. Onder de Boektytels vind men ook
deze:
Ít) doicali ipuo libo ftmpt° i bappiro no fcrp°.^
Wanneer men de uitgelaten letters aanvult, krygt merg
de volgende woorden:
-

Item)' Dominicalia in parvo libro Stampato in papyro,
non fcripto.
De liefde voer di waarheid verpligt my .te bekennen,
dat de m, in de voornaamfte verkorting tmpt° , maar zeer
moeielyk ` te onderfcheiden is. Doch de twyfeling, die
daar uit konde ontflaan, is volkomen weggenomen, door
deeze woorden, non fcripto; en nog meer door eene aantekening van die zelfde hand, onder aan de bladzyde,
alwaar men met verkorting leest, iampare Donatos, 't
welk zeggen wil, eerfte beginzelen of lesfènboekjes voor de
kinderen drukken. Ik zal aanftonds gelegenheid hebben om
nog eens op deze aantekening te komen. Het zy genoeg hier
gaan te merken, dat uit dit oud Boek met zekerheid
blykt, dat men, in liegt Latyn van de middeleeuwen,
zei(*) Charter.
(t' Wy geven veyheid .... tot het tekenen voor en in onzen naam .... met eene drukplaat , Drieftamp genaamd. Dat zy
op ons bevel tekenen, en een afdrukzel maken, zonder het ge
Inkt.... Lrn na gezegde tekening en afdrukking-bruikenva
snee de gemelde plaat, enz.

(1) Manufcript. (§) Catalc ss. (i§) BiMetkeek,
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zeide', Stampare libros. Daar van hebben de Italianen ont.
leend , hun Stampa , Stampatore , Stampare , voor Drukkery , ,
Drukker, Drukken: en daar van komt het Franfche
woord Estampe, voor eene prent, Bene plaat. Daar nu
dit woord zynen oorfprong aan de Nedcrlandfche Taal
verfchuldigd is ; meen ik hier uit te mogen befluiten , dat
de Nederlanders zig, ten tyde van de eerfte ondernemin g
der Drukkunst , bediend hebben van het woord Stampen of
Stampiën, in plaats van prenten of drukken; en dat mitsdien het Stampiën, in de Kronyk van Clericus, het zelf_
de betekent als het Stampare in het Latyn der Middeleeuwen.
Ik geloof niet dat men deze mync uitlegging zal kunnen tegenfpreken: dog laten wy zien, wat 'er uit voortvloeit; en waar in dc uitvinding van dien goeden Lodewvyk, naar alle waarfchynlykheid, beftaan mag hebben.
't Is ongetwyfeld gcmaklyker te zeggen, waarin zy niet,
dan te bepalen, waarin zy al, beftaan heeft. Maat mogelyk geraken wy, door 'er alles van af te laten, het
geen wy, naar de kennis die wy 'er anders van hebben,
niet vermogen 'er by te voegen, tot de ontdekking van
derzelver aart en natuur.
Het is zekerlyk niet de uitvinding der gegoten Letters, die wonderlyk fraaie uitvinding, welke niemand
zal willen betwisten aan Pieter Schoëffer van Gernsheim;
waar van de eerfte proeven zyn de Rationale Durandi van
't jaar 145 9; de Catholicon f oannis Yanuenfis van 1460;
de Decor Puellarum van 1461 ; (wat ook de Boze daarvan
ze g gen moge (f); en de Bybel van Mentz van 1462.
Ook zyn het niet de in 't koper gefneden letters, uit
Guttenberg,Gensfleis, Mentel en Fust. De--gevondr
ze letters kwamen het eerst te voorfchyn in de Bybels,
die omtrent het jaar 1450 gedrukt zyn; met voordagt,
zonder jaar en zonder naam van plaats (g) of Drukker,
om het bedrog dezer kunftenaars te verbergen, die ze
voor gefchreven verkogten. Zy werden ook gebruikt
tot het drukken van den Pfalmorum Codex van 1 457 ; die
^4nen te regt befchouwt, als het eeríte tot no bekende
boek
(f) Zie de Catalogue raifunné van Crevenna, U. D. bl. 6r.
terfie uitgave.
(g) Men vind 'er een Exemplaar van in de Biblistheguo Mazur
Tine, te Parys. Zie de . urt I. ÍJ. bl. 3z.
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boek in Europa, waar op de tyd van deszelfs ui gave
gemeld ftaat.
Nog minder is het de kunst van letters en beeldtenisfen te fnyden in Zegels, die men in wasch of andere
íloífen drukte. Deze uitvinding tog is al meer dan
tweeduizend jaren oud. De Grieken en de Romeinen
hebben die reeds gekend. De Franken hebben ze geftadiglyk gebruikt: getuige de Ring van Childeric; getuige
het zoo gewone Clot in de Giftbrieven (*). Uy heb
dit met ons zegel willen bekragtigen...... ons zegel hier-ben
op gedrukt zynde....... getekend en bekragtigd met onzen
zegelring..... (h) getuigen, met één woord, dat aantal
zegelen, met welken zoo veele opene Brieven (t) , die
vóór de geboorte van onzen Lodewyk reeds afgegeven
waren, voorzien zyn.
Wanneer wy nu dus al wat vreemd is hiervan afhou
'er niets over dan het drukken met hout,-den,zoblyft
het zy met platen, het zy met letters; kortom, zoo.
danig als het zelve zig voordoet, in de voortbrengzelen der kunst, die de Hollanders aan Laurens van Haarlem hebben toegekend.
Ik begryp zeer klaar, hoe het weinige, dat onze
Kronykfchryver 'er van zegt, niet genoeg is, om ons
voldoende te onderrigten, aangaande het wezenlvke, en
de byzonderheden van deeze uitvinding. Heeft Lodewyk
van den beginne af prentjes (5) gedrukt zonder letters,
of letters zonder prentjes? Waren de letters vast, of
beweegbaar? Dit zyn lastige vragen, die men gemaklyker kan voorftellen , dan beantwoorden: en waar in men
derhalve niet dan met veel omzigtigheid te werk moet
gaan. Dit ftaat hier vast, dat 'er in dezen gehandeld
word over eene eeríle onderneming in 't ftuk van Druk
laat ik 'er byvoegen dat men geene voldoende-ken:
bewyzen heeft voor de uitvinding door Laurens; dat het
niet mogelyk is, dat alle de boeken, die men hem toefchryft , uit zyn winkel gekomen zyn ; en dat het fchier
onbetwistbaar is, dat men gedrukt heeft, eer by geboren was. Dit moet ik verder betogen, zoo verre de pa•
len van myn Gefchrift (**) zulks toeftaan.
Bc
(*) Chartres.
(h) Zie Mab. de re Dipi. L. 2. C. io. §. 4
(t)'Diplomaas (j) Figuren (**) Menmorie.
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Ik zal nu daar laten de Eigum typicce vete-ris atque antitypicce novi Testamenti; mitsgaders cí h istoria feat providentia Virgins Marice ex Centico Canticorunzironicé exhibita;
als mede de zes onderfcheiden uitgaven van de Z3istorta
S. Johannis Evangelictce; en nog zoo veele andere boe

hout gefneden, met-kenmtdrglybisfen't
Spreuken, door vast aan melkanderen zynde letters ge
drukt. Zonder van deeze en foortgelyken te (preken;
WY kennen vier uitgaven van den Speculum humane Salvationis , of Spiegel der menfcheiyke behoudenis , twee in 't
Nederlandsch en twee in 't Latyn, waar van 'er drie
zyn, die, zonder tegenfpraak, de Drukken van Duitschland in oudheid verre te boven gaan. Het klein Gebedenboekje, waarvan Meerman de afbeelding heeft gegeven , fehynt nog ouder. De onderfcheidene uitgaven
van Donatus , door dien geleerden Schryver zoo zeer
betoogd, zyn van geen latere dagtekening. Dit Gefchrift is een kort Begrip of Lesfen-boek (*) van de
Latynfche Taal; waar van men zig in de Scholen bediende, om den kinderen de buiging der Naam- (t) en
•werkwoorden (S) te leeren. Ik vind 'er teelding van
gemaakt in eene Wet (**), door den Hertog van Braband, in 't jaar iglo, voor de grote en kleine Scholen te Brusfel gegeven. Men vind het in de gefchreven
Kronyk van Dinterus (i); alwaar men deze woorden
leest: Quatuor Subrectores ad pueros... de prinzis elementis
-

usque ad Donati introitum & non ultra fideliter infiruendos.

En op ene andere plaats: Ordine tamers de introitu Dansti
fupra fcripti plenius obfervato : „ Vier Ondermeesters om
de kinieren..... in de eerfte beginzelen, tot den aan„ vang met den Donatus, en niet verder, getrouwe
„ lyk te onderwyzen": En op eene andere plaats: „ be„ houdens egter naauwkeurig de orde om het van den
„ bovengenoemden Donatus aantevangen". Men weet
in waarheid niet, of de Donatus, waar van deze Hertog
fpreekt , gedrukt of gefchreven was; maar zodanig eene
twyfeling zou niet ftroken met de bovenaangehaalde
Naamlyst der boeken (tt). Aan het einde vind men deze
(t) Declinaties.
(') Rudimentum.
(§) Conjugaoien,
( "') Reglement.
(i) Lib. 5. p. m. I I I.
(ii) Catalogus.
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ze aantekening, met dezelfde hand als die van de Naam.

lyst,, gefchreven:

/anno D. 1340. Viguit liet (papa Drzatas.
Indien deze aantekening naauwkeurig zy, en daar is
geen de minfee reden om ons het tegendeel te doen geboven, moet men de party van Laurens van Haarlem,
die my, zelfs, buiten deze aantekening, wanhopende
fehynt, laten varen. Had immers de drukpers van dezen Hollander, flag voor flag, zoo vele onderfcheiden
uitgaven afgeleverd, en dat, om zoo. te fpreken, van
het eerfee oogenblik der uitvinding af, dan zou hy ongetwyrfeld een geheel ander gerugt gemaakt hebben: alle
zyne tyd-, alle zyne Landgenoten hadden dan zekerlyk
van hens niet feil gezwegen. Hoe! Heeft an Gerbrand,
Prior van de Lieve-Vrouwen -Broers (*), die, met Laurens, in dezelfde Stad, en in dezelfde eeuw, leefde, hem
niet gekend ? Zoude an Veldenaer, die in 't jaar 148o
een Kronyk uitgaf, in welke by van de Drukkunst fpreekt,
aan- zynen Landsman niet gedagt hebben ? Is het te ver
dat men 'er geen een enkel woord van zoudevin--wagten
den by Reynier Snoy, by Willem Heda, by Gillis de Roya,,
by Erasmus, en zoo vele andere Schryvers, als de
vyftiende Eeuw heeft uitgeleverd, die zulk een groot
licht over de Hollandfche Letterkunde verfpreid heb
Zulk een hardnekkig ítilzwygen zou waarlyk won--ben?
derdadig zyn; het had kunnen plaats hebben in de duisternis der veertiende Eeuw, maar in de vyftiende is 't
genoegzaain onmogelyk.
En welk eene rol doet men dezen Laurens fans/oen of
danszoon fpelen? Nu eens is hy een doorlugtige amam3neling van het huis van Brederode, die in de regte lyn
nederdaalde uit de Graven (t) van Holland. Dan weder
is hy de zoon van een gering borger, onder het allergenieenfte en vertil telykfte volkje t'huis 4iorende; een
brouwer van onrust en verwarring, een moordenaar, en
als zodanig gevonnisd. Hier is hy, ten zelfden tyde,
een agtbaar Regerings lid, en een oproerig burger;
daar komt hy ons weder voor, als Schepen en Schatmeester (5) van de Stad; abn wien de Vaderen des Vader(

) Carmeliten. t) Souvereinen. (1) Treforier:
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derlands, tot belàoning zyner dienften, den gewigtigen
post van Koster eener kerke hebben opgedragen; van
waar hy den naam van Coster heeft, aangenomen, onder
welken hy in 't algemeen bekend is. Maar men weet deze
fchynítrydigheden met malkanderen te vereenigen; en;
zoo als zy zyn, bewyst men die uit oorfprongkelyke
Stukken (*). Begeert men den Sleutel van dit Raadzel?
zie hier. Men heeft alle de Laurrnsfen van Haarlem,
wier Vader an geheeten heeft, by malkanderen geworpen, 'men heeft alle die kwanten. te. zamen geftnolten;
en daar uit is dit zamenftel van onzen Laurens geboren.
Voor 't overige gat ons dit ,alles zoo veel niet aan; het
wezenlyke is, dat men geen het miníle bewys heeft , dat
deze Laurens, wie hy ook moge geweest zyn, de uitvinder der Drukkunst geweest is °(t)..
Laat ik der waarheid al verder hulde doen. De Va
7unius, en van Scriverius, fchvnt hunne-derlanifv
oordeelkunde in kaap gewiegd te hebben. £n de beroemde Meerman is in myne oogen niet minder agtens.
waardig, fchoon fhb het heèrfchende gevoelen aangekleefd
hebbe. Ik erken in dien Schryver een geest des onder
diep- gi ondige geleerdheid; en, her geen-zoeks;n
hem nog meer waarde byzet, eene rondborftigheid , die
niet gemeen is. Hy heeft onderweder1 rekelyk aangetoond, dat de Drukkunst in de Nederlanden in gebruik
was, voor dat men 'er in Duitschiand nog aan dagt. Hy
zelf heeft gevoeld de zwakheid der bewyzen, waarop de
de party van Laurens Coster zig grond; en hy geeft ; niet
onduidelyk te kennen, dat by aan dezelve niet is toege_
daan, dan, om dat hy geen mededingers kent, die 'er
meer regt op hebben.
Maar , zal men zeggen, men vervroegt die uitvinding
te veel, met dezelve te verzenden tot de veertiende
Eeuw. Kan dat gevoelen, tot hier toe ongehoord,
het onderzoek doorflaan? Strookt- het met den faat der
zaken , en is het met de omftandigheden overeencebrengen? Ik geloof ja. Lodewvyk van Vaelbeke mag men, zig
op het voorgemelde' grondende, denken, zal de eerfte
beginzelen_in het hout gemaakt hebben. Mi fchienmet
eenige beeldetjes, met den naam van den heiligen, of
ee(*) Autbentiquc Chartres.
,

(t) [Onze Auteur behandelt dit Stuk wat al te lugtig; iaen ie'y st niet, door iets in een befpotlyk licht te ftellen.j
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eene kleine zinfpreuk, in het plankje zelve ingefnedcn.
De ítaat, in welken zig de Letterkunde toen bevond,
laat niet wel toe te gelooven dat by alle de gevolgen
van zvnc fchoone uitvinding voorzien zal hebben. Of
by, of een ander na hem, zal voorts bedagt hebben ,
om 'er Benige losfe letters nevens te voegen. Zoo tog
ontmoet men dezelven, in de overblyfzelen van de eer
houtdrukken , niet zelden : en daar is zelfs een af--fc
drukzel (*) , een van de oudfte, voor -handen , in 't wel
vaste en losfe letters, beiden te gelyk , vind:-kemn
Welke laatften gemakkelyk te onderfcheiden zyn; het
zy door eene het onderfte bovenstaande Letter, of door
eenig ander teken, ten overvloede by de Liefhebbers
bekend. Vervolgens zal men die foort van letters gebruikt hebben, tot het Drukken van de Domti; Drukken, die grof, en leelyk voor 't oog zyn, (als blykbaar genoeg is uit de genen die tot op onzen tyd overgebleven zyn;) maar goed genoeg om den Scholieren in
de hand gegeven te worden. De matigheid van den prys
zal dezelven in gang gebragt hebben; zynde dc gefchrevenen ongelyk veel duurder: want men moet zig niet
verbeelden, dat men 'er toen reeds fchelmery heeft laten onderlopen, met deze gedrukten voor gelchrevenen
uit te venten. Zy waren hier toe veel te liegt uitgevoerd; en weinigen zouden 'er zig mede hebben laten
betrekken. Dat zoort van bedrog is niet bekend geweest , dan bv de eerfle Boekdrukkers van Duitschland.
De Guttenber gen, de Fusten hebben 'er zig met voordeel
van bediend, toen zy, na het uitvinden der gegoten
letters aan het volkomen namaken der handfchriften
geraakt waren. Als zodanig verkogten zy een aantal
Bybels zonder jaartal, tot een onmatigen prys; tot dat
zy, hun bedrog, door derzclver groot aantal, ontdekt
zvnde, genoodzaakt waren van deze list af te. zien.
Maar laat ik myne eerfte uitvinders niet uit het oog ver
-liezn.
De Godsdienftige boeken volgden wel dra op de
Donati; en de oogmerken onzer kunflenaars bepaalden
zig tot deze twee zoorten van werken. Alen heeft tot
heden toe geen llybcl , noch Gefchiedfchryvcr , noch eenige Godgeleerde of Regtsgelcerdc Verhandeling ontdekt ,
wel(4) Exemplaar.
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welke men kan aanmerken als een voortbrengte1 van
deze eerfte Drukkeryen; 't welk tot een genoegzaam

zeker bewys verftrekt van den geringen voortgang dezer
eerst ontluikende kunst; en van het weinige werk dat
'er by de Geleerden van gemaakt wierd. Trouwens de
weinige Geleerden van 'dien tyd vond men maar alleen
onder de Monniken; en mets had waarlyk niet te ver.
wagten, dat de Monniken eene uitvinding zouden be.
gunftigen , die eenen voornamen tak van hunnen winst.
handel zodde affriyden. Zy hielden zoo veel handen aan
het werk als zy maar vinden konden, tot het nafehryven der Schriften; die zy dan weer verkogten aan allen,
die maar geld hadden, om dezelven duur te betalen.
Dit vind men onder anderen in het Chronicon Windefemenfe
p. 6. Pretium Laborum manuum fuarum de f ngularium fcripturis feptamanatim exactum in burfam communem reponentes.
En p. is8. Prior de Windefem dedit eis bonunz misfale,
quod postmodum pro 20 antiquis Scudatis vendiderunt ; p. 409.
Fratribus Tuis pro pretio fcribere concesfit. „ Het geld dat
„ zy alle week niet fchryven verdienden, wierd door
hen in eene gemeene beurs bewaart ". ) n p, 158.
„ De Prior van Windefem gaf hun een goed Misboek,
„ dat zy naderhand voor 2o oude Kroonen (*) verkog„ ten".. p. 409. „ Hy liet de Broers voor geld fchry.
„ ven". Men behoefde maar weinig te doen te hebben,
en aanftonds was de winst aannierkelpk. Het Misboek,
verkogt voor 20 oude kroonen, is daar van een bewys.
Men vind 'er in diezelfde kronyk nog een ander, op bl.
126. Totum Corpus Biblice in tribus volumninibus optimë cony
fcriptum , centum coronarum in valore. „ Een geheele By„ bel in drie deelen, seer net gefchreven, was waardig
„ honderd kroonen.
Is het, na dit alles, wel te verwonderen, dat onze
eerfte Drukkers zoo weinig gerugts gemaakt hebben ?
Zy werkten maar alleen voor het volk, en voor de kinderen in de kleine Scholen. Intusfchen heeft men reden
tem te geloven, dat zy zig , omtrent het begin der
vyftiende Eeuw, van langzamerhand verfpreid hebben;
en dat Antwerpen de eenigfte Stad niet was, daar zy ge.
zeten waren. Dit vind men vey duidelyk in de Kronyk
van Keulen, een werk van dezelfde Eeuw. Na dat de
s) Schilden.
vil, DFOLr.. Z
Aa
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Schryver, zig grondende op het getuigenis van Ulrick
Zell, die in 't jaar 1467 te Keulen drukte, de uitvinding van Guttenberg, dat is te zeggen van de koperen letters, op het jaar 144o heeft vastgefteld, voegt hy 'er
met duidelyke woorden by, dat men het eerfteden'beeld
dezer kunst heeft gehaald uit de Donati, die men tevoren in Holland drukte (k).
Men vergunne my, by dit alles nog te mogen, aanmerken, dat men, door dus den tyd der uitvindinge,
gelyk ik gedaan heb, vroeger te klellen ,- wel verre van
nieuwe zwarigheden te doen ontftaan,; in tegendeel de
onregelmatige gedagten en firydigheden, die deze Stoffe
omringden, doet verdwyn^n. Men ziet den oorfprong
der onzekerheden, die men in de Schryvers der Vyftiende Eeuw, welken over de Drukkery van Duitsch-.
land gehandeld hebben,, ontmoet. Men begrypt het flilzwygen van 'an Gerbrand, van an Veldenaer, en van
de andere HIollanders, tydgenoten van Laurens Coster.
Ivien verwondert zig niet meer over die aanmerkelyke
plats van denzelfden heldenaer, op liet jaar 145o. Die
Conf engers ghemeenelick in allen Conf en fyn in Gorten tyden
Per fchielike veel fiubtylre gheworden dan f pie ghen te wefen.
Ende die Boeckprinters tinorden Jeer vermenicht in allen Landen.
Fol. igi. Uitgave van 1480. Woorden, welken niet
alleen eene reeds voltooide kunfte, een veel algemener gebruik te kennen geven, maar tevens ook bewyzen , dat de Schryver niet van gedachten was , dat de uit
Boeckprinten in zynen tyd, en, om zoo-vindga
te (preken, tder zyn oog gefchied was; dewyl hy'er,
in dit geval, onget\vyfcld van gefproken zoude hebben.
Ik durf my fclïier voorftellen, dat de geleerde Schoëf
Zin, indien by nog in leven ware, myn gevoelen zoude
omhelzen ; hy, die het drukken met platen , met letters
in
„

(k Item wie wail die kunst is vonden tzo mentz, als vursz.
up die wijfe, als dan nu gemeijnlich gebruicht wird, zo is doch
die eijrfte vurbyldung vonden in Hollant uijsf den donaten, die
daefelfst vur der tzijt gedruckt f jn. Ind van ind uijsf den is ge
dat begijnne der vursz. Konst. Ind is vill meijsterlicher-nome
ind fubtilicher vonden dan die felve manier was, and ije langer,
ije mere kunstlicher worden. Cronica der hill Stadt van Coeilen
Jol 311. Men zie ook het getuigenis van Aecurftusen van den
Jood 'os. Haccohen, ender de Bijlagen ija het werk van Meerman.
)

k . 95. en N. eo.
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in dezelven gefneden, gelyk hy die in de Speelkaarten
vooronderftelde, tot de veertiende eeuw te rug brengt.
Hy bouwde egter in dezen op een valfchen grondlag ,
welken de liefde voor de waarheid my verbied te*omhelzen (l). Daar wierden in de veertiende Eeuw wel Speel
gemaakt; maar het is niet bewezen, dat die-karten
kaarten gedrukt wierden. Het tegendeel ziet men in den
eigenhen Schryver, door Schoëflin aangehaald (m). Men
vind 'er naamlyk een post op de rekeningen van Charles
Poupart, Schatmeester (*) van Vrankryk, onder Karel
den VI, waar in gezegd wordt: Betaalt aan den Schilder
Jaquemin Gringonneur, voor drie Spullen Kaarten, met
goud en kleuren, met verfcheiden zinfpreuken (t), S6 Stuivers Parifis. Deze aanmerking heeft de geleerde Meerman
reeds voor my gemaakt (n) en een iegelyk, die het
werk van Bullet gelezen heeft, zal dezelven gereedlyk
maken.
Maar misfchien zou Schofflin aan onze Nederlandfche
I(unftenaaren niet hebben willen toeeigenen, de uitvinding der beweegbare of losfe letters, welken hy toefchryft aan Guttenberg, en die, naar zyn gevoelen , de geJ eele fchoonheid en waardy van de Drukkunst uitmaken. Hier in heeft hy zig zekerlyk vergist. By aldien
Schoifin, in plaats van mistlagen naar te fchryven, die
honderd-malen herhaald zyn, zelfde Donati , de eerste uitven van den Nederlandfchen Spiegel, en de andere Rukken daar de Hollanders het vol op houden ; onderzogt
had, zou hy 'er letters, die het onderhe boven flaan;
die uit hunne plaats geraakt zyn ; regels , die gedeeltelyk
fcheef loopen ; het afdrukzel 'der taafjes , die de woorden van malkanderen fcheiden, en 'er alle andere tekenen
van eene losfe letter in gezien hebben. Dan dit heeft
Schoëfflin niet gedaan: hy heeft daarenboven geen raad
gepleegd met de Hollandfche Schryvers, die de zaak
van Haarlem hebben voorgeftaan; ja by heeft zelfs hunne bewysgronden. niet geweten. Ik kan any, zegt hy,
niet verenigen met de latere Nederlandfche Schryvers, die de
uitvinding van het drukken met losfe of beweegbare letters,
aan
(1) Vindiciae Typ. p. 6.
(m) Bullet, Recherces histor. fur le: Cartes d 7ouer, .p. 27.
(* Treforier. (t) Deviefsn.
(n) Origin. Typ. p. 222 & 223.
Aa 2
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aan de Stad Haarlem hebben toe gefchreven, 't geen noch Sera
venus, noch...... Boxhorn, noch Bertius, noch Rutgers
hebben durven Hellen, welken egter de voornaamfte Srhryvers
over dit onderwerp geweest zyn (o'). Een Schryver, die

deze taal voert, heeft voorzeker, noch funius, noch
Scriverius , noch Boxhorn gelezen; als die het tegendeel ii
de allernadrukkelykfte bewoordingen, die men met mogelykheid kan uitdenken, ílaande houden.
Men zie derhalven af, van ons het gezag van Schoëfiie
tegen te werpen. Hoe groot een man hy ook ware, hy
kon zig nogthans bedriegen, en heeft zig ook . in de
daad bedrogen. Het fchynt dat. by in 't behandelen dezer Stofti zoo groot een meester niet was, als in 't
ontvouwen van het Algemeene Regt, en de Gefchiedenis van Duitschland. Voor 't overige, beletten demish agen, die ik aangehaald heb, niet, dat 'er in het zelfde werk bondige aanmerkingen, en wetenswaardige ontdekkingen i te vinden zyn.
Maar 't word tyd deze Verhandeling te eindigen.
Laat ik, om te zien wat befluit men 'er uit maken kunne, my bedienen van de wyze der Wiskonitenaars , met
het opgeven van eenige te rug kerende stellingen, die
ons van het bekende naar het-onbekende leiden.
Eerf te Voorf el.
De gegoten letters, die hedendaags gebruikt worden,
zyn uitgevonden te Mentz, door Pieter Schoëffer can
Gernsheim, en het eerfte boek dat met die letter gedrukt
is, is de Rationale Durandi in 't jaar 1 459.

Tweede Voortel.
De letters, in 't koper of in andere metalen gefneden, zyn van de uitvinding van Guttenberg, van-Gensfleis,
van Mentel en Fust, die zig van dezelven bediend hebben, tot het drukken van vele Byhels, zonder jaartal,
en van eenige andere Boeken, als Alexandri Galli Doctrirale; Petri Hispani traEtatus .logici. Men gelooft dat deze Boeken zyn te° voorfchyn gekomen, van, het jaar
Ïa t .af tot 1 457, als iede-dat Fust eu choëfer het
Jaat(o) rind. Typ. p. 86.
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jaartal en de Drukkery of den Drukker voor de eerfte
maal gezet hebben , op den Pfalmorum Codex. Men houd
voor valsch en verdigt, alle vroegere jaartekeningen,
die men in zommige boeken vind, als: de Conceptione
,tmmaculata B. Virg. 1114 (p). Proeclarisf. Opus Valesci
de Tharata 1401 (q). Oeuvres de Pierre d'Ailli 1410 (r)

enz.

Derde Voerfiel.
De Boekdrukkers hadden, in 't jaar 1442, te Antwerpen, te zamen een Gilde, en maakten een gedeelte
uit van de Broederfchap (*) van St. Lukas, zonder dat
men den tyd hunner inftelling weete.

Vierde Voortel.
Lang voor dezen tyd waren 'er Boekdrukkers in de
Nederlanden, die boeken met prenten, eerfte beginzelen
voor de kleine Scholen, en Godsdienftige boeken in het
hout drukten. De oudte uitgaven, die daar vats voor
handen zyn, bewyzen, dat deze Drukkers zig zoo wet
van losfe als van vaste letters bedienden. Deze boeken
zyn zonder jaartal; maar de wyze, op welke zy uitge.
voerd zyn, toont duidelyk genoeg aan, dat zy van veel
vroeger tyd zyn, dan alle de drukken van Duitschland.
De letter van allen in 't gemeen, en de taal, in welke
zommigen gedrukt .zyn, bewyzen, dat 'er de Nederlan.
den alleen regt op hebben. Alle de omftandigheden begunftigcn het gevoelen , dat dezelven tot de veertiende
eeuw brengt ; en een Schryver van de vyftiende verzekert het heilig.
Vyfde Voorhel.
De eerfile onderneming fchynt in Braband gefchied te
zyn, door Lodewyk van Vaelbeke; maar men weet niet
tot wat hoogte die kunítenaar zyne uitvinding gebrage
heeft.
Dit
(p) Zie Bayle in v. Aureolus, Nieuwe Uitgave.
(q) Anty. Chr. Nasc. t. 2. p. Got. Eerfte Uitg.
(r) Bayle in v. dilli. N k.

(•) Confrerie.
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Dit zyn de Voorftellen, dit uit het hier bovengezegde voortvloeien. Zy zyn bewezen, zoo veel het lang
verl oop der tvden , de duisterheid der {toffe, en het ge-

brek aan oorfprongkelyke Stukken, dat hebben kunnen

toelaten. Om tot het klaarblykelyke te komen , om de
ongeloovigften te overreeden, moest ik Stukken hebben,

die ik tot hier toe nog niet heb kunnen ontdekken. Indien een of ander Geleerde mogte goedvinden, dezen
mynen arbeid te beris p en , zoo bid ik hem, dat by op die

bekentenis agt fla. Ik {tel het geenzins buiten hoop,
van , ten eenigen tyde , nog de eene of andere oudere
uitgave, dan die, welken wy tot heden kennen, of ee-

nig nader teken van tyd of plaats te vinden. De onge-

meenfle Stukken van dit zoort, te weten de Dónati der
hollanders, zyn op de rugbanden van oude Boeken gevonden; en wat vind men, onder de Boeken (*) in de
Kloosters , niet eene menigte van die oude Banden,
welken men zig nooit verwaardigd heeft te doorfnuffelen ? Ik ben voornemens in die plaatzen een nieuw onderzoek in 't werk te Rellen, en ik noodige alle Liefhebbers van finaak en geleerdheid uit, om het zelfde te
doen.
Lillo aan de Schelde.

(*) Bibliotheken.
BESCHRYVING DER INWOONDEREN VAN DE VALEI PARABORGNE,
IN ZWITZERLAND (*).

e Gouden Eeuw, het Ryk van 14strea, en wat van dien aart
D
meer is', zyn loutere •Verdichtzels , die men niet geen geduld kan
leezen, wanneer ze niet opgecierd met de bevalligheden der Dicht

ons voorkomen: doch wil men met de daad de Gouden-kunde
Eeuw, het Ryk van Astrea befchouwen, men zoeke 't zelve in
Zwitserland, in eene Valei Paraborgne gehecten; dezelve is negen
mylen lang en ganach niet breed, agttien mylen van Simi, de Hoofd(tad van Wa11 sferland.
Hier vindt men Lieden die waarlyk vry z y n, zonder onder.
fcheid van rang en adel, zonder verzwakkende weelde, en harti;naa(') Ontleend uit het .7ourna1 dr Paris,
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]maagenden hoogmoed, door hooge bergen van de rest des Menschdoms afgefcheiden, leeven zy in ftillen Vrede, alleen zich bezig
houdende met den Landbouw en Veehoe.lery. lIct Volsi , onderworpen aan Wetten, 't geen 't zichzelven heeft voorgefchreeven , neemt deze op 't zorgvuldigst waar: zuivere, zagte Zeden,
Godsvrugt, en goede trouw in den fterkftcn zin diens woords,
(rekken tot onderfcheidende kenmerken dier edelmoedige en tevens eenvoudige inwoonderen: zy hebben alle oude gebruiken be.
houden , en de .herbgrgzaamlieid is Gene hunner voornaainfte Deugden. Pleitbezorgers en Notarisfen zyn, in deeze Valei, onbekende weezens. Hoe opk zouden zy kunnen beflaan onder Menfchen,
die zich weinig met fchryven bemoeien, en by welkeneene wnond]yke affpraak de kragt van een Eed heeft! De verbintenisfen,
welke zy aangaan , merken zy op een ftukje houts, niet ongelyk
aan den Kerfftok by onze Bakkers nog in gebruik : deeze gekorven
$okjts draágep getuigenis van verkoop, van verruiling, en verzekeren iemands eigendom; en men weet geen voorbeeld dat men 'er
ooit twist over gehad hebbe. Eene andere byzonderheid,
die dit agtenswaardig Volk met onderfcheiding uitmonfterd, is,
dat zy van Sloten'geene kennis altoos hebben. De nagt wordt 'er
zo min dieven ontrust als op den dag gebedeld. Een houten fchuif
is genoeg: qm elk gebouw, daar mede voorzien, tot een onfchendbaar beiligdom te manken.
Men deedt deeze Paraborgners gewis ongelyk als men op hun
toepaste het zeggen van een' Fransch Dichter.
Pauvres de tout, & riches d'abj7inence..
Arm in alles, en ryk door Onthouding: 't is waar men weet in
Paraborgne niet van Rykdom, doch de Armoede is 'er even onbekend: elk leeft gelukkig onder dit Landbouwend en Veehoedend
Volk: zy genieten dien Gulden Middel^}aar, waar van 11ORAT1os
zingt, n,iat den letter; en kan iemand gezegd worden zich te
onthouden, van 't geen by niet kan verlangen?
Gelukkig Volk, 't welk zelfs by verhaal niet weet van alle de
onheilen , die de wereld treffen, van alle de driften , die, met
dwingelandsch geweld, het Menschdom beheerichcn, van alle de
rampen, welke wy voor ons zelven teelgin , zonder te denken om
ons te hoeden voor die wy zouden kunnen ve`myden. liet geluk
deezes Volks is, om zo te fprceken, door de Natuur beveiligd;
het valt zeer moeilyk in hunne vlei te komen; zonder dit zou de
Vreemdeling 'er welhaast zyne Kunften, zyne Weetenfchappen,
zyne Bekwaamheden, maar tefFens zyne Begeerten , zyne Ondeugden brengen, en alle de Deugden zouden wyken uit Gene Valei,
waar in zy, als 't ware, cent fchuilplaats gevonden hebben. Wel
mogen wy, deeze Valeibewoonders ziende, uitroepen :

Aag
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O fortunatos nimiu^n fua ft bona nori'st !
Deeze goede Zwitfers, wier Leevenswyze in deugden en een:
voudigheid, naar die der Aardsvaderen gelykt, woonen als Broeders by elkanderen , zonder dat ooit iets in iaat is hunne verééni.
ging te verbreeken. Ontftaat 'er, by toeval, want het gelukkigst
leeven der Stervelingen deelt in de onvolmaaktheden van al 't aard
ongenoegen, 't welk, als een opkomend onweêr, die-fche,nig
zoete rust dreigt te flooren, liet wordt, op 't oogenbilk gelild,
door 't gezag van een Opperhoofd of een der Oudflen , wier oor
altoos nipt eerbied en leerzaamheid gehoord worden.-delving
Het Vaderlyk gezag heeft in Wallisferlemd niets van zyn invloed
en kragt verlooren, hoe zeer het elders daar, van beroofd zy.
De goedaartigheid en vriendlykheid der Wallisfers vertonen
zich terftond aan een' Vreemdeling, die hunne Landen doortrekt;
zo ras by zich ergens ophoudt, ziet men, uit de nabuurige huizen,
lieden van beiderlei Sexe te voorfchyn komen , met potten vol
room en melk, met manden opgevuld met brood, kaas, en vrugten; zy bieden edelmoedig, aan, alles wat zy bezitten, en zouden
het een hoon rekenen, wanneer men hun voor die gefchenken iets
in betaaling wilde gceven.
In de daad 't geen wy van de Paraborgners gezegd hebben, zots
men voor eene Romanesque Befchryving kunnen opvatten, als wy
'er geen byzonderheid hadden by te voegen, die zeer tot bekragtí•
ging van 't gezegde dient. De Ridder DE COURTEN (Vader van
den tegenwoordigen Ridder van 't Groot kruis ,en Colonel in Franfcben Dienst,) hadt aan de Inwoonderen van Parahorgne eenig geld
opgefchooten. 'Er was geen ander fchuldblyk dan de reedsgemelde kerfjes op hout. Naa den dood van den Ouden Ridder we
COUATEN, maakten de erfgenaamen weinig rekenin g s op dit geld;
doch 'er was geen Roer, of by kwam zyne fchuld bekennen, en
allen betaalden zy dezelve op n gezetten tyd met de grootfte
nauwkeurigheid.
Men moet bekennen, dat alle de Verhandelingen over de Ze
veel ophefs en zwiers ge--dekun,goartihdme
fchreeven, weinig te beduiden hebben, als men ze vergelykt , met
de zo gereede en ongemaakte betragting dier Deugden, waar van
then in alle andere Landen, behalven in li'allisferland groot zou

I
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M

yn Heer, gy hebt mvn Stelzel kragtig wederlegd, en dit in
verzen, die wel tegen de mvne mogen opweegen; maar ge-

kot gy dat het Stelzel van DascARTE$ beter met de waarheid
over-
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overeenkomt? Harsfenfchim voor Harsfenfchim : de Ondeeltjes van
rrrcurtus zyn zo goed als zync fync ftoffe en Draaikolken?
DE POLIGNAC.

Zints ik my te deezer plaatze bevind, kleef ik geen Stelzel
meer aan. Ik befchouwc ze alle als Veronderftellingen meer of
min vernuftig uitgedagt; meer of min waarfchynlyk. Gy zult my
moeten toeftemmen, dat het Stelzel, 't geen ik volgde, alleraanneemelykst en bekoorelykst was voor iemand, eenigzins leevendig
van verbeeldingskragt; en dat de Natuurkunde van ARISTOTELES,
die, eer DESCARTES ter haane kwam, alleen in de Schoolen van
Europ a beerschte, geheel niet voldeedt. Maar de ontwikkeling
van 'het Stelzel der Natuure was het voornaam oogmerk niet van
niyn Werk. Welk denkbeeld men omhelsde in 't fuk der Natuurkunde, wat het leerftellige aanbelangt, doet weinig ter zaake.
Vroeg of laat wordt het door de Proefneemende Natuurkunde omvergeftooten of bekragtigt, en als dan weet het Menschdom ecne
waarheid te meer. — Ik had my, toen ik tegen u fchreef een
grouter, en (dit durf ik tegenwoordig zeggen) een veel edeler
oogmerk voorgefteld. Ik zogt my min in te laaten tot Natuurkundige ontvouwingen, die zomtyds op niets uitloopgin, dan de zodanigen, die onze Schriften lazen, te bewyzen hoe ongerymd de
Godverzaakery is; hoe het denkbeeld van een Opperweezen, van
een Weezen noodzaaklyk tot het beftaan van alles buiten 't zelve,
van een Weezen, 't welk, gelyk de befchouwin g des Heelals en
de gezonde Rede ons leert, zo wel de Onderhouder als de Voortbrenger aller dingen moet zyn: hoe, zeg ik, het denkbeeld van
zulk een Weezen niet alleen veel waarfchynlyker,, maar tevens
oneindig troostryker,, is , dan het denkbeeld, 't geen ons 't Heelal
voorfielt als het voortbrengzel van een toeval!igc zamcnloop der
Ondeeltjes, door elkander dwarrelende, en zich aan een heb
tende.
LUCR£TIUS.

Ik ben zo wel als gy, omtrent den aart der Stelzels ,beter ver.
licht. Maar, hoe bid ik u, zou ik hebben kunnen gelooven in de
Goden van inyn tyd: daar ik zag dat ze voor liet meerendeel ver
Ondeugden waren. Gy hebt het geluk gch.idt om ;eboorcn-gode
te worden, in Bene Eeuwe , ton men de onmogclykiheid van het
Veelgodendom erkende: dit heeft u op my een gnoot voordeel ge -

geeven.

DE POLIGNAC.

Hoe dat? Hebt gy SOCRATES niet gekend 2 Weet gv niet dat by
den vergiftigden beker gedronken heeft om het leergaren van Go.is
éénheid.
LUCR ETS US.

De Leer van SOCRATES was ons niet ter hind gekomen dan
door zynen Leerling PLATO, en deeze hadt dezelve met zo •: celti
1rc^I
Aa5
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icenfpreuken en bycieraaden omwonden , dat ik 'er my niet aan
gelegen liet leggen. Die van EPICURUS kwam my veel eenvoudiger voor, en ik omhelsde dezelve. Gy weet, zo wel als ik ,dat de
Zeden van EPICURUS in braafheid voor die van SOCRAT s niet behoefden be zwigten. Myn oogmerk was de Wetten der Natuure
te verklaaren; SOCRATES had 'er niets van gezegd; by bepaalde
zich tot de Zedekunde; Epicurus voldeedt my, ten aanziene van
myne groote hoofdzaak, veel beter. De gevoelens van THALIS
van ANAXIMANDER, van ANAXAGORAs,en anderen, verklaarden de
duistere Rukken op eene wyze, die dezelve nog duisterer maakte.
Kon ik, de gruwelen overweegende, die de Godsdienst heeft doen
pleegen, de inenfchenoffers, de toebrengingen aan de helfuhe Goden , en alle die fchriklykheden , waar mede de Grieken en de eerie
Romeinen zich bezoedelden, aanfchouwende, denken om de beginzcls van SOCRATES
DE POLIGNAC.

Deeze waren 't juist, die ze u voor den geest hadden behooren
te brengen; deezc hadden u moeten overhaalen, om, gelyk by een
.Deïst, een Geloover in GOD te worden. Zo veele t{outgewaagde
gisfingen , over de Natuur der zaaken, waar van de meesten u
niet fmaaktcn, moesten u hebben doen erkennen de ongenoegzaam
wanneer zy niet van cldei s onder -heidrmnfclykR.,
wordt: genoeg verftands was u gcfchonken, om te begry--íteund
pen, dat de waarneeming en de ondervinding alleen ons het waare
Stelzel des Heelals kunnen ontdekken, en den loop der Natuure,
indien het ooit den Stervelingen zal ten deele vallen haare geheimen
te weeten. By myn tyd zelve begon de roem van DESCAR rES reeds
te taancn door de tusfchenkomst van een Engelsch Waarneemer,
gelukkiger dan DESCARTES, en die misfchien weder plaats zal moeten ruimen voor iemand gelukkiger dan hv. — Wat gy aanmerkt
ten opzigte van den Godsdienst en de Leerfellingen van uw tyd,
de Waarheid , welke wy niet dan naa den dood ten vollen kennen,
Ii eft u reeds geleerd, dat die Menfchenoffers, die toebrengingen
aan de EIelfche Goden , wel verre van aangenaam te zyn aan 't
Opperweezen, welks heftaan ik tegen u beweerde, hein een gruwel waren. 't Was de Godsdienst niet die dezelve voorfchreef,
't was het misbruik van den Godsdienst die ze invoerde. Gy kent
tegenwooidlig uwe dwaaling, gy verfoeit ze, dit weet ik; doch
indien gy uw Dichtcrlyk vermogen ten koste gelegd hadt om de
Zedekunde van SOCRATES te befchryven , in plaats van de Natuur
te zingen. zou men zo veel mede hebben-kundcvaErosp
om u te bedanken voor het groot gebruik uwer bekwaamheden,
als om zich te verwonderen over uwe Verzen.

AAADGLEVINGEN AAN ZEN J0N6 HEER
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BEHAAGEN, HEM DOOR EENE JUFFROUW GEGEEVEN.

(Uit het Fransch.)
yn waarde Heer * * * * gv koestert edele begrippen , gy bezit
M
i` L een goed hart, een bevallig en wel aangekweekt vernuft: in

de daad dit zyn heerlyke middelen om zich te doen gelen , en in
den ommegang te behaagen; maar, geloof my, ze reiken niet toe
om de eerzugt te voldoen , die gy koestert van aller harten te ver-

meesteren, en elk naar uw zin te zetten.

Deeze zo algemeene begeerte, om te behaagen, valt bezwaarlyk
overeen te brengen, met het verlangen om fterke en diepgaande
'genegenheden op te wekken. Indien gy bemind wilt worden, zoek
men minder beminnelyk te weezen.
Men verhaalde den Heer DE MONTESQUIEU, dat FONTENELI.E
niemand beminde. Zeer goed, antwoordde die Menschkundige,
Jry is 'er te berninnelyker om. Denk aan dit zeggen, myn Heer
****, het fchildert de wereld met een IFouten trek. In de daad,
hy, die men een beminnelyk Man noemt, is doorgaans een Mensch
an een kloek vernuft, wel befpraakt, zagt en minzaam in den
ommegang: doch deeze is de Man niet , gefchikt om een
Minnaar, een Egtgenoot, een Vriend te weezen: Menfchen , vatbaar voor tedere en vaste gevoelens, Rellen te weinig belangs in
't geen de zamenleeving meest bezig houdt, om 'er veel mede op

te hebben.

Om de liefde van anderen te verdienen, is het niet genoeg zyn
roem te zoeken in bemind te worden, men moet het zyn geluk

rekenen.

Let hier op, myn waarde Heer ****, gy bedriegt u omtrent
de middelen om te behaagen: nayverig omtrent alle foorten van aan
zoekt gy in uw Perfoon alle beminnelyke hoedanighe.-vali^hedn,
den te veréénigen. Wanneer gy in gezelfchap iemand ontmoet,
die door zyne geestigheid, door zyn voorkomen, door zyn aart,
u toefchynt eenen algemeen aangenaamen indruk te verwekken,
legt gy 'er u op uit, om alles ,wat in hem behaagelyk is ,na te volgen. Gy zegt by u zelven, wanneer 't my lust zal ik even zo
vrolyk, even zo leevendig, even zo fneedig , even zo galant zyn;
en waarom zou ik dan niet even zo behaagen als hy?
Gy hebt, myn Heer**** , nog een ander misbegrip, zeldzaamer voor iemand van uwen Ouderdom, mngenomen. Gy hebt
het oog geflaagen op de Zamenleeving, op de Menfchen, op 't
geen by hun geldt, hun inneemt, behaagt of Inishaagt: volgens
deeze waarneemingen, hebt gy beginzeis vastgel cid naar welken

gy u verbeeldt uw leevenswyze en gedag te moeten inrigten.

Bui-

s$O

RAADCEEVINGEN

Buiten tegenfpraak is het wel gedaan, op de werkingen van het
Menschlyk hart en den loop der wc-reldfche zaaken te letten; doch
waarneemingen, die de vrugt niet zyn ecner rype Ondervindiuge,
hebben doorgaans weinig te beduiden, dewyl 't haar aan bondig
mangelt : en wat het plan des gedrags , door u gevormd, aan -heid
draag zorg dat het u niet van den weg afhelpe, in Rede-belangt,
van u tot leidsman te dienen.
Myn waarde Heer * * * *, flel u Heeds voor den geest deeze ge.
wigtige, fchoon, in den eerften opflage ,eenvoudige en gemeene
waarheid. Dat iemand niet alleen zich nooit recht vertuone 't
geen by is : maar zelfs dat men nooit is dan 't geen men met de daad is.
De eerzugtige, de indringer , de beuzelagtige man, die zyn
leeven flyt met de wereld niet te zien dan op ftaatlyke bezoeken, kan door op zichzelven en alle de bedryven in zynen kring
te letten, anderen bedriegen met fchyndeugden, en een aangenomen charaéler; doch men misleidt zyne Vrienden, en zelfs zyne
Rennisfen niet. Slaa het oog op den kring uwer bekenden , en
noem my één hunner, die niet gewaardeerd wordt, voor 't geen
by is, door die met hem geduurig verkeeren.
Men brengt zeker Charaéter en zekere geestneiging ter wereld,
deeze kunnen wy zo min veranderen als de trekken van ons ge
Vrouw kan, met fmaak en gepaste voorzorgen, haare-lat.Een
gedaante op 't voordepligt vertoonen : haare bevalligheden in 't
fchoonfte licht zetten, en haare gebreken vermommen; doch dit
is 't uitertle, waartoe haare kunst zich behoort te bepaalen. Ik
ken geene Vrouw die zich van blanketzel bedient, of het wordt
door allen bemerkt en befpot.
Het is, ondertusfchen , een veel onverfchilliger Pluk zyne verf
dan zyn charaaer te blanketten: want wat betekent het voor u of
eerre Juffrouw, op welke gy het oog (laat, zich blankette? Indien
t et firekt om Gene geele, vaadfchc, of vlekkige kleur te bedekken: zy bedriegt alleen uw oog, en 't is om daar aan te behaagen. — Dan hoe zal iemand het zich onderwinden altoos zyn
character te bedekken? Het $raalt f het breekt, elk oogenblik ,
door. Ondanks alle voorzorg, alle aandagt, worden de driften,
door duizend onvoorziene omftandigheden , in beweeging geholpen, zy komen te voorlchyn en verraaden onophoudelyk.
'Er is eene Chineefche Grondregel van deezen inhoud: De
Ziel heeft geen geheim of 't gedrag ontdekt het zelve. Deeze
Grondregel is overal even waar als te Pekin.
Men kan ligt een masker aandoen, en, voor eenige uuren , met
een gemaakte flem fpreeken; maar dit bedwang geen acht dagen
agter een uithouden. Te Venetie gaat epen de helft van 't jaar gemaskerd; doch men kent elkander even goed als of men niet enge•
dekten aangezigte wandelde.
Ik zal deczc droeve Zedeleer telluiten met oenige Stellingen , my
door geen :minder Leermeesteresfe dan de Ondervinding opgeg«~
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geeven; myne Vriendfchap tot u doet ze te myner penne uit
-vlietn.
Men kan de Harten tot zich trekken door hoedanigheden, die
men vertoont , doch verbindt ze niet dan door de zodanigen, die
men waarlyk bezit.
Dikwils behaagt men in de wereld meer door zyne Gebreken,
dan door zyne Bekwaamheden, en zelfs door zyne Deugden.
Menigmaal zal het misfen alle de foorten van verdienften, die
men zou willep hebben, te bezitten. De Zamenleeving beftaat
in eene foort van handel, die niet aangenaam is aan allen, dan
om dat elk meent, dat geen aan te brengen, 't welk anderen ontbreekt.
Een verydelde aanmaatiging is een verlooren veldflag : waarin
gy zo veel gronds verliest als gy door de overwinning zoudt heb
kunnen bemagtigen : en in dusdanige firyden heb ik bykanw-ben
noit iemand overwinnaar gezien.
Van alle aanmaatigingen ,thans in zwang, is 'er geen gemeener,
geen bezwaarlyker om flaande te houden, dan het voorgeeven van
zeer aandoenlyk tot geestdryvens toe aandoenlyk te weezen. Zielen in de daad met drift vervuld, waarlyk aandoenlyke harten,
hebben middelen om elkander te treffen en te kennen, die 't
verftand niet weet te ontdekken. De aandoenlykheid drukt zich
niet alleen door woorden uit; de houding, de oogvlag, de toon
van de tem, alles moet zamenloopen, of 't is onmogelyk den
rol eens recht aandoenlyken te fpeelen. Ik ken perfoonen, die
fchreiden, op het hooren van een treffend treurfpel, of van een
verrukkend zangtuk, en des niettegenftaande van a!len gehouden wierden voor koel en onaandoenlyk van aart. Ik heb opgemerkt. dat 'er dikwyls niet meer dan een enkel woord, dan een
juisttreffende toon noodig is , om een diepgetrofe aanducnlyke ziel
aan te duiden.
Eindelyk men heeft geen tyds genoeg om al de wereld te bedrie.
gen; en fchoon men dit kon doen , 't geen men daar by zou winnen, zou nooit de gedaane moeite kunnen opweegen.

2EDEI2KE GEDACTEI:i.

die zig op de kragten zyner ziele verlaat, is een dwaas! De
Fl1 y,Rcrkilen
vallen, — de wysften dwaalen. Het pad der deugd

is glibberig. De Sterveling, die niet eenmaal gefiruikeld heeft,
moet nog geboren worden. Wie heeft dan recht, om zig op den
val van een ander te verheffen!

Waar op, hoogmoedige Sterveling! waar op leunt de verachting voor uwe minderen? op uw goud? op uw rang? op uwe geboorte ? De Item der rede foot met die toevalligheden; en zegt, dat

aw
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uw hoogmoed rust op een grond, die waggelt, terwylgy 'er over;
treedt. Straks ftort dezelve in , en duet u vallen aan de zyde van
hem, dien gy verachtte; even gelyk, ryk, en groot. In 't ryk
des doods heerscht geen verfchil. Gy zult daar vergeefsch , als
de tyke doode in L. Paters droom, uitroepen: „ Ga Schurk, naar
elders". Men zal u even gerust antwoorden. „ Ik ben u niets
verpligt! ;k leg op myn eigen grond".
Verachting baart zelden iets goels. Waarom veracht gy dan die
losbandige Jongelingen, welken gy mogelyk te regt zoudt brengen, als gy hen niet fchuwde? — Zo gy , en allen, die beter
zyn dan zy, hen aan zig zelven overlaat, hoe zullen zy dan toch
beter wo; den? Open voor hun uwe gemeenfchappen ; — uwe
redelyke byeenkom(ten; noodig hun zelfs ! Zo ei 'middelen zyn,
om hen te doen wederkeeren, dit zyn ze! Hy, die van de gebede waereld veracht wordt, heeft geene fterke dryfveeren meer
ons braaf te worden. 't Is gevolglyk een groot zedelyk kwaad hem
te verachten, dien men niet wenicht beter te zien.
Aan de Maatfchappy, opgerigt ter belooninge van de zulken, die
hunnen Eveninensch als uit den dood zelven, in het leeven doen
wederkeeren , is het Menschdom dankerkentenis fchuldi g . Dan
het wai e te wenl'chen , dat 'Cr nog eene andere werd d,,gerigt,
ter belooninge van de zodiauigcn, die, niet een blykbaar gevaar
van zich zelven , hunnen Evennwnsch verlosten, eer -deeze no-' als
het leeven verlooren had. I)e Landman Woltemade, — de G^apitein Richardfon, — de Lootsman Boufard, waren Stervelingen
in welken de menschlievendheid alleen genoegzaam was, om hen
te beweegen, om zulke braave daaden te durven onderneernen.
Maar dat zyn van die verfchynfelcn, welken ons, naar cventcdig.
beid hunner zeldzaamheid, verwonderd doen (taan. Die drvfveer
is over 't algemeen by de Menfchen te flap, om hen die 1-lelden
te durven doen navo!gen. indien 'er roe;n en belooning op zulk
eene redding wierd gefteld , zouden 'er waarfchyniyk meer groots
Mannen zyn, en meer ongelukkigen van den dood verlost worden.
Die eens fteclt, zegt men, is altoos een Dief. Die dan cone
ondeugd begaat, is altoos een ondeugd: dit ftaat elkander gelyk!...
Gelukkig, dat deeze ftelling valsch is! er zou dan op den ganfchen aardbol geen één eeneg braaf mensch zyn. „ Wy allen Itrui„ kelen in veclen". Neen ! ééns is geens, als eens niet word
vermeerderd: anders wordt eens, het geheel, liet al.

:++

De Abt Rancé werd eensklaps der evaereld en der wellust onttrokken, door een geweldig indrukfel, wegens de onbellendigheid der waereldiche vcimaaken. Dit geval leert ons, dart niemand zo liegt kan zyn, of by zou te verbeteren weezen; indien
men maar gelukkig genoeg was , hem een indiukfel te kunnen gee
ven, dat de fterkte zyncr Qegtheid overtrof.
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'Er word gezegt, dat 'er meerde fmart dan vreugde in de waereld heerscht. Maar kan het wel anders zyn, daar de mensch zo
weinig zyn lot zig ten besten weet te fchikken?

w

creld bevat onheilen daar geen
De zedelyke en natuurlyke
Sterveling z'g vcorbeveiligen kan; doch deezen ter zyden gefl:eld
zynde, blyft 'er over, dat ieder redelyk wezen genoegzaam meester van zyn geluk is.
Rylc !om zoekt — en Armoede fchuwt men. Waar in befEaaa
het een en ander? Zo hy, die millioenen' bezit, een onvergenoegd hart heeft; dagelyks nieuwe tydkortingen, als zo veele
noodzaakclyke behoeften, om de zelfsverviceling te ontwyken,
onrustig najaagt; is by dan in de daad ryk ? is by ryker — is by
wel zo ryk, als dP niets bezittende Arbeider, die te vicde is met
het geene by in 't zweet zyns aanfchvns wint? neen! De ítraalen
dier Peruviaanfche Zonne fchitteren, snaar verwarmen niet, als
het hart, in de diepte der oevergenoegzaamheid, is nedergezonken.
Als 'er lets nieuws in het Staatkundige of Godsdienifige {sand
crypt, word 'er veelmaats geweldig tegen gefchreeuwd. Zo deeze
flemverheffng niet uit wangunst voortkomt, waarom wagt men
dan den tyd niet af, welke van zelven beílisfen zal, of het nieuwe
goed dan kwaad zy?
Alle veranderingen, zegt men zyn geene verbeteringen. Allen? neen! Doch waarom zouden cie minften het zyn? Kunnen
wy, by de denkbeelden onzer Voorouderen, de onze nog niet
voegen? duid dit niet terftond Bene meerdere kunde aan? Is 't
niet waar, dat dc tyd wel eens van agteren doet zien, 't geen het
fcherpfte vernuft, onmogelyk konde voorzien?
De Raatkundigen fpreeken van een evenwigt voor de Vorsten der
Christen waereld. Welk gewigt is liet, waar mede men die gelykheid tragt in fund te houden? Menfchenbloed! Zedeleeraars!
indien het oorlog nog geen natuurlyk kwaad is geworden, verheft
dan uwe ftemme tegen het eisfelykfte kwaad, dat in de zedelyko
waereld immer betond, of beftaan kan!
Het is een verfchrikkelyk denkbeeld, dat, terwyl twee Legers
elkander tragten te verpletteren en te vernielen , terwyl elk om 't
zeerfte beeken bloeds tragt te doen ftroomen op den aardkloot, die
onder hunne voeten van afgryzen ziddert; dat, zeg ik de oorzaaken daar van •rig middelerwyl vermaaken, mogelyk met Bals, en
Opera's!.... Dienstknegten des Doods ! heeft u dit denkbeeld
nimmer bezield? neen! gy konde anders orunogelyk loon trekken,
in te vernielen, of vexnield te worden. J. v. P.
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CAMALIELS RAAD OVERWOOGEN.

(Vervolg en Slot van bl. 338.)
enige omftandigheden , die den (hristlyken Gods -lenst,
E
in de eerf}e Opkomst en Voortplanting van alle Godsdicnf}en, tot nog verkondigd, oneierfcheidden, overwoo-

gen hebbende, ga ik nu voort, om, in de
II plaats, na te gaan; hoe verre de tegenwoordige
Gefteldheid der \Vcield, en de zigtbaare fchikkingen der
Voorzienigheid, de Voortplanting, en Voldtturing van
dien Godsdienst fchvncn te belooven.
Wanneer onze Godsdienst eerst verkondigd werd, onder de ongunfligfle omflandigheden, die deeze Verkondiging vergezelden, mogtende Menfchen, natuurlyk, befl uiten, dat niets anders, dan de Zegen van GOD, en de
kraf;tdaadige medewerking zyn er Voorzienigheid, de vastftcllmg daar van in de Wereld kon te wege brengen.
Maar nu dezelve zo verre verfpreid, zo vele gevaaren
ontkomen is; nu dezelve zulke magtige vyanden,te leur
gefield, en de grootfte Ryken aan zynen invloed onder
heeft, zou de Vernietiging daar van zo verbaa.-worpen
zend zyn als de eerfte Invoering en Opgang.
Een ongeregeld gedrag, of Bene ongelukkige dcnkwvze, moge deeze Inflc11ing wanfmaaklyk doen worden voor
zommigen: doch het openbaar gezag daar van zal (tand
houden en zich uitbreiden, of dc ALMACTICE moest 'er
tusf.hen beide komen Om 't zelve te vernietigen, eene
gebeurtenis, waar voor geen Christen vreest, en waar
op ik niet veronderftel , dat een Ongeloovige ftaat
maakt.
Zommige opmerkenswaardige omfiandigheden, in de
tegenwoordige gef}eltenis der wereld,geeven redelyken
grond van hoope, dat onze Godsdienst welhaast tot ver
Volken zal uitgebreid, en , onder hun, op een-afgeln
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vaster voet gevestigd worden, dan in Benig voorgaand t y d.
perk. Gelyk zodanig eene gebeurtenis een bykornend bewvs zou opleveren voor de Godlvke begunftiging der
Christenheid, zo zou dezelve teflèns Gene natuurlyke ver
aan derzelver duur, niet tegenftaande-zekringlch
'er uit byzondet e oorzaaken , op eenige plaatzen, voor
eenen tyd, cenig verval in kwame.
De tegenwoordige loop der Ilegeeringe en des Handels
opent een aangenaam vooruitzigt aan elk aandagtig opmerker. I)ewyl deeze hcrvoortkcmt van Volken, verlicht
door den wanren Godsdienst, en befchaafd door hoogfchathaarc geleerdheid , en zich vcrfpreidt door de Landen der
Heidenen en Mahomethaanen, worden deeze afgelegene
Gewesten vervuld met Bei bied voor eene Inflelling, omhelsd door lieden, die boven hun uitfleckcn en gepaard
roet zo vecle vourdeelen. Perfeonen, die, in zommige
opzigtep, onverfchillig zyn omtrent onzen Godsdienst,
krtvgen'belang in de voortplanting van denzelven, enzullen niet verwaarloozen 't geen zy weeten dat de heiligfte
band van Eenigheid onder de Menfcihen , en bevorderlyk
is aan het voortzetten hunner tvdl^ Ice oogmei ken. Wanneer wy, derhalven, de gchec!e Christen 1W'ereld,alsdoor
inhlaazing, overtuigd zien , dat een uitgefirekte handel
met afgelegene Volken, den oenigen zekeren grondflag uit
alles aanwenden-maktvnRydoeHrfchap,n
om dien fchat te verkrygen, 't geen niet geichieecn kan
Zonder tefFens het Eu angelie uit te breiden, befpcuren wy
an niet dat de Alwvze cots zich bedent van het Belang
en de Eerzugt der Mcnlchen, de algemcenfte en vermogendite dryt'veeren huns handels, als werktuigen ter bevordcrinc zyner Eere? Hoe bekrompen zyn de oogmerken der Menfchenkinderen; en hoe onfaalbaar de raadflagen des Allerhoofftcn! Hoe onuirputlyk de middelen van
GOD om zyne gunstrvke bedoelingen te bereiken: daar by
niet alleen de Deugden en Bekwaamheden zyner Dienaaxcn , maar ook de ondeugden en tydlyke inzigten der
Menfchcn , die den Godsdienst, waar dezelve geplant
was, onteerden, gebruikt, om dien te verbreiden in onbekende'Gewesten, en den Naam des Verlosfèrs heerlyk te
maaken over geheel de Aarde! 0 die p te des rykdoins beide
der Wysheid en der Kennisfe ran COD! Igoe endoorzoeklyk zyn
zyne oordeelen en onnafjpeurelyk zyne veen! (*)
(i')

Rom. XI. 33.
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Terwyl de glans der Euangelie waarheid allengskens de
duistere ftreeken der Aarde verlicht, is het ccne fincrtlyke en bedroevende waarheid, dat Volken, die langen tyd
in dit aangenaam fchynzel gezeten, en den koesterenden
invloed daar van genooten hebben, ongevoelig worden
voor hun geluk. Van deezen kant, nogthans, denkt men,
dat de Christenen regtmaatigen grond van vreeze hebben.
De Mcnlchen worden veeltyds maar al te fchielykgroote
zegeningen moede, en verfmaaden, door Bene zugt tot
nieuwigheid gedreevcn,of door de dwaaze begeerte, om
uit te fteeken, aangezet., of ook zomwylen door ver
harten en zondelyken lust geprikkeld, den-kerdhis
Godsdienst hunner Voorvaderen: zy omhelzen greetig de
twyfelingen ten opzigte van de waarheid; en (laan, in 't
einde, over tot volflaagen Ongeloof, of blyven geheel
onverfchillig of dezelve waar dan valsch zy. — Wanneer wy veronderitellcn dat de Snoodaarts, de Onverfchilligen en de Ongeloovigen zich allen tegen ons heilig Geloof vereenigden, en bekleed waren met zulke voordeelen
als klem byzetten aan hunne begrippen en voorbeeld,
vertoont zich de Christlyke Kerk in den haehlykften en
bykans hooploosften toehand; doch een rypberaadener
overweeging van decze fchynbaarheden zal onze vrees
verminderen , en ons toonera, dat, fchoon lieden van de
gemelde Characters voor zichzelve verílooken zyn van allen Godsdienftigen troost, hun invloed, nogthans, niet
verderfl} k kan veezen or• de Openbaare Godsdienstbe.
lydenis,of eenige vasthelling , die dezelve'onderfchraagt,
in gevaar brengen. Het lust my dit wat byzonderer te
ontvouwen.
Menfchen, van een openbaar ondeugend en zedeloos
Character, kunnen aan geen Stelzel an begrippen of handelingen gezag by zetten, maar ítrekken tot schandvlekken van alle Aanhangen onder welke zy zich vervoegen.
Zy worden zeldzaam geraadpleegd in het oprigten van
eene Kerk, of het beraamen van mft:ellin;en, het Burgerlyk
$eftuur raakende. Hun Character maakt hun onbevoegd
totdat werk; en wordenzy, door de onnafpeurlyke fchikkingen der \'oor•zienigheid, aan 't roer der Menschlyke
naaken geplaatst, gelyk dikwyls gebeurt, kunnen zyhun.
ne oogmerken niet volvoeren zonder den byftand van anderen, die waarfchynlyk van eene andere geaartheid zyn,
en hunne Godlooze oogmerken verydelen. --- Daarenboven worden de driften van fnoode Menfchen zelden
B b2ge•
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geíireeld, door den Godsdienst huns Lands te veranderen.
Byzondere vergunningen zyn het eenig voorwerp van zyn
wenfchen, en die verkrygt hy gemeenlyk door min haat
middelen. De Godsdienst wordt zelfs door de Boo--lyke
zen met een eerbiedig oog befchouwd: zy zyn dikwyls
geneegen de fmette hunner misdryven af te wisfchen, door
de yverigfte aanmoediging van openbaare Godsdienftigheid; en de heilige Inflellingen werden altoos het laatst
aangetast door de doldriftigfte en wreedfle Dwinglandy.
In de omwentelingen, op dceze wisfelzieke wereld, zag
men doorgaans de Godsdicnstftelzels van de Onderdaanen
tot de Oppermagten opklimmen; en, in die weinige gevallen, waar in wy mogen denken, dat de Throon eer
den Godsdienst voorgelchrcevcn dan ontvangen heeft,
werd dezelve noit bekleed door een fnood Vorst (*).
Menfchen van dat Charaer blvvcn of by hunne oude
Godsdienstbelydenis, of even ongefchikt zynde voor alle
foorten van Godsdienst, fleeken zy alleen uit door hunne
God loosheid.
De Onverfchilligen zyn vvanden, van welken wy nog
minder te vreezen hebben. Zv zvn , 't is waar, voor de
Christlyke Kerk verlooren ; doch zy voeren geen ander
Stelzel in, en laaten het vastgefteld Geloof ongemoeid.
De tegenkanting der Ongeloovigen, die de grootfte
vrees fchynt te verwekken, is min te dugten, dan men
doorgaans denkt. Geen anderen Godsdienst hebbende

om

(*) HENDRIK DE VIII, Koning van Engeland, levert veel eer

eenc fchynbaare dan weezenlyke uitzondering op ten aanziene van
deeze bedenking. Schoon wy ftelden, dat deeze Vorst het boven
verdiende, een ftuk dat nog in gefchil Raat,-gemldChar&c
kan hy niet gezegd worden den Openbaaren Godsdienst veranderd
te hebben. Zync drift vervoerde hein om het Pauslyk Regtsgebied
in Engeland af te fchafl'en , en een groot gedeelte der Kerklyke
inkomften in zync magi te krygen; doch JfINuuRIKS hervorming
liep niet verder. Hy bleef volyverig verknolt aan de oude LeerItell•n gen en Eerdienst, en vervolgde, met zyne gewoone geweldighei^i, alle afwyking daar van , geduurende zyne ganfche
Regeering. Engeland was, ten dien tyde, niet meer gezuiverd van
de d^vaalingen der Roomfche Kerke, dan Frankryk tegenwoordig. Rehalven dit, heb ik in dit gedeelte van myn bewys geen oogmerk
om onderfcheid te maaken tusfchen de verfchillende gedaanten,
waar onder zich dezelfde Godsdienst vertoont; maar tusfchen
c;odsdienstíteizels, die op onderfcheide en geheel andere grond.
pagen bebouwd worden.
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om in Bede van den Chuistlyken te ftellen, wordt hun
yver kragtlgos, by mangel aan een bepaald voorwerp. Zy
zullen noit de By6eloovigheden des Heidendoms weder ter
baane brengen. Zy hebben geen agting voor de Leer
van MAHOMETH, als die zelve op Godlyke herkomst
ítoft, en deeze eer aan de Christenheid toekent: zulk een
Leer kan geen Aanhangers vinden onder lieden, die alle
eifchen op Openbaaring en Inhlaazing verwerpen. Zal
onze Godsdienst c an vervallen , zonder dat 'er een ander
in plaats gefteld worde? Of zal de Natuurl ke Godsdienst, in 't einde, genoegzaam gekeurd worden om ten
leevensregel en tot troost te (trekken, voor het Mcnschdom? Zullen alle de byvoeg^ els, zo ten opzigte van de
zaaken, daar in begreepen, als met betrekking tot de
baarblyklykheid, waar op dezelve gegrond is, overtollig
gekeurd worden. llcezc vei onderflelling kan alleen voortkomen van de zodanigen , in wier ftelzel liet
Geloof eener byzondere Voorzienigheid, en van err. Toekomenden Raat van vergelding, lcerftukken uitniaaken:
omtrent welke aangelegene Leerftcllingen deVerwerpers
van het Euangelie nog niet overeenftemmen. — En mogen wy, zelfs naa deeze veronderfielling, niet nog vraagen, in welk cone Eeuw, in wat Land, deeze Godsdienst
immer de overhand hadt, zonder liet behulp van bvkomende initeilingen? Zullen deeze aan den N.ituu lvkcn
Godsdienst worden toegevoegd, door het hoogtic G,zag
op Aarde, om de Menfchen in eene openbaare Belydenisfe te veréénigen: hoe ongelyk zou de zamc:•nvoegin
weezen van een werkftuk der Menschlyke Staatkunde, 't
geen van gisteren is, en een ontwerp van voorlchriften,
eerwaardig door derzelver oudheid, en geheiligd door het
geloof van derzelver Godlyke herkomst?
Dan, hoe kunnen wy, op ecnigerlei wyze, Bene flrydigheid vinden tusfchen den Natuurlyken Godsdienst, en
het Euangelie van JESUS cHiclsrtus. Is niet elk Leerfhuk
van den eerstgemelden In het laatife ingelyfd ? En wat is
'er in 't geheele bevang des Christendom£ dus voltooid , dat
onaanneemelyk kan weezen by de Kinderen der Menfchen?. Kan het hun mishaagen de Voorfchriften der Natuure bekragtigd te zien, door het getuigenis van con
zelven? Kunnen zy liet euvel duiden, dat de Leerftcllingen, GOD, de Godlyke Voorzienigheid, en de vrolyklie
boope oit den Stervelingen gcfchonken, betreffende, opgeklaard en 'erfterkc z n ? Kan de Mcnsch iets !ebben
teBb 3
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tegen die uitltraaling van Godlvk licht, en die gunstryke
aanbiedingen van genade, welke zo wel voegen aan de
behoeften van zynen duisteren en zondigen ftaat? Ver
zich de Onkundige tegen Onderwys ? de Misdaadige-zet
tegen Genabctooning? de Slaaf der zonde tegen die Vryheid der Kinderen GODS ? of by die gebukt gaat onder de
natuurlyke Vreeze (les Doods tegen de Hoope der Opftandinge ten Eeuwigen Leeven ? Hoc zyn deeze moge
-lyk?
't Is waar de verborgenheden van onzen Godsdienst, de
soit, zonder eene Godlyke Openbaaring, zouden hebben
kunnen ontdekt worden, en de Wonderdaaden,op welke
dezelve gebouwd is, mogen wanfmaak en kwaade vermoedens doen gebooren worden by eenige weinigen, die me r.
luttel zedigheids de wegen van GOD befchouwen; doch,
by verre het grootí}e gedeelte der Christenen, Ikrekkea
deeze tot het hoofdcieraad onzes Geloofs, en tot het
voornaamíte begintel van hunne fl:erke verknogtheid aan,
't zelve. Neemt den Natuurlyken Godsdienst afgcfcheiden van den C1rristlyken, zonder de Inítellingen,,
Leertukken, en Beloften van het Euangelie; en neem;
dien zelfden Godsdienst, ondcrfchraagd door verbaazende Wonderwerken, vercierd met de eerwaardige Piegtig•
heden, en - bezield door de heerlyke uitzigten van he
Euangelie; biedt deeze beiden het Menschdom aan: de
eene als ontdekt door de kragt van menschlykefchranderheid; de ander als geopenbaard door aon zelven; vraagt,
welke fielzels zy zouden kiezen om hun gedrag naar te
regelen, en hunne hoope op te bouwen? Wy behoeven,
over het antwoord, geen oogenblik in twy fel te hangen.
De Proef is genomen, wy weeten den uitflag. Want het
dwaaze Gods is wyzer dan de Menfchen, en het z,s'akke
Gods flerker dan de Menfcken (*).
Terwyl een gedeelte der Ongeloovigen onbekwaam i@
om het Evangelie van CIRIS'rtUs ecnigen tcgenítand te bie.
den, zal het andere, en dat meer verdient geteld te wor,
den, ongenegen zyn oni dit te doen. Indien gy in
zodanigen getal fielt allen ,die de groote Leertukken van
een Natuurlyken (odsdienst omhelzen, in een con, in
Bene Voorzienigheid, en een Toekomenden Staat van
vergelding gelooven; die hunneMedemenfchen beminnen,
de vastftellingen van het Land hunner iuwooninge eerbieden a
(*) z COR. I. 2s.
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alle nieuwigheden Itrekkende om de openbaare rust te ilooreri; van zulke Charaëters zal onze heilige Godsdiepst weinig gevaars loopgin.
Zy zullen zich noit opwerpen om den Godsdienst huns
Lands te veranderen, of eene overtuiging van deszelfs
fchadelykheid, en een blykbaar verval van geloof daaraan
onder het Volk, moet daar toe den weg baanen.
Voor liet ontftaan van zulk een tydsgewrichc behoevende
Christenen niet te vreezen.
Het Euangelie heeft, tot hiertoe, gezegepraald overel ken mededinger, indien de ftryd op gelykcn voet gevoerd
wierd; en men zal geen voorbeeld in 't midden brengen
van een Volk, by 't welke deeze Godsdienst, eens gevestigd zynde, naderhand uitgerooid werd, dan door geweld
van wapenen. In elk Land, waar de Christlyi Go:;sdienst
is vastgefteld, behoudt het gros des Volks, hoe verzuimend en agtloos in 't waarneernen der Evangelie wetten,
het Geloof in de Godlyke herkomst van denzelven, en
ftclt de beloften, daar in begreepen, ten grondflag hunner
hoope. Tot dat dit verandere, kunnen Benige weinige uit
geen grond tot bekommernis geeven. 'Er-zonderig
is geene rede om ongerust te weezen over eenige enkele
befpiegelende Menfc ien, die, op nieuwigheid gef gild,
en grcetig haakende na gelegenheden om zich van de
rest des Menschdoms te onderfcheiden, denkbeelden
verfpreiden boven het begrip ván, of ítrydig niet, het
gezond Verftand hunner Medemenfchen, die dit doen
zonder de betaamelykheid in agt te neemen, en meestal
zonder gelukkig te flaagen. Welke bekwaamheden of
vermogens lieden van dit CharaElcr mogen bezitten, het
is in gecncn deelt te denken , dat zy den Godsdienst
huns Lands het onderst boven zullen keeren.
Indien wy, Christgeloovigen, eenen Godsdicnstbelyden
zo ovcreenkomftig met de Rede, en de algemeene begrippcn der Menschlyke natuure, dat geen Scelzcl, tot
nog aan den dag gebragt, liet daar tegen kan uithouden, wanneer voor 't overige de omttand,hhcden gelyk
waren. Indien wy geene vreeze hebben voor de magc
van Benen Overwinnaar, of voor het gelukkig flaagen
eens nieuwen Bedriegers. Indien de Natuurlyke
Godsdienst een gedeelte geworden is van den Cl.!ristlyken, elk lecrftuk van dcnzclvcn daar ingelyfd zynde. Indien, noch de Snoodaards, noch cie Onverfchilligen, noch zelfs de Ongeloovigen, die Benig
be.
Bb 4
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belang flrellen in 't welzyn der Maatfchappye, rechtmaatige vreeze kunnen verwekken, dat de opcnbaare Belydenis en 't Geloof van onzen Godsdienst, ten einde
zal geraaken; zo mogen wy, enkel uit tweede oorzaaken redeneerende, geiyk ik in het tegenwoordige geval
gedaan heb, befluiten : het is de Vil van GOD en de Be1}emming zyner Voorzienigheid, dat deeze Godsdienst
geenzins zal verhrooken worden; als mede dat, overeenkzmtig met het bcginzel door GAMALiEL VaStgef}eld,
dee e Raad, dit Werk, niet uit de Illenfchen ir.
Kin her gemoed eens Christens Bene aangenaamer bezigheid hebben dan de befchouwing van den volftandigen Duur diens Gecstlyken Koningryks, 't welk GOD
heeft opgerigt onder het Mcnschdorn, om daar in zvne
Wysheid en Goedheid o 't uitmuntendfle te vertoonen , afl;eweekene en bedorvene Schepzels te herroe
te verbeteren, en ter eiudlooze Gelukzaligheid-p:•ne
op te voeren ? Kan een Clrthten nalaaten, met de groot.
1e hlvdfchap vervuld te worden, op de overwccjing;,
ddt hei heilig Geloof, 't geen by v-'n zone Voorvaderen
one .amen Leeft, 't welk hem zo menim aal den zoet i en troost vcrfchafte, en met de flreelendfle hoope der
heerlykhcid vervulde, v,n' invloed Reeds wyder en wvder zal uitlpreiden, en de zegeningen, daar aan verbonden, tot de verstafgelegenc tydperkcn uitflrckken? —
Moethy zich niet verheugen, om dat de Kerk van GOD,
de bewaarditer zyner Wetten en Beloften , die nnbewecgelyk bleef onder het raaien van zo verle flormen, daar
op aanvallende: ire!ke regenvlagen, welke flnrmnivin,den 'er
mogen komen, onwrikbaar zal blyven, als de Berg Sion,
the van waggelen noch wankelen weet.
De Belolte des ALLERHOOGSTEN is, buiten twyfel , de
hegtfte grondflap van 't Geloof eens Chi istens. Wie
zich de verklaaring herinnert des Zaligmaakers: Dat zyne
Kerk gebouwd is op een 7otslleen; dat de poorten der Helle
ze niet zul en overweldigen (*); als mede dat ley met zyne
Leerlingen zyn zal tot de voleindiging der LI'ereld (t), terwyl zy hunne pootringen aanwenden, om zynen Godsdienst te onderfchraagen en voort te planten, kan men niet
twy felen , of deeze verklaaringcn van den mond der Waarheid zullen vervuld worden, of door de wonderdaadige
tus(*) MATTH. XVI. I8.
`t)
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tusfchenkomst van COD, of langs den gewoonen weg zy.
ner Voorzienigheid. Dan, desniettegenftaande, levert
het een bykomende vertroosting op, wanneer een Christen de byzondere flappen en fchikkingen der Voorzie
welke con zyne genaderykeoogmerken vol -nighedor
overweegt. Door deeze overdenkingen wordt ons-voert,
Geloof verfterkt, en wy erlangen de vrolyke verzekering, dat wy, bezig zynde, met het onze toe te brengen
aan de uitbreiding van onzen allerheiligften Godsdienst,
onderileund worden door de Godlyke Voorzienigheid, en
Medewerkers met con zyn (*).
De groote Ontwerpen des ALMAGTICEN zullen voltooid worden, De rivieren mogen haar bruisfen, de rivieren
mogen Naare aanfootingen verheffen, de HEERE in de hoogte
is geweldiger dan liet bruisfen van groote wateren, dan de geweldige baren der Zee (t). Het kan den Opperílen Beítuurder des Heelals niet aan Werktuigen ontbreeken
om zyne oogmerken te volvoeren. De kleine plans der
Stervelingen mogen ge'ukken of mislukken; de Ryken
deezer Wereld mogen beurtlings opkomen en ten gronde gaan: maar, te midden van alle deeze omwentelingen blyft ieder Christen verzekerd, dat de Koningryken
der Aarde Koningryken van Goa en zynen Gezalfden zullen
worden. Dat dit heuchlyk tyditip aanbreeke, dat
de Naam van co D geheiligd wonde; dat zyn Kcningryk korre;
dat zyn wil op darde gefeltiedde gelyk in den Hemel. Amen.
(*) Hier geeft de Eerw. nrc;c een verflag van 't geen 'er gedaan
is door dc Societeit ter Voortplanting van het Chri'stlyk Geloove,
in Schotland, voor welke Societeit by deeze Redenvorring uit.
(prak, dit hebben wy, al, bepaaldlyk tot het oogmerk van den
dag en niet rechtlireeks tot het Onderwerp behoorende, agterwege
gelaaten.
(f) PsaLM. XCIII. 4.
f
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VERHAAL VAN EEN GEBROKEN BORSTBEEN; DOOR MR.

Heelmeester onder 't veertiende Regiment Dragonders.

GEORGE BORTHwICK,

(Medic. Comment. Vol. V. Part. II.)
en man, hehoorende onder 't veertiende Regiment,
werd door een kwaadaartig paard terk met zyn borst
to-
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tegen de kribbe gekneld, terwyl hy bezig was met '1J
zelve in de flal te zadelen. Ik zag hein omtrent
tien minuten na 't voorval , wanneer hy over een
zwaare pyn in de borst klaagde, welke zich naar beide
de zyden verfpreidde: ook gevoelde by eene belemmering in, de ademhaaling. By het onderzoeken van 't
Borstbeen, vond ik 't zelve over dwars gebrooken, onmiddelyk boven de vereeniging van de vierde ribben.
Ter plaatze van de breuk kon men onderfeheiden hooren
een kraakend geluid als van een rasp, beide in de uit-en
in- ademing. Men kon nog duidelyker de beenbreuk
ontdekken, door ze te betasten; doch 't einde van 't Be
gebrooken gedeelte van 't been was niet verheven-ne
boven 't andere. De zaak gevonden hebbende, zc>
als ik gemeld hebbe, deed ik hem aanttonds cene ader
twaalf oncen op den arm, en liet hem zorg--latingv
vuldig te bed brengen; wanneer ik rondom zvn borst
wond een breed rennellen windzel met een drukdoek vair
dezelfde toffe op 't borstbeen onder 't verband, 't welk
maar eens rondom 't lighaam ging; op dat ik naderhand
in ítaat zonde zyn van 'c zelve, wanneer 't noodij; was,
gemakkelyker en veiliger los te maak en. 't Verband werd
niet zo dipt aangedrongen, dat 't de ademhaaling hinderde: 't oogmerk was alleen een algemeene flevigheid aan
de deelen te bezorgen: 't welk ook bewerkt werd, dewyl
't kraakend geluid, ter plaatze van de breuk, federt't aan
verband, niet gehoord werd. Den eer -legnva't
na 't toeval was by zeer onrustig , 's morgens-íl:enagt
hem bezoekende, vond ik hem door een hoest aangetast,
die, fchoon niet zwaar, een heevige pyn door de geheeIe borst en in de breuk veroorzaakte. Dit toeval week
fchiclyk na een tweede aderlaating, en eenige zagte
zweet - verwekkende middelen. Van den derden dag na 't
voorval, bleef hy wel tot den negenden dag: wanneer
by flaapzugtig werd, en geduurende vyftien uuren ge
bleef, waarna hy volkomen 't gebruik van zyne-voels
zintuigen wederkreeg, 't welk misfchien door de blaartrekkende middelen, die aan zyne voeten gelegd waren,
veroorzaakt werdt. Hy klaagde vervolgens over eene
verdooving in de regter-zyde, die zo toenam, dat de huid
ongevoelig werd voor 't prikken met een naald. Hierna
ging hy voort dagelyks in kragten aan te winnen, en was
in den tyd van zeven week-en volkomen wel. De verdoo-
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dooving in zyne zyde hield meer dan twee maanden aan,
en ging vervolgens geheel over. Geduurende den geheelen tyd van zyne ziekte, was de pyn van de breuk en
moeijelykheid in de ademhaaling, veel minder dan meal
zoude hebben verwagt.
NATUURLYKE HISTORIE VAN DE GEMEENE MUSCH.

(Volgens den Heer DE BUFFON .)

choon de meeste Uitleggers en Natuurkundigen willen,
S^zu,4ès
dat de Gemeene Musch in 't Grieksch den naam van
gedraagen hebbe, is de GeIlachtnaam, en de
eigenlyke van de Gemeene Musch, Tpayat,ri5. In 't Latyn
heet zy Pasfer Domeflicus; in 't Italiaansch Pas [era of Pasjere Ca aringo; in 't Spaansch Pardal; in 't Hoogduitsch
Husf far of Hausfperling; in 't Zweedsch Taelting of
Grawparf; in 't Engelsch Houfe Sparrouw; in 't Poolsch
Wrobel domosvy; in 't Fransch voert zy, in onderfcheide
Landfchappen, verfchillende benaamingen, de gemeenfee
is Moineau.
Zo zeer het Geflacht der Musfchen in getal overvloedig
is, zo groot fchynt ook, wanneer men de Naamlystmaakers raadpleegt, het getal der foorten. Ik zal zonder my
hier mede op te houden, thans alleen fp reeken van onze
Gewoone Muscli. Dezelve is al te bekend om eene breedvoerige geftalte en gcdaantebefchryving te behoeven: genoeg is het, met een enkel woord aan te merken, dat
deeze Vogel zich anders vertoone voor het eerfte ruijen, en in verderen ouderdom. Deeze kleurverandering in Pluimadie, en in de hoeken van de opening des
Beks, is algemeen en beftendig; doch 'er zyn, in dezelfde foort byzondere en toevallige verfcheidenheden;
want men vindt zomtyds Witte Mus fchen , ook Bonte, en
bykans volftrekt Zwarte (*), ook ziet men Benige Geele.
De
('k) In Lotnaríngen worden Zwarte Musfchen gevonden; doei
deeze zyn zeker Gemeene MusJchen, die zich geduurig onthouden by de Glasblaazeryen, aan den voet van 't gebergte aldaar
zeer menigvuldig, 1leeds in den rook leevende. Do!tor r, 0 TT I N G E ii, zich in een deezer Glasblaazeryen bevindende, zag

een,- menigte van GeuIeeue Musj'ciiti onder welke zich min en
meer
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De Wyfjes verfchillen van de Mannetjes niet dan alleen

hier in , dat zy een weinig kleinder zyn, en zwakker kleuren in de Pluimadie hebben.
Eehalven deeze eerlte verfcheidenheden, waar van eenige algemeen, andere byzonder, zyn, en alle in onze
Lugtftreeken gevonden worden; zyn 'er andere in afgelegener Gewesten, die fchynen te bewyzen, dat deeze
foort van Vogelen in ons Vaste land verfpreid is van het
Noorden tot Iet Zuiden, van Zweeden tot in Egypte, tot
de Rivier Senegal, enz.

Maar in welk land de Musfclien ook woonen, men vindt
ze nooit in woeste plaatzen, of die verre van 't verblyf
der Menfchen verwyderd zyn: even als de Ratten kleeven zy onze Wooningen aan, en worden, uit dien hoofde, met regt Huis -Musfchen geheeten: zy fcheppen geen
genoegen in bosfchen of groote uitgeftrekte velden; men
.heeft zelfs opgemerkt dat men 'er meer in de Steden dan
op de Dorpen aantreft, dat ze niet gezien worden in afgelegene hutten, en boerewooningen in 't midden van
veel bosch; zy volgen de Menfchen om op hunne kosten
te leeven : dewyl ze lui zyn en vraatziek, zoeken zy hun be.
Liaan uit het geen andere gereed maaken. Onze graanzolders, onze koornfchuurery, onze pleinen, onze vogelvlugten , met één woord, overal waar wy Graanen verzamelen
of ftrooijen , onthouden zy zig liefst: en dewyl zy zo ver
als tairvk zyn, doen zy zo veel kwaads, dat ze-flindc
geheel niet gewild, gehaat en vervolgd worden: de Vederen der Musfclien dienen nergens toe, haar vleesch is
niet goed ter fpys, hun Item geheel onaangenaam, haare
gemeenzaamheid verveelend, en haare ftoutheid lastig: zy
gelyken naar die heden, welke men overal aantreft, en
nergens doen mede wil hebben; op zommige plaatzen
heeft men het leeven der Musfclien op prys gefield. In
Duitschland zyn de Boeren, op vericheide Dorpen, ver
alle jaaren een zeker aantal Musfclien koppen te le--pligt,
veren. [In Vriesland is met het vangen daar van geld te
verdienen: mits men 'er zestien te l;élyk brenge.]
't Geen de Musfclien voor altoos een lastig Gevogelte
zal maaken, is niet alleen derzelver talryke vermenigvuldi-

meer zwarte bevonden. Een oud man te dier plaatze berigtte
hem, dat cie Mu fchen daar zo zwart konden worden, dat ze
nzuwlyks kenbaar waren.
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diging; maar ook haare floutheid, loosheid en list, om
de plaatzen, die haar aanftaan , te blyven inhouden: ze
zyn gaauw, onbefchroomd, moeilvk te bedriegen, zy
ontdekken ligt de ftrikken haar gefpannen, en matten de
zodanigen, die haar zoeken te vangen, af: men moet
by voorraad, ten dien einde, het net fpreiden, veele
uuren en menigmaal geheel vergeefsch wagten: 't is bykans alleen in tyden van gebrek en als 'er fneeuw ligt,
dat de vangst redelyk (laagt. Deeze kan, ondertusfchen,
weinig betekenen om eene merkbaáre vermindering te
wege te brengen onder Bene foort van Vogelen, die drie
maaien 's jaars voortteelt.
Het nest der Musfchen beftaat uit een weinig hooi van
buiten en een weinig vederen van binnen ; vernielt men 't
zelve, zy maaken, in één etmaal, een ander; werpt
men de eitjes weg, die doorgaans vyf of zes of meer in
getal zyn, acht of tien dagen laater hebben zy weder andere gelegd; fchiet men ze op de boomen of op dc daken, zy kruipen des te dieper in koornfchuuren: en 'er
zyn omtrent twintig ponden koorns noodig om één paar
Musfchen te voeden ; dit hebben my lieden, die ze lang
opgeflooten hielden, verzekerd: dat men hier uit, en uit
hun getal, opmaake hoe groot Bene verwoesting dit Gevogelte in de Graanen aanregt: want, fchoon ze in 't
eerst de Jongen met Infeden voeden, en zelfs eene groote menigte opeeten, beftaat haar voornaamfle voedzel
uit ons beste Graan. Zy volgen den Akkerman in den
Zaaytyd, den Koornnyder in den Oogst, den Graandorfcher op den dorschvloer , den Oppasfer van het Pluimgedierte als by zaad aan 't Gevogelte geeft; zy zoeken het
Graan in de Duivenvlugten, ja zelfs in den krop der jon
Duiven, die zy doorpikken om 'er 't zelve uit te haa--ge
len. Zy aazen ook op Honigbyen, en vernielen, met
voorkeur, de eenige Infeéten, die ons eenen merkbaaren
dienst doen. In 't kort zy zyn zo boosaartig, zo ongemaklyk, dat men zou wenfchen een middel te weeten om
ze te verdelgen.
Men heeft my verzekerd, dat, wanneer men metzwavel rookte onder de boomen, waar de Musfchen, op zekere tyden , vergaderen , en 's nafits flaapen, deeze rook
haar zou doen flikken en vallen. Ik heb de proef van dit
middel genomen; doch zonder vrugt: ik deed dezelve
met alle omzigtigheid, om dat ik 'er belang in Relde : dewyl i1 dit hiitderlyk Gevogelte niet uit de uabuurfchap
my-
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myner Vogeivlugten wist te verbannen : waar zy niet al.
leen den zang myner Vogelen Hoorden door haar verveelend getjilp; maar ook de beste zingvogels leerden, 't
zelve na te bootzen, en dus'volftrekt bedierven. Ik liet
op een muur, boven welke groote Kastange China boomen
groeien, op welke de 1tMusfcchen 's avonds, in eene verbaazende menigte, vergaderden, verfcheide potten zetten
vol zwavel, gemengd met een weinig kooien en harst;
deeze hofyen in brand geraakende, verwekten een dikken
rook, welke geen andere uitwerking deedt dan dat de Musfchen ontwaakten; naar maate de rook hooger klom, vloogen zy hooger in de boomen op, eindelyk vertrokken zy,
en gingen op de 4igtbygelegene daken zitten; geen één
viel 'er ter aarde; alleen ontdekte ik dat 'er drie dagen
verliepen eer zy, in eenig aanmerkelyk aantal, in de berookte Boomen vloogen; doch vervolgens namen zy haare oude woonftede weder in bezit.
Dewyl de Musfclaen ll:erk zyn, worden ze gemaklvk in
kooitjes gehouden, en leeven verfcheide jaaren in dezelve, bovenal wanneer zy geene Wyfjes by zich hebben:
want men wil, dat het onmaatig gebruik derzelven het
leeven der Mannetjes zeer verkort. Wanneer zy jong
gevangen worden, hebben zy leerzaamheids genoeg om
iemand op een enkel woord fpreekens te gehoorzaarnen,
en eenigzins den zang over te neemen van zingvogelen,
by welken men ze 'plaatst;. natuurlyk gemeenzaam worden zy het nog beter in den Raat der ílaavernye. Onder
beweegt deeze gemeenzaame geaartheid de Mus -tusfchen
niet om met elkander te leeven in den haat der vey--fchen
heid; zy zyn eenzaamheidminnend, en dit is misfchien
de oorfprong van hunnen Fran fchen naam Moine, Moineau,
afgeleid van Monos.
Naardemaal deeze Vogels zich noit uit onze lugtftreeke
begeeven, en altoos rondfom onze wooningen onthouden,
valt het gemaklyk hun waar te neemen en te ontdekken,
dat zy doorgaans alleen of by paaren vliegen: twee tyden
in 't jaar zyn 'er nogthans, op welken zy vergaderen,
niet om by hoopen te vliegen, maar om zich te vereenigen en met eikander te tjilpen: in den herfst op de Wil genboomen aan den waterkant, en in den Voortyd op het
groen gei--oomte; 's avonds komen zy te gader, en in 't
aangenaamfle van 't jaar brengen zy den nagt in 't geboomte over: doch 's winters huisvesten zy dikwyls alleen, of met hunne Wyfjes, in de gaten der muuren, of
on.

VAN DE CEI2EENr Mrrscx.

399
onder de daken onzer huizen; en 't is niet dan wanneer
de koude fterk knelt, dan men 'er, zomcyds vyf of zes
in dezelfde verblvfplaats aantreft: waar zy , naar allen
fchyn , onz de warmte, zich by den anderen voegen.
De Mannetjes vegten heftig om de Wyfjes, zomtyds
loopt het gevegt zo hoog dat het leeven 'er by wordt irigelchooten. Weinig Vogels zyn zo vuureg en ílerk in
hunne liefde. Men heeft Mannetjes gezien, die twintig
maalen agter den anderen het Wyfje dekten, met dezelfden vuurigheid en blyken van genoegen; zonderling is
het dat het Wyfje eerst moede ichynt van een fpel, 't
welk haar min moet afmatten dan het Mannetje; doch 't
welk haar te minder moet behaagen, om (lat het zonder
eenige voorbereiding, zonder Benige minnekoozeryen ,toegaat: de Mannetjes betoonen veel drifts zonder tederheid, en alle beweegingen , die zy maaken , wyzen uit, dat
zy alleen het vermaak voor zichzelven zoeken. Men ver
een Doffer en een Duif-gelykdminozrcva
met die der iVlusfchen , en men zal bykans tusfchen dezelve alle overgangen zien van liet louter natuurlyke tot het
zedelyke.
Deeze Vogels nestelen doorgaans onder onze dakpan
muurgaten, of in potten daar toe-ne,idgot
opgehangen, zomtyds ook in putten en veníterbanken,
die met latwerk bezet zyn; niet te min vindt men 'er,
die hun nest op 't Geboomte maaken. ik heb Musfchers
nesten gekreegen , gehaald uit hooge Nooteboomen en
groote Wilgen: zy plaatzen die nesten in den top dier
Booroen , en Rellen ze toe van dezelfde bouwíloffe, dat is
te zeggen van hooi buiten, er vederen van binnen: doch
'c geen byzonder onze opmerking verdient, beslaat hier
in, dat zy 'er eene foort van bekleedzel byvoegen, 't
welk het nest bedekt, derwyze dat 'er geen regenwater
kan doordringen, beneden dit bekleedzel laaten zy een
ingang open, terwyl zy de nesten in de muurgaten of
andere overdekte plaatzen vervaardigende, met rede de
moeite van het toeftellen deezes bekleedzels fpaaren : als
't welk dan geheel overtollig zou wcezen. Het Inftintk
vertoont zich hier met een bykans beredeneerd bezef, 't
welk ten miníten de vergelyking van twee kleine denkbeelden veronderstelt.
Men vindt onder deMusfclien een veel luier, doch tevens
flouter foot, dan de anderen, zy geeven zich de moeite
giet om een nest te maaken, doch dryven de Huiszwalu-

wen
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wen uit de hunne; zomtyds bevegten zy de Duiven, doeir
ze uit haare gaten komen , en neemen ze in.
'Er heeft, gelyk uit dit alles blykt, onder dit kleine
Volk, eene verfcheidenheid van zeden plaats, en bvge.
volge,een Inflinc'i,'t welk meer veranderd en volkomener is dan by de meeste andere Vogelen: dit ontftaat,
ongetwyfeld, hier uit, dat zy in de zamenleeving zich
onthouden; zy zyn halve Huisvogels, zonder onderworpen
te zyn of hunne onafhanglykheid.verlooren te hebben.
Zy ontleenen 'er alles van wat hun aanlaat, zonder iets
in plaats te geeven, en zy verkrygen die ílimheid, die
omzigtigheid, die volmaaktheid van 1nílinft, welke
doorftraalt in de verfcheidenheid hunner handelingen,
gefchikt naar de tyden, en gelegenheden.

WAARNEEMING OVER HET BY ZICH DRAAGEN VAN
SPAANSCHE VLIEGEN (Cantharides.)

Door den Heer BOURGET.
(Gazette de Santé.)

en vierden van February des jaars 1777 werd ik ge.
roepen by een knegt, aan de Rotkoorts leggende.
D
Op den vyfden dag zyner ziekte vond ik de pols zeer

zwak, hem íleeds ylende. Zyn tong bekeeken en verder alles onderzogt hebbende, werd ik te raade, hem,
voor de derde keer, een Braakmiddel in te geeven, in
ftede van de Spaanfclhe vliegen te leggen, waarom men
my aan was, en de uitílag beantwoordde aan myn oogmerk. Ik keerde te rug met de Spaanfche vliegen door
my rnedegenomen, omtrent een half once gewigt, bedekt
met een dubbel papier, in den zak van myn camifool; ik
droeg ze eenige dagen by my, denkende dezelve te zul len moeten gebruiken. Doch ik betaalde zeer duur dit
by my houden. Vyf of zes dagen zulks gedaan hebbende,
kreeg ik kramptrekkingen in myn voeten, en voelde eene geweldige pyn in de blaas, boven al voor en naa het
maaken van myn water. Ik was Benige dagen daar over
ongerust; op de oorzaak peinzende, fchreef ik de uitwerkzels toe aan Wvn, Thee of Koffy, die ik intusfchen gebruik hadt, denkende dat deeze die lastige prikke=
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keling konden te wege brengen: in 'c einde befloot ik
iets daar tegen te gebruiken ; dan my fchoot te binnen,
dat ik dezelfde toevallen hadt, welke zomtyds de zodanigen overkomen, die Spaanfche vliegen gelegd zyn. Ik
nam het pakje uit myn zak, en lag het op tafel neder.
De eerfte Aagt daar aan bevond ik my beter. En ik
twyfel thans niet meer of ik heb de oorzaak van myn
ongemak ontdekt, hier in vind ik my bevestigd: dewyl
ik 'er geheel van verlost ben door 't gebruik van Koemelk met zuiker en enkel water tot myn daaglykfchen
drank.

AANMERKINGEN OVER DE SCHADELYKHEID VAN HET
KOPER VOOR DE GEZONDHEID.

Door J. G. KALENRERG, Apotheker in liet Aalmoesfeniers
Weeshuis te Amfi?erdam, Lid van het Provinciale Utrechtfche Genootfchap van Kunten en Wetenfchappen.
et is overbekend, dat het Koper een weeft Metaal
H
is,'t welk zig ligtelyk laat ontbinden, en zomededeelbaar is , dat het van daar den naam voere, van Me-

retrix Metallorum, of de Hoer der Metaalen. Dezekundigheid heeft al vroeg aanleiding gegeven , om op te
merken, in hoe verre het Koper, door zyne gemaklyke ontbindbaarheid en mededeelbaarheid, zig vereerdge
met onze Vogten en Spyzen, die wy in Koperen
Vaatwerk kooken; mitsgaders, om de gevolgen hier van
voor onze Gezondheid na te gaan. In 't midden der
vyftiende Eeuwe heeft Fallopius reeds waargenomen,
dat al het Koper en de bereidingen daar van verdervelyk en bytende zyn ; ook heeft Angelus Sala al tegen
het inwendig gebruik des Kopers geyverd. Kenftemmig hier mede zegt Geofroy,, ' t welk ook veele andere
Scheikundigen bevestigen (*), en de ondervinding dagelyks ítaaft : indien het Koper aan de Lugt bloot gefteld word, bekomt het een groenen Roest; als het
on(*) Men zie, uit veele Schriften over dit onderwerp, het Dispuut van SCHULTZ, Mors in Otia, of de Dood in de Pot.
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onder de handen is geeft het een onaangenamen reuk
van zig; en 't verwekt op den tong een wrangen,
fcherpen, walgagtigen fmaak. Het word zo wel door
't Water als de Olien met den tyd opgelost, en van
alle Zouten opgegeten. Het opgeloste Koper verkrygt
van de zuure en vaste Alkalifche Zouten eend groene,
maar van de Pisagtige eene zeer fchoone blaauwe, koleur. Men rekent dit Metaal, en voornaamlvk het
Spaansch Groen, onder de vergiften: want de Spys, of
ook wel het Water, dat lang in Koper geftaan heeft,
word daardoor zeer fchadelyk. Het veroorzaakt in de
Maag en Ingewanden pynen en hevig braken; dikwils
eene vergeeffche aandoening tot ontlasting; ook wel
v^erzweering in de Darmen; by wylen bezwaarlyk adem
Leden, en een-halen,krmpgtiz nedr
treurigen dood , naarmate der mindere of meerdere hoeveelheid van dit vergift.
Tegen dit zeer algemeen aangenomen gevoelen heb
voor weinige jaren, twee voorname Man--benzigtr,
nen te Berlyn, de Heeren Eller en Formey, aangekant,
bewerende, dat 'er geen nadeel te wagten is van 't ge
Koperen Vaatwerk. Dan tegen den Brief,-bruikvan
welken die Heeren deswegens gemeen gemaakt hebben, heeft de Heer Amy, Advocaat by liet Parlement van Frankryk, Bene opzetlyke Wederlegging ge
waardig is. Ze behelst Bene-fchrevn;dilzg
zeer duidelyke ontvouwing van de nadeelige gevolgen ,
die het algemene gebruik van Koperen Vaatwerk met
zig íleept ; en toont ten allerklaarfte de nietigheid der
bewyzen, welken, ten voorfpraak van 't Koperen Vaatwer k, bygebragt worden. Op de lezing van dat Gefchrift vind men zig, met den Heer Amy, als genoopt om te gelooven, dat een Stuk zo ongegrond
nooit uit de handen dier Heeren gekomen is ; maar dat
de een of andere gemeene Schryver dien Brief opgelleld ,
en flegts gebruik gemaakt heeft van deze beroemde en
geagte Namen, om het Publiek te misleiden, en zulk
een nadeelig vooroordeel in ligtgeloovigen te Merker te
vestigen; waertoe men zelfs gebruik maakt van mis
redeneringen. Zo zegt men, (om hier-leidn
van no een voorbeeld te berde te brengen,) „ dat de
„ Geneesheeren, door behulp der Scheikunde, nooit
„ iets fchadelyks in het nauwkeurig gereinigd Koper
-

„ hebben kunnen ontdekken; en dat men 'er zelfs in
te-
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„ tegendeel heilzame geneesmiddels uit vervaardigd
„ heeft ". Dit is, mag men wel zeggen, den onoplettenden Lezer misleiden; want de vraag is niet, of
het nauwkeurig gereinigd Koper geen kwade uitwerking doen kan? maar of het niet een waar vergift worden kan, wanneer het zig in zodanig eene gefteldheid
bevind, in welke men het gewoonlyk in onze Keukens
en Apotheken gebruikt? En dit laafte zal niemand kun
daar de veelvuldige-ongelukken, die-netgfprk,
dagelyks uit het gebruiken van 't Koper ontftaan, zulks
ten fterkfte bevestigen. Wat wyders het gemelde nopens
het geneeskundig gebruik aangaat, 't is zeker dat zulks
plaats heeft ; en men weet , dat de beroemde Boerhah'e
van oordeel was, dat eene ontbinding van Koper, met
het vlugge Olicagtige zout bereid, boven alle Pisdryvende, en tegen de Waterzugt gebruikt wordende, middelen, den voorrang verdiende: maar wie weet ook
niet, dat men doodlyke Vergiften, door behulp der
Scheikunde, in heilzame Geneesmiddelen veranderen
kan? -- Voor 't overige leert ons dit Gefchrift ,
ter bevestiginge van 't algemene gevoelen van voorzigti.
ge Geneesheeren en ervaren Scheikundigen, da t het Koper door zeer veele Scheivogten ontbonden word, en,
in één derzelven ontbonden zynde, eene kragt verkrygt,
die aan de gezondheid ten hoogften nadeelig is, en hevige toevallen kan voortbrengen. En zulks toont ons,
wat men ook beweren moge van de fchadeloosheid van
nauwkeurig gereinigd Koper, dat het gebruik van Koper Vatcnwerk in de Keukens en Apotheken min vei
dan dat van Yzeren en Aarden of Glazen Vaten;-ligs,
daar 't vast ílaat, dat het gebruik der Koperen Vaten
van groot nadeel kan zyn, wanneer ze maar eenigzins
onvoorzigtig behandeld *worden. Dit is nog onlangs , niet het afloopen van 't jaar 1770, aan ongeveer
tweehonderd Weeskinderen, in het Diaconiehuis dezer
Stad gebleken. Volgens het verhaal van den Heer Willmet, Apotheker van dat Huis, was dit deerniswaardig
ongeval ontftaan, door 't nuttigen van Spyzen, waarvan het Vet gezouten, en nog daarenboven met eenig
Salpeter aangezet was, en dat in Koper geftaan had.
Het Metaal was hierdoor zodanig aangetast, dat het
Vet, 't welk aan 't Koper raakte, te eenemaal eene
groene koleur had aangenomen. De ongefteldheden , op
het gebruiken dier Spyzen, als zware benauwdheden,
Cc2
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allerfterkfte opfpanningen, yfelyke ítuiptF.ekkingen enz.
ontílaan, zyn allernaarst geweest. Gelukkig is 'er niemand van gefl orven ; dan 'er verliep evenwel min of
meer een jaar, eer deeze ongemakken geheel herheld waren; ook zyn de Binnen-Vader en Moeder, van wegens
hunne onvoorzigtigheid, afgezet. Wyders heeft
my een later ongeval genoopt, om bepaaldlyk eenige
waarnemingen te doen op de werking van den Must op
het Koper; waarvan ik den uittag, als oordelende
zulks niet ondienftig, nog wat byzonderer zal melden.
In de_ maand January dezes Jaars, werd de Binnen-of
Keuken- Vader, van dit Aalmoesfeniers Weeshuis, onder het drinken vats witten nieuwen Most, min of mecr
een Koperachtigen finaak gewaar ; en na het gebruik
van 3 a 4 kelken des avonds, gevoelde hy walging,
krimping, zwelling en verftyving des Buiks; welke ongemakken hy anders nooit befpeurd had. Gelukkig ontlastte hy met den morgenftond die Toffe, maar de krimpingen,bleven egter nog wel drie dagen aanhouden. Op
zyne vraag, of 'er ook door de Konst ontdekt kon worden, wanneer nieuwe Most met Koper gemengd mogt
zyn, die ik met Ja beantwoordde, heb ik, om van de
verdagtelyke íloffe verzekerd te zyn, den Most getoetst; en ziet, de vlugge geest van Ammoniakzout
toonde het Kopergroen zeer duidelyk aan ; de Most werd
terílond blaauwachtig, tot een bewys , dat 'er Spaansch
Groen in fchuilde : foortgelyke gevallen, welken onmiddelyk op het gebruik van dien drank gevolgd waren,
vernam ik meer in deze Stad , 't welk te wege bragt ,
dat de Most, door de ondervinding van de zodanigen,
verdagt gehouden werd. Om nu mvn evermensch niet
aan voorkomelyke onheilen bloot te (lellen, vond ik my
verpligt, deze gevallen publiek te maken; 't welk my
bewoog, om, den Io Febr. dezes Jaars, een Bericht
biervan in de Amfterdamfche Courant te geven.
Deze Gebeurtenisfen hebben my doen befluiten, om
de ontbinding van het Koper met witten Most na te
fporen. Om dit gemakkelyk te kunnen verrigten, werden my, door een beëedigd Makelaar in Wynén, ver
proefjes witten Most van verfchillende Mer_-fcheidn
ken, regelregt van vlotfchuiten des tyds bezorgd; wel
ik vooraf met den geest van Ammoniak zout toet--ken
te, en al. ea zuiver bevond. Hieruit heb ik afgeleid,
dat
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dat het Koper-groen, 't welk ik in den Most, voorheen
in deze Stad gebragt, ontdekt had; misfchien toevalliger wyze , in dezen en genen Most gekomen was; die
wyders, by ongeluk, aan zommigen ten deel viel; waar
door dan de gemelde onheilen ontftaan kunnen zyn.
Om dit nader te beproeven, nam ik, voor eerst, een
rood Koperen bekkentje, in 't welk men de vlakte des
bodems alleenlyk met Most bedekte; waar toe een half
mutsje noodig was. Ik liet dezen Most 18 uuren koud
daar in 1laan, en, op de toetzing, bevond ik, dat het
Koper fterk aangegrepen, en de Most veel Koper-groen
in zag bevatte. Dezelfde proeven heb ik, vervolgens,
in twee bekkentjes van rood en geel Koper, etlyke malen, te weten met 12. 6. en 3 uuren herhaald;' en zy
gaven allen, door den proefgeest, het teken van meer
of min met Koper bezwangerd te zyn. — De Most
naamlyk, fchoon dezelve zeer zoet van finaak zy, bevat egter een zuur; en om dit met het oog gewaar te
worden, mengde ik, by eene drachma Syroop van vioolen, eene once Most; en terftond werd de Most ros-.
agtig; een bewys van het zuur, 't welk het Koper te
gretiger ontbindt.
Een druppel Most, op een (rookje wit glas geplaatst,
en niet een fterk vergrotend glas befchouwd hebbende,
ontdekte ik ontelbare, verfchillende, en ondoorfchynende bolletjes, als mede en>celde pluisagtige deeltjes,
welken my toefchenen overblyfzelen van vliesjes te
zyn ; waar in 't zap der Druiven zig onthouden had ;
dog druppels van andere Most verfchilden weder hiervan, zo in meerder en minder bolletjes als pluisjes. -Ik ftelde daarbenevens een anderen druppel Most aan de
Lugt bloot, om te verwaasfemen, na denzelven alvorens bezigtigd te hebben: maar toen ik haar andermaal
ter vergroting bragt, vertoonde die druppel zig flegts
fineerig; de bolletjes daarentegen waren zigtbaarder en
verhevener geworden. Voorts liet ik, onder he
be^,igtigen van een druppel Most, door een ander, enkekie fyne vylzeltjes rood Koper, zeer omzigtig, op
denzelven, onder het Mikroscoop geplaatst, 4rooijen;
waar op de ítofjes fchielyk in eene fterke beweging ge.
raakten, elkanderen wederzyds aan - en afulootten ; enkel.
de andere punten fchooten zeer vlug voort; en vervolgens geraakten zy tot ftilte. Deze eigenfte proef
Cc '
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ftclde ik ook met geel Koper in het werk , en de aangrvping was overeenkomftig met de voorgaande. Deze
niet onaartige Liefhebbery is veelmalen, met onder
geel Koper , met denzelf--fcheidnortva
den uitslag, herhaald: uitgezonderd in twee proeven van
geel Koper, welken hier in verfchilden; dat, naamlyk ,
uit eenige punten, geelgroene wolkjes ten voorfchyn
kwamen; 't welk fraai om te zien was: 't is niet onwaarfchynlyk, dat dit een ailerweekst foort van Koper geweest zal zyn.
Om nu, benevens dit alles, ook te ontdekken , hoe
groot het verfchil in de ontbinding van Spaansch groen,
tusfchen den Most, en het Regenwater, mogt zyn,
zo trok ik een fchrupcl Spaansch groen , met 40 deelen Most, geduurende eenen Nagt, koud in een flesje;
en eene gelyke hoeveelheid met even zo veel water.
Dit alles nauwkeurig behandeld -hebbende, vond ik tot
myne verwondering, dat de Most 8. en het water daar
greinen ontbonden had. Dit firvdig ver -encio
ontdekte zig voorts : want het heldere af--fchilegtr
trekzel van den Most was veel groendei van koleur,
dan dat met water : en het overblyfzel verfchilde niet
minder; gelykende dat van den Most naar klei-aarde,
en dat van het water nog naar Spaansch groen: zo dat
dit overblyfzel, door het troebele van den Most, ver
Dat intusfchen de Most , door het by-merdwa.
zig hebbend zuur, meer Koper -groen dan het water
ontbindt, blekt ten klaarste uit de volgende proef. Ik
vulde twee Kelken, elk , met 2 oncen fchoon regenwater ;, in den Benen deed• ik 3o druppels van 't afcrekzcl
van den Most ; en in den anderen Innsgelyks 3o druppels
van het afcrckzel met water. Ik toetfte die beiden met
Benige druppels van den Geest van her Ammoniak zout:
en weldra werd het, met Most getrokken, aanmerkelyk blauwer; ten teken van het meer inhebbend Kopergroen.
Dit alles toont ons , zo ik agte, ten duidelykfte, dat
de witte Most mede behoort, onder die Vogten, welken het Koper kunnen ontbinden. En zulks kan ter wederlegginge van de gedagten der zodanigen ftrekken, die
getwyfreld hebben, of de uitwerkzels, door my in de
Courant bekend gemaakt , wel weezenlyk aan den Meg
toe te fchryven waren; om dat de Most, zo zy meenden ,
,
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den, geen ontbind vogt van het Koper was; het welk
een ieder, die de moeite gelieft te neemen van myne
proeven te herhalen, anders zal bevinden. Daar
kan het hier bygebragte dienen, om te toonen,-benvs
dat men verkeerdlyk, uit myn bericht in de Amfterdamfche Courant van io February, afgeleid heeft, dat de
Most op zig zelve fchadelyk zou zyn. 'Er is niets in
myn bericht, dat daar toe wezenlek aanleiding geeft;
en de thans gemelde Proeven verfberken het bericht,
dat, door de Maatfchappy der Verdienfien , in de Amflerdamfche Courant van den 17 Maart, gegeven is. „ Het
„ fchadelyke", (gelyk het aldaar zeer wel word uitgedrukt,) „ bevond zig niet in den Most, maar was,
„ door zeker toeval, door Koper, veroorzaakt": dat
de Wynhandelaars, en dezulken die Most gebruiken,
moet aanfpooren, om hieromtrent met de noodige voor
te werk te gaan.
-zigthed

BESCHOUWING OVER HET SALPETERICE UITSLAG; EN HOE
AZEN HET MUURWERK DAAR VOOR ZOU KONNEN BEHOEDEN. Door den Heer J. C. WIEGLEB.

(AEia. Academ. EleEt. Moguntina, 1776.)

Myn Heeren !

e volgende befchouwing kwam my gewigtig genoeg
D
voor, om eene plaats te verdienen in UE Tydfchrift.
Schoon ik geen Bouwkundige ben, heb ik echter meer

dan eens in opmerking genomen de flordigheid, die 'er,
over het algemeen, plaats heeft, zo wel ten opzicht
van het branden der Kalk, het verkiezen van zand, de
evenredigheid van Kalk en zand tot het beflag, als omtrent het bereiden van het beflag zelve. Het fchynt
zomtyds, als' of men met voordagt zwak muurwerk wil
de bouwen. De Kalk, de Steen en het Zand onzer Voorouderen hebben niets vooruit gehad, boven de heden.
daagfche bouwftoffen. Zy hebben ons alleen overtroffen in meerder voorzorg te gebruiken, omtrent het uit
zuiveren, en mengen hunner bouwftoffen. Door-kiezn,
dceze zo allernuttigfte voorzorg zullen veelen hunner
Cc 4
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gebouwen de Eeuwen verduuren. — Wy moeten fchaamrood worden, zo we maar één ogenblik overweegen, in
hoe verre wy, door onze eigene flofheid, in 't fluk der
vaste bouwing, by onze Voorvaderen te kort fchieten.
Alles moet tegenwoordig, zo wel omtrent de Bouworde
als Cieraden binnen: huis, à l'Antique , d la Grecque, ge bouwd en vercierd zyn; en omtrent het weezenlykfte der hou ving zelve, dat ons en onze Kinderen veilig en zeker zou
kunnen doen woonen, verwaarloost men te deerlyk, het Antique.
Blyve UE beftendig toegenegenen

G

A. T. B.
........

1778 y 4 .

Nota. Ik heb 'er niets bygevoegd dan de woorden van den aangehaalden Text uit PLINIUS.

Salpeterige uitflag is die zoort van bederf des
J1 etmuurwerks,
't welk zich aan vogtige plaatzcn

^

openbaart, wanneer da verbindende kracht der Kalk met
de Steenen dermaaten ophoudt , dat de eerfte, na ver
een hairagtig zout, uirflaar.,-lopvaneigjr,mt
opzwelt, en eindelyk afvalt; waarna dit bederf zelfs
tot de Steenen overgaat, en d.ezelven langzaamerhand
murf maakt; waardoor dus een merkelyk nadeel aan den
muur te wege gebragt wordt.
Eer men nu op een gefchikt middel tegen dit nadeel
kan bedagt zyn, moet men 'er eerst de oorzaak van opfpooren, Men weet, door ordervinding, dat deeze uitflag zich meest vertoont op vogtige en dompige
plaatzen, en zeer zelden in luchtige drooge. De vogtigheid is derhalven eene der oorzaaken , doch niet de eenLge; want ik heb opgemerkt, dat aan een mengzel van
zuivere niet gebrande Kalkaarde en zand, genreeken op
eene vogtige plaats van een ge welf, (fchoon zelfs dit
mengzel niet hard werd,) geen de minde uitflag plaats
had; terwyl nogtans , dc plaats daar naast, met géwoone Metzelkalk beftreeken , in dien zelfden tyd uitfloeg.
Dit toont ors, dat ook eene der oorzaaken hiervan gezogt moet worden iq de Kalk zelve; en deeze hoede ik wel
voor de voornaa.nfte ; anderzins moest deeze uitiiag insge.
lyks
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lyks plaats hebben in het mengzel met Kalkaarde. Ook
geloove ik niet ,dat de vogtige uitwaasfemingen belaaden
zyn met Salpeter- of Zout-deelen, en dat zy zich eerst
buiten aan de Kalk zouden aanhegten, en vervolgens
allengs in den muur indringen, en dus het geheele muur
vernielen. Men kan nogthans niet ontkennen , dat-werk
'er , zo wel in liet Zand als in de Steenen, cene oorzaak
van dit uitflag zou kunnen gevonden worden; wanneer
deeze beide reeds in haare natuurlyke geboorteplaats
met ecnig zout doordrongen waren. Dit nu zal zelden
gebeuren, en het kan genoegzaam maar alleen plaats
hebben in die Streeken, welke aan Zee of zoute Vloeden gelegen zyn. In zodanig een geval acht ik het,
met den Heer VON RODA (zie de gekroonde Prysverhandeling over de vraag, aangaande dit Salpeterige uitflag,
deling
Natuuronderzoekend gezelfchap van Dantzig
door
1770 uitgegeven,) raadzaam, om de Steenen een tyd
lang aan de lucht bloot te Rellen. Het zand kan ge
tobben afgewasfchen worden.
-makelyingrot
De oorzaak van dit uitdag dus voornaamlyk in de
Kalk huisvestende, moeten wy deeze nader onderzoeken. De Kalk ondergaat , geduurende de branding, eene
dubbelde verandering, van welke deszelfs nieuwe eigenfchappen en werkingen afhangen ; en waar onder, in
ons tegenwoordig onderzoek, ook behoort, deszelfs
vereeniging met zand tot een fleenhard wordend mortel.
Aanvankelyk wordt zy, in de branding, beroofd van
haare wateragtige deden, brandbaars en Bitumineuze
of f odcnlymige mengzels, mitsgaders van het voor
gedeelte der lucht , die in haar huisvestte; en-namfde
teffens vereenigt zig met dezelve een merkelvk deel vats
't Phlogiston, of der fyne hoofdítofl=clyke vuurftoffe. Deeze dubbelde verandering maakt het onderfcheid uit tusfchen ruwen Kalkíteen en gebrande Kalk.
Indien 't nu waar zy, dat de vQornaamhe oorzaak
varri dit Salpeterige uitflag, gelyk ik gezegd heb, in de
Kalk moet gezogt worden, dan is zy gelegen in de geÇceldheid der Kalk, voor zo verre zy door het vuur
veranderd is. Wanneer men de gebrande Kalk alleett
bcfchouwt als eene van lucht beroofde Kalkaarde, dan
kan men hier, zonder de tegenwoordigheid van een algemeen beginzel aller zouten , zich geen denkbeeld vormen van den oorfprong van een zout in de Kalk. Maar
wy
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svy wecten ; uit andere vaste proefneemingen, dat even
die zelfde Hoofditoffelyke Vuurftoffe, waar mede de
gebrande Kalk is opgevuld, de waare eerstoorfpronkelyke oorzaak is van alle natuurlyke zouten, om dat cie
zoorten van zouten afhangen van het onderfcheid der
overige, daar mede vereenigde, Hoofdstoffen, en de
verfchillende evenredigheden en verbindingswyze der,elver, door de werkingen der Natuur. Hier uit nu
blykt , dat de waare oorzaak ven het Salpeterige uitflag eigenlyk moet leggen in de Vuurftoffe der gebrande Kalk ; waar mede de dompige en vogtige lucht zich
vereenigt; en waardoor dan het Salpe erzuur geboren
wordt ; 't welk eerst de Kalkaarde van den mortel, en
vervolgens de zelfftandigheid van den Steen zelven, aan
dus Salpeterigen uitflag voortbrengt.
-grvpt,en
beeze wyze van ontftaan heeft dan voornaamlyk
plaats, wanneer de Kalk mortel geen genoegzaame hoeveelheid zands by zich heeft, en dus niet ras genoeg
hard wordt; in 't byzonder ook, wanneer de gebrande
Kalk bovendien nog kort voor de bereiding van den
mortel gebrand is. In dit geval is het Salpeterige uit.
hag aan eene vogtige plaats onvermydelyk. — Wanneer in het eerfie geval de noodige evenredigheid der
Kalk overfchrecden wordt, dan blyft een gedeelte daar
van onveranderd in het •mengzel ; en is de oorzaak , dat
de mortel de noodige hardte niet verkrygt. In het an.
dere geval kan het gemakkelyk gebeuren, dat 'er nog
fyne ftukjes Kalk -in den mortel te rug blyven; als geene
,gelegenheid gehad hebbende om zich te lesfchen ; waar,op ze zich dan naderhand in 't muurwerk lesfchen, en
de vereeniging verhinderen. In beide de gevallen dringt
de lucht, voor en na, in den voozen, losfen (erlockente n ) mortel, welke noch niet hard genoeg is; deeze
voert teffens de vogtigheid in, en legt dus ten grond
van het daarop vQlgende bederf. Want even daar door
wordt niet alleen de hardwording van den mortel ver
maar te gelyk wordt, door deeze vereeniging-hinder;
der vogtige lucht , met de Hoofdíloffelyke vuurt offe
der voorfchreevene noch overanderde Kalk, eerst werkelvk dat zoute wcezen gebooren; 't welk naderhand de
naauwlyks halfverharde Kalkaarde, zo wel als de muurfleenen zelven, aangrypt en verbyt. Hier uit volgt natuurlyk, dat de mortel eerst, ten opzichte haarer zelfftali,
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Handigheid, voozer en loafer, begint te worden, en einde
geheel van de Steenen afvalt; 't welk dan de oorzaak-Iyk
is dat de Steen zelve allengs door het zoute weezen ver
wordt.
-betn
De lucht nu is hier niet, als bloote lucht, de oorzaak
van het Salpeterzuur; want dan zou moeten volgen,
dat zy liet zelfde nadeel zou veroorzaaken aan het bui
gedeelte des muurwerks, dat meer aan de lucht-tenf
is blootgefteld : maar 't fchynt, dat de dompige vogtige
lucht nog een byzonder wezen in zich heeft, 't welk
eigenlyk nodig is tot den oorfprong van het Salpeter
Ik kan dit weezen niet nader bepaalen, dan door-zur.
het te omfchrvven, als beftaande uit een vermenging
der vlugge deden van de verrotte (vermederten) lighaamen. Genoeg is 't , dat de ondervinding ons leert , dat
'er in eene, geheel drooge aarde geen Salpeterige uitslag
plaats heeft; maar dat 'er altoos een maatig vogtige
lucht toe vereischt wordt. My dunkt derhalven, dat
men het op nieuw ontftaande zoute weezen zoeken
moet, in de vogtige rotte uitwaasfemingen.
Ten einde nu een gereed, en kostbaar, en zeker middel te vinden, om dit nadeel, zo wel by het bouwen
an een nieuwen muur te verhoeden, als het zelve te
keer te gaan en te verbeteren , wanneer het reeds plaats
heeft, moet men een middel uitdenken, dat dienen kan,
om de naaste oorzaak van deszelfs geboorte voor te komen, en de tweede werkende oorzaak, te weeten de
vogtige dampen , kragtloos te maaken.
De Heer VON RODA geloofde, dat de vogtige uitwaas
naaste oorzaak van een waar zoutagtig wee--femingd
zen in zich hielden; en zag dus her muurwerk alleen
aan als de lydelyke íloffe, waarin dergelyke zoute dampen indrongen, die dan de daarop volgende invreetende
werkingen veroorzaakten. Om nu dit te vermy_
din raad by zeer wel aan, het muurwerk, zo ras moge
hardigheid te geeven; ten-lyk,denvrischtap
einde dus den toegang voor deeze zoute dampen te fluiten.
Ik ben integendeel van gevoelen, dat 'er van buiten geene zoute dampen in den muur trekken, maar dat die ontflaane zoute zelfflandigheid veeleer gebooren wordt in
het muurwerk, uit de vereeniging van de Vuurftoffe der
Kalk met de van buiten indringende vogtige lucht.
Dit nu aan te wonen was myn• eerfte oogmerk ; en dan
be-
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bedoelde ik in de tweede plaats, den mortel zo veel mogelyk de grootste vastigheid te geeven; hierin item ik
met den Heer VON RDA overeen, fchoon ik daar om
-tren
een anderen weg verkieze.
Daar ik nu dc in de Kalk zich bevindende Vuurftofe
erkende, als de werkzaame grondoorzaak van dit Salpeterige uitflag, bedacht ik tot deszelfs uitdryving aller
middelen, zonder- nogthans daar door de vastheid-hande
van het muurwerk te benadeelen. My was, uit andere
v aarneemingen zeer wel bekend, dat de zuuren dit ras
genoeg veroorzaakten, dan daar zy teffens dé Kalk zei.
ve te Jerk aantastten, zag ik gemaklyk, dat Mineraale zuuren hier niet gefchikt waren.
Myne gedachten vielen eindelyk op de zuure melk, my teffens
erinnerende deszelfs bekende eigenfchap van 1 met Kalk
gemengd, zeer ras tot een Iteenhardigen mortel overregaan. Des nam ik 'er de proef van.
In 't midden van den Zomer 1771, mengde ik 6 deelen gewasfchen zand, met 2 deelen geleschte Kalk, een
deel zuure melk , in zo veel waterige melk of kaaswey
als tot een goed en taai beflag of mortel noodig ware.
Met dit mengtel beftreek ik verfchillende plaatzen vaas
een gewelf, waar van het voorige beflag door het Salpeterige uitflag was afgevallen. Dit mengzel was niet
alleen zeer fchielvk droog maar ook zeer hard geworden, en 't zit zelfs tegenwoordig nog gnnsch vast zonder de minfle blek van eenig uit lag.
In dien zelfden tyd beftreek ik andere plaatfen met het
gewoone beflag, waarin de kalk de overhand hadde; dit
befag floeg reeds uit in het volgende jaar, en viel vau
de Steenen af.
Ik kan nochtans niet ontkennen, dat myn zo ras hard
wordend beflag niet zo eenvouwdig is als het gewoone,
en eenigzins kostbaarder, dan het door den Heer vort
RODA aan de hand gegeeven mengzel; 't welk ten deezen
opzichte den voorrang verdient. Echter zyn deeze kosten zc? zwaar niet, of men zou ze gemaklyk over 't
hoofd kunnen zien. Wanneer men eens ondervond, dat
het gemelde eenvoudige beflag, uit hoofde van veele nog
onbepaalde toevalligheden, niet voldoende ware, en dat
de omftandigheden eene eenigzins meerdere uitgave toe.
lieten , dan konde zulks door een gewenscht gevolg zeer
wel vergoed worden. Daar benevens is 't niet-noodig om alle
be-
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beflag voor eenig muurwerk met zuure melk en wey te
beflaan.; dit wordt alleen vereischt in de laagfte plaat
zo verre men , volgens de-zen,i'tbuflag
gefteldheid der plaatze, eenige vreeze hadde voor vogtige dampen. Op zodanige plaatzen nu zullen de onkosten
niet veel bedraagen. Het bovenfte gedeelte van een
muur, meer aan de veye lucht blootgefteld, kan met het
beflag van den Heer VON RODA beflreeken worden; befaande uit drie deden digt en vast half glasagtig zand
raadende daar toe aan het poeder van gebrookene aarden
vaten, en één deel ingeweekte kalk.
In 't algemeen moet men, by het metzelen van een
rasuur, de volgende zes zaaken in acht neemen, byaldien
men het lofwaardig en nut oordeelt, rich met vrucht te
bedienen van de ondervindingen onzer voorouderen, en
het voor goedgekeurde van hun over te neemen; om
dus aan onze nakomelingen geen reden te geeven van
over de nalaatigheid hunner voorouderen te klaagen.
Ten Eerhen. Men moet, by het opmetzelen van een
muur, voornaamlyk zo 'er eenige vreeze is voor een
volgend uitflag, vaste Steenen gebruiken; welke reeds
eenige jaaren in de vrye lucht aan de zon en regen zyn
blootgefteld geweest. By aldien nu deeze Steenen oenige
zoutdeelen bezaten , zouden deeze door den regen ontbonden worden. Bovendien weet men door ondervinding, dat genoegzaam alle zoorten van Brikteen, (Brick.
jein) door de afwisfelende werking der lucht, zonne en
regen, van jaar tot jaar harder worden.
Ten tweeden. De bakfleen moet wel doorgebrand, van
Gene byna glasagtige zelfftandigheid zin, en een helderen klank geeven. • Hoe meer de mortel en fleenen deeze
gefteldheid bezitten, des te minder heeft men te vreezen voor het Salpeterige uitffag; dat door den Heer voN
RODA reeds genoegzaam beweezen is.
Ten derden. Tot het bouwen van een duurzaamen
muur moet de kalk al voor Benige jaaren gelescht, en
in kuilen bewaard zyn. Deeze byzondere opmerkzaamheid kan men niet te fterk aanraaden ; te meer, daar men
veelal gewoon is zulks te verwaarloozen. Men klaagt
vry algemeen, dat men aan het in onze tyden gebouwde
metzelwerk die vastigheid niet kan geeven, welke men
nog befpeurt in 't metzelwerk der Ouden. Men klaagt
dan eens over de Kalk, dan over de Steenen, en eindelyk
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lyk over den Metzelaar. Deeze klachten zyn terg deele
onbillyk, om dat 'er, over de vastigheid van ons muur
niet, dan na verloop van Benige-werk,indvgly
Eeuwen, geoordeeld kan wdrden ; dewyl her zeker is dat
goede en welbereide mortel van jaar tot jaar harder wordt.
Maar 't is bekend dat onze metzelaars hier omtrent niet
neer die zorgvuldigheid in acht neemen, welke men
voorheen in acht nam. Men droeg eertyds voornaamlyk
zorge, om de met water geluchte kalk, eer men ze gebruikte, lange jaaren vooraf in kuilen te bewaaren. PLIrtus zegt, dat 'er eene wet was, die gebood, geenc
kalk, welke jonger dan van drie jaaren was te gebruiken. Libr. XXXVI. Cap. 23. [Zie hier wat by desaangaande zegt, Edit. ALMLLOVENII. „ Intrita quoque
„ quo vetustior, eo melior. In antiquarum tedium legibus

„ invenitur, ne recentiore trima uteretur redemptor. Ideo
„ nulla (nulli) tectoria eorum rime foedavere".]

Wanneer men de kalk voort na de branding lescht , dan
verdeelt zy zich wel; maakende met het daar op zynde
water eene maatig dunne pap ; doch het is 'er zeer verre
af, dat deeze lesfching, binnen weinig minuten , zou
overgaan in alle de kleinfte en fynfte deeltjes; zulks ver
meer tyds, en de lesfching moet nog al by aan.-eischt
houdenheid voortgaan, ter verdeelinge van de kleinfte
deeltjes. Byaldien men nu de zo ras geleschte Kalk tot
beflag gebruikt, dan gefchiedt de verdere verdeeling in
't beflag zelve; waar uit dus niet anders kan volgen,
dan eene ontbinding van den reeds begonnen famenhan
en der hardigheid van de Mortels of het beflag, 't welk dan
tellens de naaste oorzaak is, van een daar opvolgend
Salpeterig uitflag. Maar wanneer men de Kalk, reeds
eenige jaaren gelescht, in Kuilen heeft bewaard, dan
is 'er gelegenheid geweest voor alle mogelvke ontbinding en verdeeling der fynfte Kalkílofjes. hier uit ontdekt men ook de reden, waarom zodanige oude ingeweekte kalk meer dienst doet, dan de versch gebrande ;
om dat zy zich dus meer verdeelt, en meerdere zand
kan omkleeden en vereenigen.
-korlen
Ten vierden. Het zand, 't welk dienen zal tot een
duurzaam beflag, moet zuiver, en met geen fyne ftuifaarde vermengd zyn. De ondervinding leert, dat de in
het water verdeelde fyne Kalkdeeltjes der geleschte
Kalk zich voornaamlyk plaatzen, aan de oppervlakte
der
-
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der glasagtige zandkorrels; zich daar aan vasthegten; ze
allen met elkanderen vereenigt, en dus een nieuw Steenhard mengzel uitmaaken. Dit heeft geen plaats by de
andere íluifaarden; gevolglyk is zodanig eene aarde zeer
nadeelig voor, de vastheid der verbinding. Uit dien hoofde doet men geen noodeloos werk, als men het zand
voorheen in tobben of bakken met water afwàscht, en
het, door afgieting van het, na de omroering, boven
aarddeeltjes voorziene, water-fande,mty
poogt te zuiveren. Het nut van deeze afwasfchlng zal
de genomene moeite ryklyk beloonen. Dit afwasfchen
kan teffens het zand berooven van de zoutdeeltjes , ingevalle die 'er in mogten zyn. In plaats van zand zou
men ook gebruik kunnen- manken van gemaalen tichel
onder het branden geborften zyn, of-ofbakíten,di
bet konftige zand van oud gebroken aardewerk. Dit
heeft de Heer vot RODA voorgeflaagen. PLINIUS heeft
dit reeds als dientig aangepreezen. („ Si et testte tuf'
„ tertia pars addetur, melior materia erit".)
Ten vyfden. Men moet de evenredigheid van kalk en
zand zeer wel gadeflaan, dat over 't algemeen maar al te
veel verwaarloosd wordt. Dit gebrek rust alleen op een
valsch begrip der metzelaaren omtrent de werking en 't
oogmerk der Kalkmaaking. Zy beelden zich gemeenlyk in,
dat zy met kalk moeten roetzelen, en daar zy seffens
gelooven ,dat kalk en zand, ondereengemengd, na ver
wordt dan bloote kalk, zo-lopvaneigtydhr
mengen zy 'er wat zand onder; en meest al heeft de
kalk de overhand. Dit is nogtans een zeer groote misflag, welke niet alleen de kosten der bouwing verhoogt,
maar ook bovendien nadeelig is voor de duurzaamheid
van het metzelwerk; 't welk men had konen voorkor
men. Zie hier het gefchiktite denkbeeld , 't welk
ik my van het ipuurwerk vorme. Wanneer enkelde Steenen, in eene gefchikte orde famengezet , en
door een zeker verbind-middel met elkanderen tot een
geheel verbonden zullen worden, dan moeten alle tusfchenwydten belegd of gevuld worden, met zodanig
Bene weeke (toffe, welke, na de uitdrooging, fceenhard wordt; en de dus op elkanderen gelegde grootere
Steenen onderling famenhegt. Hier uit volgt: dat men,
hoe meer deeze tusfchenwydten met eene reeds op
zich zelf fteenharde floffe konnen worden opgevuld,
met
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met des te meer gronds Iaat kan maaken op een gelukkigen uitflag. Ook is het blykbaar, dat men , hoe
meer deeze tusfchenruimten der grootere Steenen niet
een reeds fteenagtige ftoffe worden opgevuld, des te
mindere tusfchenruimte met het eigenlyke verbindmiddel behoeft aan te vullen. De fteenagtige ftoffe nu ,
waar mede eigenlyk het grootfie deel der tusfchenruim
van he' muurwerk zal worden opgevuld, is het zand;-te
en het eigenlyke verbindmiddel deezer fteenagtige ftoffe
met de groote Steenen is de kalt:, Diensvolgens blykt
hier uit , dat het zand het grootfle deel van den martel
moet uitmaaken ; 'er moet maar alleen zo veel kalk mede
vermengd worden, als nodig is, om alle de vaste zand
aan elkander te hegten , en te maaken , dat het-foes
geheele weeke mengzel zich met de grootere ileenen vereenigt ; waar op dan de algemeene famenhang
volgt.
Hoe veel kaiks zal nu hier toe noodig zy n ? Eenige
proefneemingen zullen ons best in Raat lellen om dit te
beoordeelen. Gebrande kalk, door water gelescht, wordt
wel, na de opdrooging, eenigzins hard, doch nimmer
íteenhard; zy blyft altoos broos; of het moest zyn dat
de kalkteen niet zuiver ware, en iets byzonder by zich
hadde. Wanneer men iets van een geleschte kalkpap
in eene vies doet, en zulks 'er van langzaamerhand in laats
uitdroogen, dan zal de geheele kalkklomp altoos broos
blyven, doch aan de wanden van 't glas zal zich eene
dunne huid vasthegten; die men 'er, zonder Bene lange
aanhoudende affpoeling met water, niet kan affchciden. Byaldien nu de andere oppervlakte der kalk, wanneer ze noch week was, eene andere oppervlakte van 't
glas geraakt had , dan zou zy 'er zich even zo vast aan
beide de oppervlakten te famen verecnigd-geht,n
hebben. De ondervinding bewaarheidt dit. Ik neem
twee fchyven glas; beftrvk de eene met zeer fyn gev+reevene geleschte kalk, plaats de andere tchyf 'er op;
druk en fchuif de fchyven zo lang over elkanderen , tot dat
alle de overvloedige kalk 'er uitgeperst is, en alle de tus.
fchenruimten tusfchen de fchyven glas, naauwkeurig,
daar mede gevuld zyn. Na verloop van eenigen tyd, zal
men gewaar worden, dat beide de glasfchyvcn zeer vast
aan elkanderen zitten.
Deze proefneeming vertoont ons eene opmerkcnswaaz-
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dige eigenfchap der kalk; dat zy zich naamlyk flerk
vasthegt aan glas en glasagtige lighaamen; dat ze ter
plaatze, daar zy dcrzelver oppervlakte raakt, íleenhard
wordt, en derhalven twee zodanige vlakke lighaamen
met elkanderen v1ereenigt. Het geen nu in deeze een
gebeurt, zulks moet ook plaats-voudigeprfnm
hebben by den mortel, omtrent de oppervlakten van
duizenden glasagtige zandkorrels; en dus moet de geheele ftoffe onderling en met de Steenen vereenigd worden.
De werking, derhalven , die in de kalk ontflaat, op
de aanraaking der gebluschte kalk aan een glasagtig lighaam, bepaalt zich alleen tot de oppervlakte van de
aanraakings-punten, maar gaat niet diep in de kalk.
Wy worden hier door gevoli lyk in faat gefteld, om
de opgegeeven vraag aldus te beantwoorden. Men moet
flegts zo veel geieschte kalk niet het zand vermengen,
als noodig is, om alle de oppervlakten der zandkorrels,
en derzelver tusfchenruimten, daar mede te bedekken
en aan te vullen. Dit in acht nemende_, zal men door
de ondervinding gewaar worden, dat het beste beflag
beltaat uit drie fchepels zand, en één fchepelKalk.
Deeze evenredigtieíd geeft een dubbeld nut; te weesen: hoe meerder zanden hoe minder kalk 'er in de mortel is, dies te minder behoeft men voor hardwording bevreesd te zyn ; dies te meer koomt het met de natuur
van Steen overeen; dies te minder zal ook dergelyk beflag, na de uitdrooging, opzwellen; en de vereen ging
van 't geheel zal duurzaamer zyn ; om dat alleen de kalk
die fofl=e is, welke, na de opdrooging, opzwelt. Behalven dit nut, is ook zodanig •een beflag minder kost
te meer opmerkenswaardig voor een bouw -bar,endis
-mestr.
Dit mengzel kan wyders, op de gemelde gronden, tot
eene nog grootere volkoomenheid gebragt worden,
zo wel ten opzichte der rasfere hardwordinge, als ter
betere afweeringe van het fchadelyke falpeterige uitflag;
men behoeft 'er teti dien einde maar by te mengen een
half deel zuure melk, en alles verder met wey te beflaan
tot een bekwaam taai beflag,
Elndelyk, ten zesden. Men moet, by het bouwen
van, een muur , de opvulling der tusfchenruimten met
oortel zeer wel in acht neemen. Hoe minder holligheden
'er
VII. DEEL. MENGELW. NO. 9.
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'er by een gebouwden muur te rug blyven; dies te minder kan hy ook van den regen en vogtige lucht doordrongen worden; en dus zal hy, van vogtigheid bevryd, van
jaar tot jaar íleeds drooger en feenhard worden.
Zo wy 'er ons nu aan gelegen lieten leggen, om dergelyke, op de Scheikundige Kennis der lighaamen zich grondende, voorflagen, verder na te gaan, en,in gebruik te
brengen, zouden wy ons wel dra niet meer beklaagen,
over de verlooren geraakte kennis onzer Voorouderen in
't' bouwen van íteenhard en duurzaam muurwerk.

BEDENKINGEN OVER DE SLEGTE GEVOLGEN VAN
VOLKS - GIERIGHEID.

(Uit liet Engelsch.)
en heeft 'er gevonden, die, in gouden ernst, beweer.
M
hoe zeer dezelve het cha.
den, dat
ratter. van elk Mensch, hoofd voor .hoofd, moge verneGIERIGHEID,

deren, en de Menfchen bekrompen van begrip maakes.,
heilzaam is voor een Maatfchappy, Dat byzondere Ondeugden ter baate van 't Algemeen zouden strekken, is
een denkbeeld, zo hoonend voor de zaak der Deugd, dat,
hoewel zulks toegeítaan worde door den befpiegelenden
Staatkundigen, het te wenfchen ware, dat het altoos
wederlegd kon worden door de Voorftanders der Zedekunde.
Gierigheid, nog thans, verfchilt, in haarewerkzaamheden, van andere Ondeugden. Zy is, zegt men, voor
aan byzondere Perfoonen: dewyl zy het botvieren-delig
aan wellustige begeerlykheden beteugelt. Voor 't Alge
dezelve nadeelig, vermids zy het Geld, 't welk-menis
in het Lichaam van den Staat moet omloopen, gezondheid en íterkte aan alle deelels geeven, in den loop vertraagt.
De hoogzuinige Man komt zo na aan den Raat der Natuure, dat hv, behalven voedzel en dekzel, nauwlyks
eunige behoefte kent. Hy heeft geene begeerte tot de
verfraaijingen, cieraaden, en uitgeleezene genietingen
deezes leevens, om dat zy noodwendig Geld kosten. De
volftrekte hehoeften der natuure worden ligt voldaan door
de eigenaartige voortbrengzelen des lands, en met dee-

zen
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zen is de Gierigaart te vrede. Hy brengt, overaulks,
niets toe aan den buitenlandfchen Koophandel, die niet
alleen de overtolligheden des leevens verfchaft; maar ter
ryke bronne ilrekt van Algemeenen Rykdom. De Handelaar dringt niet door tot de verstafgelegene gedeelten
der Indien, om Koopwaaren mede te brengen, die de
naakten kleeden of de hongerigen voeden; doch diefchittel'ende pragt, gemak, en vermaak verfchaffen aan de
ryken, dartelen, en weelderigen. Deeze Waaren kunnen
misfchien de gezondheid verzwakken, het hart bederven,
en de zeden verbasteren van byzondere Perfoonen; doch
zy vermeerderen de geldmiddélen van den Staat, zy geeven aan denzelven terkte in den oorlog, en ontzaglykheid in vrede.
Een Wysgeer, die zich met harsfenfchimmen ftreelt,
gelyk de Staatsman van hem zou getuigen, zal mogelvk
zich verzetten tegen het denkbeeld, dat de Weelde heil
voor 't algemeen welweezen, om dat dezelve-zamis
ichadelyk is voor byzondere perfoonen, die, in de daad,
het Gemeenebest uitmaaken, en om dat het geluk der
byzondere Leden het eindoogmerk van een verftandig
Staatsbefluur moet weezen. Maar men hebbe altoos in 't
oog te houden, dat wy in geen Utopia leeven en dat
wy; willen wy ons met geene ydele befpiegelingen fireelen, onze denkbeelden moeten vormen, en onze daaden ,
zo ver de deugd gehenge, regelen, naar de aangenoomene begrippen, en heerfchendé zeden. Het ware, weezenlyk, te wenichen ,dat wy na de uitfleekendheid van een
Spartaansch Genaeenebest zogten te fireeven; doch dewyl
dit niet verder dan wenfchen kan komen, blyft'er alleen
overig, het beste gebruik te naaken van de dingen, zo
als dezelve zyn , en onze ontwerpen te fchikken naar de
tegenwoordige geheltenis van zaaken. Daarenboven moe
uit de Weelde voor een Staat-tenwy,dorvl
gebooren, de voordeelen verfwan, die de geldmiddelen,
cie magt en luister van den Staat betreffen, en geenzins
die de zeden, de deugden, en het burgerlyk: beítuur
raaken. Niets, derhalven, van 't geen wy hier in 't midden brengen , moet aangezien worden als ingerigt om
onmaatigiieid en verkwisting aan te pryzen.
In alle befchaafde Landen, waar de toeneemende befchaafdheid deeds onnoodzaaklyke behoeften invoert, zal
men altoos eene menigte van Kunftenaars vinden, die alleen leeven van het bezorgen zodaniger dingen, als enkel
(trekken om de grilligheid der weelde en de o^iverzaade;
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lykheid van vermaak té voldoen, die dus greetig gezogt
en ten hooge pryze gekogt worden. De kunitige handwerksman bloeit; hy onderhoudt een Gezin; hy brengt
zyne Kinderen in zyn bedryf op, tot dat, eindelyk, deeze
Bezorgers van het overtollige een der talrykfte gedeelten van 't Gemeenebest uitmaaken. Hieldt de vraag na
deeze dingen op, duizenden zouden onmiddelyk in de
uiterfte behoefte gedompeld, en de Staat vervuld worden
met leden, die niet alléen nutloos, maar tot een grooten
overlast waren. Wanneer het Goud en de Diamant, tot
cieraad van den Ryken en de fchoone Kunne (trekkende,
geen prys meer hadt, en het kostlyk kleed ter zyde
gelegd wierd voor een ílaatig eenvoudig gewaad, zouden
duizenden van handen, nu door eerlyken arbeid voedzel
verzorgende voor talryke Huisgezinnen , zich uitfteeken
en opheffen, om bedelende om een aalmoes tot leevensonderhoud te vraagen. Aan ander Werk zouden zy zich
niet kunnen begeeven ; veele handwerken zouden als dan
even noodloos worden, en tot de volftrekt noodige was
reeds genoeg volks.
De weezenlykfte rykdom van een Staat is volkrykheid;
doch de armen zullen zich niet genoopt vinden om een
Huishouden op te rigten, en een talryk kroost te verwekken, wanneer zy weeten door vlytigen arbeid het niet te
kunnen voeden;doch vooruitzien, dat zy voorwerpen van
anderer milddaadigheid zullen worden, of omkomen door
gebrek aan dat weinige, 't welk de eenvoudige natuur
vordert. De geringfte leden der Maatfchappye zullen
als dan niet langer in het Huwelyk treeden; in 't Huwelyk, 't geen burgerlyk, zedekundig en Godsdientig befchouwd, de voordeeligfle en eigenaartigilé gemeenfchap
tusfchen de beide Sexen is. De driften zullen, egter, om
voldoening fchreeuwen, en ongebonde minnehandel hier
van het natuurlyk gevolg weezen; dan de kwaalen, de
zwakheden uit algemeens ongebondenheid herkornftig, in
't einde de Bevolking geheel llremmen. De naakomelingfchap, uit vermengde omhelzing gebooren, zal niet
alleen klein, maar, ten laatften, zwak, zieklyk, mis
-makt,enorlvdwz.
Volks- verkwisting zal men, mogelyk, in t midden
brengen, veroorzaakt dezelfde onheilen onder de Ryken
en Grooten, als Volks-gierigheid voor de Armen te wege
brengt; doch de Ryken en Grooten maaken verre het geringf}e getal uit van den Staat; en zommigen hebben durven
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ven beweeren, dat derzelver geheele vernietiging, zon
te veroorzaaken, door de lie--dernigolh
den van minderen rang, zou kunnen geboet worden. —
Men voege hier nevens, dat de Ryken het in hunne
magt hebben om Weelde met Voorzigtigheid te paaren, en voldoening aan hunne lusten te fchenken, zonder de kwaade gevolgen daar van te ondervinden. Lyden zy daar door, men mag zeggen dat zy dit lyden
verdienen: dewyl zy het konden vermyd hebben, door
Voorzigtigheid en Maatigheid; doch dit kan niet waar
zyn ten opzigte van de rampen, die de Armen, door
Volks -gierigheid zouden treffen; deeze zouden zo onvermydelyk als onverligtbaar weezen.
De behoeften der Weelde prikkelen de Werkzaamheid aan, en wekken de vlyt op: terwyl de behoeften
der Natuure, weinig en gemaklyk te voldoen zynde, de
kragten van ziel en lichaam in een Haat van verdooving laaten. Slaan wy het oog onzer opmerkinge op
omliggende Volken, wier byzondere Staatsgefteltenisfe
eene algemeene armoede onder lieden van laageu rang
te wege brengt, en dus het verfpreiden der Weelde ver=
hindert, wy zullen ontdekken dat het grootfte gedeelte
een lustloos en kwynend leeven omdraagt, zonder trek
om uit te munten, of zonder begeerte om hun Raat
te verbeteren.
De Landen van het Turkfche Ryk, die Oud Griekenland uitmaakten , leveren een bedroevend bewys op van de
vcrbaazende verbastering, waar toe de menschlyke natuur
kan vervallen , als zy, door ílaaverny en gebrek, zich uit
vindt van den Koophandel, en verftooken van-geflotn
deszelfs gevolgen, kostbaare en weelderige vermaaken.
Men kan niet veronderftellen dat de algemeene domheid
en gebrek aan vernuf ., zo zeer doorifeekende onder dit
Volk, ontlaat uit eene minderheid van natuurlyke vermogens; maar moet zulks toefchryven aan eene hebbelyke ongevoeligheid; en deeze wederom aan Beene andere
oorzaak dan het mangel aan gefchikce voorwerpen om de
hartstogten van hoop en vrees op te wekken; die de dryfveeren zyn van allen loflyk bestaan en nutte onderneeming: en die gefchikte voorwerpen kunnen alleen zich
opdoen daar algemeene Vryheid en algemeene Weelde
(land grypt. Elk, die maar eenige bedreevenheid
bezit in de Hedendaagfche Gefchiedenis, weet, dat het
kleine Gemeenebest der Nederlanden, hoe beperkt ook in
Dd 3
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ommekreits, hoe fchaars ook bevolkt, in vergelyking;
met de Oosterfclae Volken, grooter Mannen uitgeleverd,
gelukkiger geoorlogd, en meer weezenlyken rykdom ver
heeft dan het geheele Ottomannifche Ryk. En dit-gader
zal niemand verwonderen, die in aanmerking neemt, (lat
in de Nederlanden een heerfchende zugt tot den Koophandel de Weelde heeft opgewekt, die nog den onvermoeiden Gelukzoeker aanzet tot het beflaan van nieuwe poogingen, welke in 't einde hein verryken, en 't aanzien
zyns lands vergrooten.
Het oog op Oud Rome vestigende, ontdekken wy, dat
het braaf, dapper en wys was onder Burgemeesters van
agter den ploeg genomen; maar dat het ryk, onverwinnelyk, en met één woord, de Meesteresfe der Wereld
wierd, onder de zodanigen, die niet twyfeiden om het
voortbrengzel van een geheel Landfchap op één avond
te verteeren, of de inkomften van een Koning -maltyd
aan eene Byzit te fchenken. Het muntte, in dir eyri -ryk
uit in kunften boven eene geheele wereld, die het-perk,
door de wapenen hadt te ondergebragt. Was Route altoos
by oude maatij heid gebleeven, het mogt, in de daad, de
verwonderende hoogagting der Wysgeeren getrokken, en
eik der inwoonderen hoofd voor hoofd gelukkiger geweest zyn; maar het hadt nooit alle de andere Volken
in matst en rykdom over troffen : deeze lIaatkundige vool'deeien hebbe men ais onafhangelyk van 't geluk der by7ondere Leden, en afgcfcheiden •van de Zeden, te befchouwen ; doch wv moeten niet nalaaten hier op te
merken, dat de Weelde en Overdaad, die tot vergrooting
van Rome dienden, eindelyk, door het bederf der byzondere Leden, den val daar van veroorzaakten.
Een SOLoN, of een LYCURCUS, moge op zyn kamer een
Zamenftel van Wetten verzinnen, en een plan van Staats
ontwerpen, waar Onmaatigheid en Verkwisting-beftur
zyn buiten geflooten; doch, indien hy verwagt, dat eene
strikte onderhouding zyner inftellingen zyn Gemeenebesc
de meerderheid zal doen krygen van Mededingers in rykdom en dapperheid, zal hy zich deeriyk te leur geleld
vinden. De twee Griekjthe Staaten , in welke dceze
groote Mannen Wetgeevers waren, onderfcheidden zich
nimmer door dc uitgeftrektheid van delanden hunner heer
menigte van inkomften , fchoon de cent-fchapyode
geen gelyk hadt in Krygstugt en Iírenge Zeden, en de
an-

VAN VOLKS- CIERICHEID.

423

anderen dc beroemdite Helden, Dichters, en Wysgee.
ren kweekte.
Pe?fie , waar de 'Weelde ten hoogflen toppunte klom, en
de Deugden bykans in naam niet meer bekend waren, overtrof Athene en, Sparte niet alleen in raagt; maar vermeesterde de Wereld. Hoe verwyfd de Perfen waren, door
,de warmte hunner lugt(l;reeke, en de verregaande kieschheid hunner zeden, veroorzaakte, nogthans, hun zugttot
vermaak, en de geest der Weelde, zulk cene vermenigvuldiging van Leden in dit Ryk, dat het bekwaam wasons
veele duizenden krygslieden in 't veld te zenden, en
zomtyds, enkel door de meerderheid des getals, depoo.
gingen van vernuft en dapperheid te verydelen.
Griekenland, egter, liet de firenghcid haarer zeden vaaren, en bragt, onder het geleide van een Macedonier, gemaklyk de Oosteifche Volken te onder, daar het dezelveirt
Krygskunde en beleid verre overtrof.
Sldan wy eindelyk het oog op Engeland, wy zullen
rede vinden oin te gisfen, dat dc magt des Rykdoms,
waar door het tegenwoordig Oud Rome na de kroon
fleck, welhaast geheel in armoede zou verkeeren, i,4dien letten, op de verteering gef{ eld, die weelde en
overdaad 'weerden, welke thans onder alle rangen van
Nlenfchen in dat Ryk heerfchen. De voortbrengzels
lier Indien, die 's jaarlyks een vloed van rykdom doen
óntftaan, zou men gemaklyk kunnen ontbeeren, desryl
het enkel overtolligheden zyn. Byzondere Perfoonen
zouden, misfchien, met den tyd, zonder dezelve gelukkiger veezen ; doch het Staatkundig Lichaam, zo als
het nu gefield is, zou welhaast tekenen van een íjoedig verval vertoonen.

AANMÊRKINGEN OVER DE NADEELIGE i'ITWERKZELEY
VAN 'T LEEZEN ZONDER NADENKEN.

(Uir het Engelsclr.)

ene overeenkomst tusfchen de vermogens des LiE
chaams en de bekwaamheden der Ziele, is in veele
gevallen, zigtbaar. Het Oog kan Beene groote uitgeftrekt-

heid met dezelfde nauwkeurigheid befchouwen, als het
een enkel voorwerp van naby beziet. Het neemt de zuivere deden alleen in opmerking, maar bepaalt zich niet
D dl 4
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tot de klcindere, hoewel in de daad, fchoonder vertooningen.Lo zal ook de Ziel, tot allerlei wectenfchappen
zich uitftrekkende, zelden volkomenheid in eenige byzondere Weetenfchap opklimmen. De dagelykfche Ondervinding overtuigt ons, dat de I^elluo Librorum, de
groote Leezer of Verflinder der Boéken, die zich meer
op de menigte van Boeken, welke hy doorbladert, dan
den aart van 't geen hy leest, toelegt, en meer door de
nieuwheid dan door de voortreflykheid van cenig werk
getrokken wordt, niet dan zeer zeldzaam eene uitil:eekende Geleerdheid bezitten.
Spreekwoorden behelzen doorgaans waarheid; om dat
ze op de ondervinding rusten. Wy hebben in Engeland
een Spreekwoord. De Rolfleer vergadert geen mosch. Om
in dezelfde zinfpeeling te blyven, mogen wy 'er by voegen, dat daar de Rolfteen de geheele tuin rond gaat, de
Spade, in 't befkek van eenige weinige roeden, de kost
voorraad van een jaar oplevert.
-bare
PLINIUS DE JONGE, die zo zeer uitfteekt in juistheid
van begrippen, als in de bevallige wyze om ze voor te
draagen, heeft, ten opzigte van dit onderwerp, eene
fpreuk nagelaaten, die, fchoon in weinig woorden be.
greepen, meer leerings behelst dan geheele Boekdeelen
vol raadgeevingen. Naa Benige bedenkingen in 't midden
gebragt te hebben over het ter loops en oppervlakkig
leezen , betuigt hy, hoc wy ons te vrede behooren te houden met weinig boeken, en die, door en door, te verflaan.
Wy moeten, zegt hy , NON MULTA SED MULTUhf
LEGERE Of NIET VEELE BOEKEN MAAR VEEL

L E E ZE N. De wyze, waar op hy dit voorfielt, de woorden door hem gebezigd, drukken dit voor.fchrift diep der
Ziele in, en maaken het onthouden gemaklyk.
De vermogens van 's Menfchen geest zynnietfterkgenoeg om met eenen enkelen oogflag kennis te verkrygen.
Die fchielyke trant, om de waarheid te leeren kennen , is
bewaard voor weezens van een' hooger rang. Om eene
volkomene kennis van een onderwerp in alle zyné deden
te erlangen, moet het dikwyls herzien, en uit allerlei
oogpunten befchouwd worden: een bedrjrf, 't welk tyd,
arbeid, en aandagt vordert: geen van deeze noodige
vereischten heeft plaats bv den Man, die fppcdig van
de Gene Weetenfchap tot de andere overgaat, en met
zo veel verhaastings werkte, dat 'er geen tyd tot denken
overfchiet.
liet
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Het gebeurt dikwyls, dat Menfchen, met zeer veele uitmuntende natuurlyke vermogens befchonken, overtroffen
worden door anderen niet veel minder oorfpronglyke begaafdheden voorzien. Dit hebbe men aan geene andere
oorzaak toe te fchryven dan die geduldigheid om te werken, welke niet zelden het deel is van min vlugge ver
Bene ruime vergoeding (rekt voor 't ge--lande,to
brek aan leevendigheid.
Een Mensch van een traag veraand kan flil fiaan by eIken flap, om een duister onderwerp te onderzoeken, tot
hy licht uit duisternis doe gebooren worden: hy kan oog
-fchynlkovermzwaighdnorfel;
hy kan denzelfden arbeid zonder vermoeienis herhaaien,
en dezelfde denkbeelden, zonder verveeling, op nieuw
overweegen. Maar het vlug Vernuft laat alles, wat niet
fmaakt, vaaren, en ziet gaarne af van alle die voorwerpen, welke 't zelve niet met éénen opflag van het oog
kan doorzien. De Fabel van de Schildpad en den Haas
past hier te wel, om ze niet met een enkel woord aan te
flippen. Een bedaard Verftand weert de verhaasting,
welke het nauwkeurig onderzoek, en het volkomen doorzigt van zaaken, belet; het is in (laat om de perken der.
menschlyke kundigheden uit te breiden, en voor zichzelve al het licht op te doen, waar voor de Me.^sch vatbaar is: want het gaat vast dat voor noesten arbeid nauw lvks iets te zwaar valle.
. PATIENS, nog op de Latynfclie Sclioole zynde, muntte
geheel niet uit door vlugheid van vernuft of vatbaarheid
van begrip. De Optellen, die by moest inleveren, waren
noch leevendig noch fraay, noch in eenig opzigt fchitterende; maar zelden vondt men 'er taal- of fpelfouten in.
Hy zag noit op tegen de moeite, om de woorden, die hy
niet wist, in zyn Woordenboek op te zoeken, en schoon
hy de volkomene meening of 't rechte pit van den Schryver, dien by overzette, niet verftondt, wist hy de betekenis van elk woord zyner lesfe in zyne Moedertaal, en
de taalkundige buigingen van 't zelve. In het kort, by
zette zynen Letterarbeid, zonder verveeling of mismocdigheid , voort: en begaf zich, de voorbereidende Weetenfchappen afgedaan hebbende , tot de Regtsgeleerdheid.
VELOX, een der tydgenooten van PATIENS, betoonde
zich zeer op de Letteren gefield, en eene begeerte om in
dc Geleerde Wereld, ten eenigen tyde, uit te blinken.
Doch kloek van begrip zyt^de, kon by eene plaats waarop
r a-
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een geheel uur zat, op 't enkel inzien bevatten,
By las, daarom, zyne les noit twee maaien over: maar
belfeedde den tyd in 't leezen van alle dagelyks uitkomende kleine gefchriften, waar van by 'er eiken dag ettelyke doorbladerde. Men vatte groote hoope op van de
aanftaande voortreflykheid eens zo leevendigen Vernufts.
Hy ging na de Hoogefchool, gevleid door zyne Vrienden,
en vol vertrouwen op zyne eigene kragten; doch het.
bleek welhaast, dat hy, die zich zo weinig des arbeids
getroostte toen by onder toevoorzigt Rondt, bepaalde
Letter- oefeningen geheel liet vaaren, wanneer by zyn
eigen meester was. PLATO, ARISTOTELES, EPICTETUS,
en andere Werken der Ouden, bleeven onaangeroerd in
zyne boekery; maar die van FIELDING, RICHARDSON,
SMOLLET, en van alle hedendaagfche Tooneelftuk Schry.
veren , zwierven íteeds op zyn tafel. Sloeg by eene enkele keer het oog in coxa, in LITTLETON, het was met
dezelfde vlugtigheid als hy een Maandfchrift las. Toen
eindelyk de tyd kwam dat hy als een Regtsgeleerdemoest
verfchynen, en door verdienflen zyn Fortuin maaken,
was hy zo onbedreeven in de Wetten van Engeland als een
Inwoonder van Otaheité. Verdrietig over zyne te leurllelling, en wars van de geleerdheid, die hy noit recht behartigde, gaf hy alle hoop op, om ooit in de Wereld eenig vertoon te maaken, en ging na een klein landgoed,
waar by als een Landjonker zyne overige dagen fleet.
PATIENS, ondertusfchen, fchoon by geen overvlieger
wierd in zyn beroep , hadt altoos, uit hoofde van zyne
bekende braafheid, en bekwaamheid om raad te geeven,
eene menigte van zaaken by de hand, waar mede hy veel
gelds won, en leefde als een agtbaar en geleerd Man.
PATIENS
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DEN XCVIffen Ps.sI.br.

Naar het Franfche.

J

uigcht, volken! juigcht; verheft uw item;
Heft gloriliedren aan; zingt, zingt triomfgezangen!
Ziet 's aardryks Opperheer; ziet hein,
In glorie en triomf, met heerlykheid omvangen.
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Op waarheid en gerechtigheid
Is zyn geduchte troon gevestigd in den hoogen.
Een duisternis, alom verfpreid,
Bedekt zyn aangezigt voor alle íterflyke oogen.
Het alvernielend blikfemvuur
Vliegt, fchittrend', nu en dan, rondom den troon des Heeren
Komt, ziet, fomtyds op 't eigenlle uur,
Zyn hat'ren, door den gloed van 't ifralend vuur, verteeren!
Onze aarde, eerbiedig en vol fchrik,
Schudt vreeslyk overal op haar vernielde gronden:
In dit ontzaglyk oogenblik ,
Word berg by berg, hoe hoog! door 't Zeegeweld verflonden.
Het hemelfche bazuingefchal
Doet ons de nadering van 't vreeslyk oordeel hooren;
Terwyl de Koning van 't heelal,
Dus, door de wolken, fpreekt, uit zyne hemelkooren:
„ Weest fchaamrood tot in eeuwigheid,
Onreine dienaars van vervloekenswaarde goden!
„ Die 't maakfel, door uw hand bereid,
„ Een Godlyke eer beweest, in fpyt van myn geboden 1
„ Komt, dienaars van myn wil en wenk,
„ 6 Englen! dient myn wraak op deez' weêrfpannelingen!
„ En gy wien ik den hemel fchenk,
„ Gy, voor myn bloed gekocht! 't voegt u triomf te zingen!
„ Ik ben 't, die , uit my n' hoogen troon,
„ Het lot der waereld fchik, door my uit Niet getoogen;
„ Ik beu het; die de valfche Goon
Geheel verbryzel, of tot f}of maak, voor elks oogen.
„ Niets bare u vrees: uw Schutsheer leeft.
Veracht der boozen haat; hun list zal u niet deeren:
„ De hater van uw hat'ren heeft
De pyleu van hunn' boog zelf tegen hen doen keeren.
„ Gy, door myn zuiver licht geleid,
„ Volbragt, zo veel gy kost, myn heilige geboden:
„ Geniet nu ook de zaligheid,
„ Die ik voor u verwierf, toen my myn haters doodden.
„ Treedt toe, gezegenden! welaan,
„ Munt uit, op myne komst, in eedle dankbetooning:
„ Treedt toe, als vriend en onderdaan,
» En heiligt uwe vreugd in my, uw Vriend en Koning".
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MENGEL TJERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,ICONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANWYZING DER VOORNAAMSTE BRONNEN, WAAR UIT
HET ONTSTAAT, DAT DE MENSCHEN TOT HET VERLAATEN VAN HET PAD DER DEUGD WORDEN AAN GEDREVEN, EN TOT ZEER VELE WANBEDRYVEN VERVALLEN.

at vele menfchen tot wanbedryven en verkeerdheden
vervallen , die ons, wanneer men ze met een onD
zydig oog befchouwd, zonder deel te hebben in de om

zonder dat ze ons zelven in eenigen opzig--ítandighe,
te raken, zo dwaas, zo uitzinnig , en veelal zo dol voor
komen, dat men dikwils met verwondering moete vragen , hoe is 't mogelyk dat een redelyk Wezen zulke
dolzinnigheden begaan kan ? Dat vele menfchen,
zeg ik, tot dusdanige ongeregeldheden vervallen, bevestigd de geftadige ondervinding, met de duidelyk fprekendfte bewyzen. — Welke beletzels 'er voorkomen,
welke moeitens zig opdoen, ja welke gevaren zelfs zich,
met alle hunne ysfelykheden, mogen vertoonen, 't is
by velen van geen genoegzame kragt, om hen te wederhouden van 't bedryven van daden, die het menschdom onteeren, en als alleronbetamelykst veroordeeld
moeten worden. Gaat de bedryven der Stervelingen eens na, hoe velen van dezelven zal men veroordeelen moeten ? van hoe velen zal men getuigen moeten,
dat zy, die ze begaan, uitzinnige dwazen zyn; dan
inmiddels, terwyl WY anderen veroordeelen, terwyl
we nog bezig zyn het vonnis over onzen evenmensch
uit te fpreken, begaan wy al dikwils zotheden, nog
van veel erger natuur, dan die we bezig zyn te berispen.
't Is niet genoeg, om ons te weerhouden, overtuigd te
zyn, dat hy, die zo te werk gaat, gevaar loopt van
z vn geluk, zyn rust, en al zyn aardsch genoegen te
verwoesten. 't Is niet genoeg, om menig inensch in
liet
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het bedryven zyner dwaasheden te Ruiten , verzekerd
te wezen, dat zyne wanbedryven de treurigfe gevolgen
na zich zullen (epen; dat hy ze niet begaan kan, dan
ten koste van zyne rust, ten koste van zyn geluk, en
van al zyn genoegen. 't Is niet genoeg, om ons van de
Ondeugd af te fchrikken , te zien den akeligen toehand
van anderen, wier wanbedryven hen, zo niet in eenen poel
van jammeren ílorten, ten minílen in eenen maalftroom
van verwarring brengen, die alle hunne beste omílandigheden vergiftigd, en de voordeeligílen zelfs op eenen allerlosIlen Grondflag vestigen. Men geeft geen regt gehoor aan
die bedenkingen, en past die voorbeelden. niet ernstig toe
op zynen eigen toeftand ; men befchouwd dit alles ilegts
in anderen, zonder tevens ter. harte te nemen, dat een
zelfde gedrag natuurlyk een en dezelfde gevolgen na
zich moet flepen. Het zyn maar zeer weinige verheven
Geesten, die, ondanks alle aanvegtingen van buiten aan
verleidende voorwerpen; ondanks de ílerke-komend
aandryving hunner begeerlykheden, als onbeweeglyke
rotzen pal ítaan , tegen de hevigíle aanvallen hunner befiryderen, en doodlyke vyanden. Het meerendeel van
't menschdom heeft maar een ligte aanvegting noodjg
om overmand te worden; en bukt al fchielyk voor de
ja velen zoeken zelfs de ge
geringfte aanvallen ;
allerlei toeleg, om aan eene-legnhdop,fm
verdorven neiging den vryen loop te laten; in plaats
van alle kragten in te fpannen , en derzelver geweld te breken , ten einde haren verderen voortgang te fluiten. —
Eene aandagtige overweging hier van heeft my genoopt,
om de voornaamfe bronnen van dit verval in dezen aan
te wyzen; en te toonen, waar uit zodanig een verkeerd
gedrag veelal voortvloeit; hoe 't bykome, dat wv menfchen tot dien trap van laagheid, tot zulk eene lafhartigheid vervallen, dat wy ons ten prooie geven aan de
verkeerdheid onzer neigingen.
Ik zal, vertrouw ik, niet mistasten, wanneer ik hier
toe in de eerfte plaatfe brenge, eene verkeerde zegt tot
de hryheid. Welk een trek de mensch ook moge
hebben naar het leven, een trek, die hem, gelyk allen
Schepzelen, natuurlyk eigen is, hy zal dat groote gefchenk niet hooger waardeeren , dan zyne Vryheid. Hier
aan wil hy alle zyne fchatten opofferen; alles , wat hem
dierbaar is, waagt hy, oni zyne Vryheid te behouden, als
by
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by bezeft, dat ze gevaar loopt; of, om dezelve, have
verloren hebbende, wederom te krygen. -- Het is gee ne ondeugd in den mensch, zyne Vryheid te befchermen;
ik wil her geen zins wraaken, dat men dezelve telt onder de dierbaaríle panden, welke men op aarde bezitten kan. De flaverny is zekerlyk het lastigfte juk, voor
onze fchouders; zy neemt alle de zoetigheden, alle de
vermaken van het leven weg; en ik durf wel zeggen,
dat het leven, onder dit juk, eer als een last te houden,
dan voor een gefchenk te agten is. -- Het verlies der
Vryheid is daarom ook voor vele menfchen zo ondra;elyk, dat ze met der daad reikhalzend naar den dood ver
als deze de eenige redder is, om hunne banden-lange,
van flaverny te faken.
Dan men breid niet zelden de grenzen zyner Vryheid
veel te wyd uit ; of, om het met andere woorden te zegsen, men houd dikwerf dat geen voor Vryheid, het
welk ons, alles regt ingezien zynde, in de jammerlykfle flaverny kluistert. Wanneer men dit doet, en men
dus omtrent dit gewigtig ftuk verkeerd redeneert, dan
is het gevolg, dat alle onze bedryven ten uiterften ver
worden. Dit doet de menfchen, zo dra zy maar-kerd
wanen, dat het op hunne Vryheid gemunt is, en het dit
hooggefchatte pand gelden zou, alles opzetten, ten einde dit groot verlies voor te komen. Zy z y n onwillig
iets te betragten, 't geen maar den minften fchyn heeft
van hunne gewaande Vryheid te benadeelen; en verzetten zich hartnekkig, tegens derzulker pogin g en, die 't,
volgens hunne verkeerde redenering, op dezelve toeleggen. Het baat niet, of derzulker pogingen hun voordeel en geluk bedoelen; een verkeerde waan doet hen
Zo lang men, aan den andedit alles voorbyzien.
ren kant, zyne Vryheid meent te behouden, of geen
argwaan opvat van dezelve te zullen verliezen, dan
blyft men doorgaans gewillig genoeg, tot de betragting
van alle zulke bedryven , die de verpligting ons voor_
fchryft. Op deze wyze betragten inderdaad vele menfchen ene menigte van pligren. Zy handelen, en rigten hunne levensmanier in, zo als redelyke Wezens behooren te doen; zy gaan hier in beftendig voort, tot
dat, vroeger of later, eene verkeerde redenering hen
.tuit in deze betamelyke handelwys, en aandryft tot een
onbetamelyk gedrag; wanende in het ;zelve meer Vry.
EC 2
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heid te vinden, dan in het ftipt opvolgen van de regels
der Deugd, waarin zy iets menen te zien, dat een
zweem van Slaverny heeft. Hoe, zegt men: zal ik my,
een vry Schepzel, boejen laten fineden, die my elendig
knellen? Neen, zeker niet! Veel liever wil ik my met
geweld van dezelven verlosfen. En inderdaad, wy menfchen zyn veelal van dien aard, dat men zich, om geene andere reden, van de allerheiligfte Wetten zoekt te
ontflaan, dan om dat men zich verbeeld, eene grootere
veyheid in derzelver fchending te zullen vinden. Door
dien waan gefterkt, leeft men naar het goeddunken van
een zeer bedorven hart; om vry te ademen in eene lugt,
waarin men door niets, door geene wetten, hoe heilzaam, hoe voordelig ook voor de Maatfchappy, in het
minfte verhinderd word. De Wetten van Deugd, van
Billykheid, van Redelykheid, van alles wat pligt heet,
houden zulk een mensch op ieder voetftap te rug; dezel
fchynen hem in zyne natuurlvke vryheid te hinde--ven
ren, in zynen veyen loop te ftuiten, en. zyne voornemens te dwarsbomen. Op zulk eene wyze denkende,
word de gemaklykfte pligt een last; men fchynt dan onder de zwaarfte ï.;cenen van dienstbaarheid * gebukt te
gaan; dit wil, dit kan men op geenerleie maniere verdragen. Men heeft duizend voorbeelden ter navolginge
voor zich: dezen verflerken die dwaze redeneringen;
(lepen, door hunne misleidingen, velen ongevoelig met
zich, tot zoortgelyke verderfelyke begrippen. Dit doet
den bedrogen en verdorven Sterveling vaak, al te jammerlyk, zynen pligt verwaarloozen , en dien ten eenemaal veragten, onder den valfchen fchyn van des te
vryer te leven. Zo laat de verdwaasde Sterveling
zich duizend en duizendinaalen bedriegen; ja dat meer
is, zo bedriegt hy zich zelven. Hy maakt zich diets,
dat de kring zyngr Vryheid, door eene losbandige le•
venswyze veel uitgebreider word, dan hy zich dien
voorfielt, zo als dezelve door de Wetten der Deugd bepaald word. Dit houd hem in den waan, dat men, in
het betragten van zynen pligt, in het leven naar de
Wetten van Billykheid en Redelykheid, eene knellende
Slaverny ondergaat.
Een mensch, die zichzelven dus misleid, en in gevolge hier van zyne verkeerde lusten en begeertens,
zyne verdorven neigingen, geftadig opwekt, om, over.
ze-
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gegeven aan eene gewaande Vryhéid, den loop der zonde den vryen teugel te laten, en, een losbandig leven
te leiden, werpt zich, onbezonnen, terwyl by waant
een lastig pak van dienstbaarheid af te fehudden, in de
knellendfte banden eener jammerlykftç Slavernye. ---,
Men mag, zo 't my toefchynt, deze verkeerde Redenering, omtrent des menfchenVryheid, met het hoogf}e regt,
zeer wel houden voor eene der eerfte en voornaamfte
bronnen van het involgen onzer verdorven neigingen.
De Mensch mag in zyn binnenfile ontwaren eene' geduurige inwendige vermaning tot het ítipt waarnemen van
zynen pligt, en eene gezette deugdsbetragting. Deze
inwendige vermaning mag hem tevens onder 't oog brengen, en doen zien, dat zyne Vryheid dadelyk gevaar loopt
bioor het inwilligen zyner verdorven neigingen ; en dat
zulks hem werkelyk in Slaverny zal ftorten. Niettegenfaande dit alles neigt by nogthans geduurig meer, om
zyne kwade, zyne verdorven driften in te volgen, dan
om het oor te leenen aan de infpraak der Rede; 't welknatuurlyk voortvloeit uit eerie bedorven, uit eene ver
redenering. Hierdoor verlaat mel dare, al ras,-kerd
het gebaande pad der Deugd, en dwaalt, met verhaaste
fchreden, de grootfte menigte op het fpoor volgende, in
de wyde en woeste vlaktens van ondeugd en ongebondenheid.
By dezen verkeerden waan van vryer te leven komt
voorts als eene twede en voorname bron van des menfchen verdorven gedrag, het wanbegrip, dat men veelal
voed van een deugdzaam leven. Men verbeeld zich van
het zelve niets anders, dan hartzeer, droefheid en verdriet. Zynen kwaden lusten den vryen teugel te geven,
meent men, is het vermakelykst leven, dat men weni'chen kan , oneindig genoegelyker dan zich te pynigen
in de zelven te bedwingen, tegen te gaan, en geftadig
te beftryden. In geduurige vyandfchap te leven
en ftryd te voeren, fluit een gansch onaangenaam denk
zich. Hiertegen fielt zich alles , wat den mensch-beldin
ontmoet, op den vermakelyken breden weg, alwaar by
onbekommerd geniet, wat hem bejegent, en onbefchroomd aangrypt wat hem behaagt, aan den mensch
voor , onder het denkbeeld van de hoogfle wellust, die
zich in de bevallige gedaante van bekoorlyk en aangenaam opdoet. Zolang men zich echter nog niet ten éne=
Iei
-

,
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neuraal aan zyn verdorven neigingen heeft overgegeven;
zo lang men nog eenigermate den teugel zyner driften in
de hand houd; zo lange dekt men zich veelal nog, met
voor te wenden, dat men wel ver af is van zynen pligt te
veronagtzamen; vermits men niet leeft, gelyk zy, die
de deugd baldadig met voeten treden, en de wellustige
neigingen van hun verdorven hart driftig involgen. Men
verkiest , zegt men , een levenstrein , waarin ons de ver
aanlachen ; een levenstrein , die den mensch aan-maken
gene al te nauwe banden legt ; maar hein ook , aan de
andere zyde, niet al te vry den teugel viert. --- Dit
is, ondertusfchen, de eerfte flap, dien men doet, om
het pad der Deugd te verlaten, en te wandelen op den
breden, den verleidenden en verderfelyken weg der ondeugd. —Velen, ja zeer velen ,misleiden op deze weze
de wereld; doch zy bedriegen nog duizendmalen meer
zichzelven; terwyl zy hunne lusten opvolgen; de ondeugd bedryven, en veelal naar het goeddunken van de
bedorven neigingen hunner harten leven.
Naast aan den weg van onzen pligt , aan dien der Deugd,
loopt een onnoemelyk aantal bypaden, die voor liet oog
dezelfde (trekking, en de eigen uitkomst fchynen te heb
als die der Deugd Hierdoor verlokken en mislei--ben,
.den zy eene verbazende menigte van menfchen , te
meer, om dat men 'er eene vertonning ziet van byl;ans
dezelfde voorwerpen, als die, welken men op den wa.
ren weg der Deugd aantreft; waarby nog komt, dat ze
dit vooruit fchynen te hebben, dat zy eene voor het
oog bevalliger vertooning maken ; en veel aantrekkelykcr
zyn, dan die, welken elders aangetroffen worden.
Maar deze fchyn misleid geweldig; deze overeenkomst ,
hoe groot zy moge fchynen, bedriegt te deerlyk. By
een nauwkeurig onderzoek ontdekt men dra een magtig
en groot verfchil, een onderfcheid zo groot, als 'er tusfchen licht en duisternis, tusfchen leven en dood, tusZo dra nu de
fchen vuur en water, plaats heeft.
mensch zich eenigzins van de wet zyner pligten zoekt
te ontflaan; zo dra by zyne verkeerde lusten cenigzins begeert op te volgen , begint by allereerst één
dezer bypaden in te treden. - -. Zyn eerfte werk is,
zichzelven van de gepastheid zyner handelingen te over.
reden. Een zyner gewigtigite bedenkingen is, dat h,
een vry Schepzel geboren, zich door gene al te lastige
;
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banden van pligt , noch al te geílrenge wetten van Deugd
moet laten binden; om dat de al of niet waarneming
van deze en gene byzonderheden in zyne veye willekeur
Raat. Zyne voornaamfte aanmerkingen gaan, over
de lastigheid, het verdriet, en het droevige van een
deugdzaam gedrag; zulk een gebonden leven fchynt
hem toe gene aangenaamheden in zich te fluiten; maar
van de alleronaangenaamfte omflandigheden verzeld te
gaan; by ziet 'er zo vele moeijelykheden in, dat het
voor hem niet anders zy, dan eerie aaneenfchakeling van
kwelling en verdriet. Midlerwyl zyn dit, by de zulken, nog maar redeneringen by zichzelven ; men is nog
zeer zorgvuldig om het hatelvke van zyn gedrag naauwkeurig voor 't oog van anderen te verbergen; al het
fchoone met eene groote vertooning voor de wàereld te
verrigten; en zichzelven aan de gunftigfte zyde te laten
zien; terwyl men alle zyne wanbedryven ten zorgvul.
digfte voor ieder verbergt, of in het verfchoonlykst
licht tragt te plaatzen. Velen, dus te werk gaande,
worden, voor het uitwendige, nog onder de Deugdza.
men geteld; fchoon zy niet te min reeds onder de heer
zonde, en het flaaffche juk der Ondeugd-fchapyder
gebukt gaan.
Zy behouden dien fchoonen fchyn nog al te langer;
om dat het in vele gevallen bezwaarlyk valt, in hét gedrag onzer medemenfchen de juiste eindpalen, waar dc
grenzen der Deugd en Ondeugd beginnen, en eindigen,
net te bepalen. Dikwerf kan eene voor het oog zeer
geringe omftandigheid ; eene verborgene reden , eene
daad laakbaar of pryzenswaardig maken; en deze, onson.
bekend zynde, zou ons over die daad een verkeerd vonnis
kunnen doen ftryken. In zulke twyfelagtigeomllandigheden
bezitten de menfchen doorgaans list en loosheid genoeg.
Zy weten hunne daden, die anders den nauwkeurigen
toets der Deugd niet kunnen doorftaan, roet veel behendigheid zo aan te leggen, en in zulk een gunílig
licht te doen voorkomen, dat men wanen zou, dat zy
waarlyk uit de Deugd haren oorfprong namen; gemerkt
ons menfchelyk doorzigt te bepaald is, om tot het innerlyke beweegrad van vele daaden door te dringen.
Daarbenevens weten zodanige menfchen zich ook eengin
gcnoegtamen voorraad van bewezen op te zamelen, tcn
einde hun gedrag niet flegts de vertooning van goed maLe4
ke;
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ke; maar zy tevens in ítaat zyn, om anderen te overtuigen, dat hunne levenswyze en gedrag ten minhen zo
goed is, als dat van hem, die de vermetele ftoutheid
heeft van zich als een berisper tegens hen op te durven
werpen. En in dit geval mist het byna nooit, of hun
gedrag, in dat gezigtspunt geplaatst, verwerft den
fchoonen den beminnelyken naam van deugdzaam. Velen toch kunnen niet verder oordeelen , dan uit de
voorkomende uitwendige omflandigheden ; en meeren deels blyft ook dat gene, 't welk onze daden eigenlyk
goed of kwaad maakt, geheel verborgen. Voorts
word nog een groot aantal andere menfchen misleid, door gebrek van genoegzame kundigheid, om de
Deugd van de Ondeugd, in hare uiterfte grenzen , behoorlyk te onderfcheiden, en dus, om hun gedrag, zo
als het betaamt in te rigten. Door een wanbegrip hierom=
trent vergenoegen zy zich daar mede, dat hunne uitwendige
vertooning niets in zich bevat, 't geen te flerk aanftoote.
lvk is. Vele menfchen, dit voor geen egt kenmerk van
Deugd en Ondeugd houdende, bekreunen 'er zich wei
niets over, of hunne daden met de juiste en al--nigof
lerftiptfte regelen van 1Deugd inftemmen ; als zy hun geweten maar gerust kunnen Rellen, en het onbetamelvkc
of aanftootelyke maar voor 't oog der menfchen verborgen blyft.
Het vervolg in 't naastkomende Stukje.
-

VERDERE PROEFNEEMING OMTRENT DE VERBETERING DER

LUGT, DOOR MIDDEL VAN DE GROEIJ DER PLANTEN.

Door J. R. DEIMAN Med. DOEtOr,, en A. PAETS VAN
TROOST WYK.

^Wjordt de Lugt, gelyk we onlangs zagen (*) , door
'V middel van 't Vuur , aanmerkelyk bedorven, niet
minder gefehiedt dit, door de dierlyke ademhaaling en
verrotting. Men weet, dat de Dieren flcgts een zeer
kleinen tyd in eene bepaalde hoeveelheid Lugts loeven
kun") Zie boven bl. 338.
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kunnen; dat de Lugt, door de verrotting, zeer
bedurven wordt: dog min bekend is de oorzaak van dit
fchadelyke, en waar in het zelve gelegen is; en nog
veel minder weet men gemeenlyk welk een herftelmiddel de Natuur gebruikt, tegen een bederf, dat zoo algemeen, en onophoudelyk is. Dit te overweegen, en
door Proeven optehelderen , is onze tegenwoordige bedoeling. Dan, het zal niet ondienstig zyn, vooraf te
onderzoeken, in hoe verre de Lugt, door dierlyke uit
verrotting befrnet, overecnkome, met die,-ademing
waar in eene Kaars gebrand heeft.
De Lugt, welke door verrotting bedurven, of, waarin een Dier geftorven is, bluscht, even gelyk de Lugt,
waarin eene Kaars gebrand heeft, de Kaars tot herhaal
reizen uit. — Tot het uitgaan van de Kaars, da-de
L'ugt , door de ademhaaling bedurven , behoort juist
niet, dat een Dier in dezelve geftorven zy; eenige weinige in- en uitademingen van dezelve Lugt, ja dat meer
is , eene enkele in- en uitademing , (mits men, zoo
veel als mogelyk is, al de Lugt, die in onze Longen is
uitademt), kunnen dat reeds te wege brengen. (t)
De Lugt ,waar in een Dier geftorven, en die, welke
door de verrotting bedurven is, ondergaan beiden, gelyk de Lugt, in welke eene Kaars gebrand heeft , eenige vermindering: dog zy is hier veel minder, dan in 't
laature geval: ook heeft 'er dit onderfcheid in plaats. De
vermindering van de Lugt, waarin Bene Kaars gebrand
heeft, is byna dezelfde, 't zy die op water of op quik
iaat ; maar de vermindering der geademde , en verrotte
Lugt heeft dan alleen plaats, wanneer die, door 't water, van de buiten Lugt afgefcheiden is. Het
(1) Om de Lugt door de adetrhaaling te bederven , bedient
men zig gemeerlyk van een cylindriek glas, (gelyk wy in onze
voorige proefneeming , om de Lugt door 't branden van Bene
Kaars te bederven, béfchreeven hebben); dit plaatst men omgekeerd op water, en brengt het eerre einde van Bene Hangs«yze geboogen glazen pyp in dit glas ; zoo dat cie pyp , ter hoogte van
ruim de helft van 't glas, in het zelve komt. Op die wyze is
seen in slaat, om de Lugt , welke in 't. glas is, door middel van
die pyp, io dikwyls uit en in te ademen, en dus zoo flerk te bederven als men goedvindt ; mits men , door 't fluiten van den
Neus en Mond, zorg draagt, dat men geen andere Lugt, dan
die in 't glas is, inademt.
Ley
.
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Het Kalk-water praecipiteert insgelyks in deeze beide
Lugten, even als in de Lugt, welke door 't branden
van ecnc. Kaars bedurven is.
Eene vierde cigenfehap (en zeker geene der minstgewigtigite) , welke de Lugt, door dierlyke ademhaaling
of verrotting befmet , gemeen heeft, met die, welke door
't branden van cenc Kaars bedurven wordt, is het fchadelyke voor 't Dierlyk Leeven. Dit hadden wy in onze
voorige Proefneeming, op de Lugt, waar in de Kaars
gebrand had, niet aangemerkt; denkende, dat de Proeven , door den Heer Priestley daar omtrent genomen ,
(met namentlyk Dieren in deeze Lugt te plaatfen , zonder dat die Benig letfel betoonden te hebben), zeker
waren. Dog meer dan ééne Proefneeming, welke wy
in dien tusfchentyd daar omtrent hebben werkftellig
gemaakt, heeft ons van het tegendeel overtuigd. —
Ons verfchil met den Heer Priestley deswegens is ongetwyfeld daaraan toe te fchryven, dat zyn Ed. een dun
zoort van Waschlicht gebruikt heeft; daar wy ons in
tegendeel van eene zeer dikke Waschkaars, en dus van
Bene grooter vlam, bediend hebben. — En hier uit
kunnen wy met regt besluiten, dat de Lugt, waar in
Gene Kaars gebrand heeft, en die, welke door dierlyke
ademhaaling of verrotting bedurvcn is , dezelfde zyn.
Het fcrven der Dieren in dc eeríte, en een byzonder hcrfcclmiddel, dat deeze drie foorten van bedurven Lugt met elkander gemeen hebben, (beiden, zaaken welken den Heer Priestley onbekend waren), hebben
ons in dit gevoelen volkomen bevestigd.
Ingevolge hiervan zyn we van oordeel, dat her uitgaan van de Kaars , in de geademde of door verrotting
bedurven Lugt , alleen veroorzaakt wordt , door het
Phlogiston, dat by de ademhaaling en verrotting aan de
Lugt wordt medegedeeld. — Hoe dit by de ademhaaling gefchiede, dat namentlyk het Phlogiston, 't welk
in ons bloed is, door deszelfs omloop, en de daar uitontfiaane warmte ontwikkeld zynde, door middel van
tie Longen, aan de Lugt wordt medegedeeld, heeft de
Heer Priestley , in zyne waarneemingen, omtrent het nut
der ademhaaling, ten duidelvkte getoond, en met de beflisfendfte proeven bevestigd. — Even zoo wordt liet
Phlogiston, naar ons begrip , door de verrotting los
gemaakt, en verder in de Lugt ontbonden. -- En dit
P hio-
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Phlogiston komt ons voor van dezelfde hoedanigheid te
zyn, als dat geen, 't welk, by de branding van eene
Kaars , in de Lugt wordt uitgeftooten: maar de hoeveelheid van het Phlogiston, in de door de ademhaaling
en verrotting bedurven Lugt, is meerder, dan in die,
waar in eene Kaars gebrand heeft. Onzes bedunkens
blekt dit, uit het meerder uitgaan van de Kaars in de
beide eerílen, dan in de laatfte. In eery Glas van
i i cubicque duimen inhouds, met de geademde of door
verrotting bedurven Lugt gevuld, wierd de Kaars tot
i 2 maaien uitgebluscht ; dog ze ging flegts 6 reizen uit,
in dezelfde hoeveelheid Lugts, door 't branden van een
Kaars bedurven.
Men zou ons , en 't heeft fchyn, hier kunnen tegenwerpen, dat het meerder uitgaan van de Kaars in dit geval veroorzaakt kon worden, doordien het bederf in de
beide eerften grooter dan in de laatfte was; of liever,
dat dit Phlogiston te gelyk met iets anders vermengd
kon zyn. Dan het volgende, vertrouwen wy, zal ten
zeker.ite toonen, dat dit verfchynfel alleenlyk aan het
meerder Phlogiston in deeze beiden moet toegefchreeven worden.
Overweegende, dat, zoo wanneer wy by de Lugt,
waar in eene ophooping van Phlogiston was, in welke
de ,Kaars by gevolg Uitging, eene byvoeging deeden van
gedephlogisteerde Lugt , (die geen , of althans minder
Phlogiston heeft dan onze gemeene Lugt,) dat dan dit
Phlogiston, zig overal in deeze gemengde Lugt verfprei
evenredigheid met dezelfde hoeveel--den,mir
heid Lugts moest worden ; en dus de Kaars weder ge
om , op nieuw, zyn Phlogiston in-legnhidv,
deeze Lugt te kunnen uittlooten, en in dezelve te branden. Wy ondexzogten dit, met by de Lugt, welke door 't branden van eene Kaars zeer bedurven was,
1 deel gedephlogisteerde Lugt te doen. De Kaars, in
deeze Lugt gebragt, brandde weder zeer wel in dezelve : Die eigenfte hoeveelheid gedephlogisteerde
Lugt voegden wy, by de Lugt, waar in een Dier ge
welke door verrotting bedurven-ílorven,bydi
was; dog in beiden wierd de Kaars, hoewel eenige rei
herhaalden dit,-zenmidr,ogtasublch.Wy
met íteeds de hoeveelheid gedephlogisteerde Lugt , welke wy 'er byvoegden , te verre:, rderen ; tot dat wy
cm-
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cindelyk de juiste hoeveelheid daar van , zynde 4 deel,
getroffen hebbende, de Kaars weder in deeze beide Lugten bleef branden. En deeze Lugten, met de Nitreuze
Lugs onderzogt zynde, waren bykans aan de gemeene
Lugt gelyk. I)eeze Proeven bewyzen, naar ons
inzien, ten duidelykftc, dat het Phlogiston, in de door
de ademhaaling en verrotting bedurven Lugt, veel meer
dan in die, waar in Bene Kaars gebrand heeft.-tiers,
'Er wierd tog ecne meerdere hoeveelheid gedephlogisteerde Lugt vereischt, om het Phlogiston, dat 'er itt
opgehoopt was, té verfprciden, zoo dat 'er weder genoegzaam tusfchenruimtens in de Lugt waren, om dat
Phlogiston , 't ,welk by de branding van Bene Kaars
wierd uitgeitootên, op nieuws te kunnen opneemen.
Wat wyders nu nog aangaat de bovengemelde vermindering van Lugt , en 't onderfcheid , dat daarom
plaats heeft, deswe--trenidvfchlLugten
geps hebben wy het volgende nog te melden. — Naar
onze te vooren medegedeelde Proefneeming, wordt het
opklimmen van 't water of de quik in de Lugt, waar in
Bene Kaars gebrand heeft, en dus deszelfs vermindering, meerendeels veroorzaakt, door de uitzetting van
de Lugt, die door de vlam gefchiedt, en de daar op
volgende inkrimping , wanneer deeze uitgebluscht is.
Men begiypt ligtlyk dat zulks in de Lugt, waar in een
Dier fleift, of iets te verrotten ftaat, geen plaats kan
hebben ; en dat gevolglyk de vermindering, die deeze
beide Lugten ondergaan, van eene andere oorzaak moet
afhangen. —• Onzes oordeels is de vermindering dier
beide Lugtcn alleen toe te eigenen, aan het precipiteeren
van de vaste Lugt, welke vaste Lugt, door de ademhaaIing en verrottii g, van de gemeene Lugt losgemaakt zynde,
zig door't water laat abforbeeren, eo dus het watergelegenheid geeft, om in deeze Lugten op te klimmen. ---+
Wanneer wy een Vogel , (zynde eene Huis -Mosch,
van welke Í)ieren wy ons in alle deeze proeven, by
gebrek van Muizen, bediend hebben), lieten fierven in
zekere hoeveelheid van gemeene Lugt, door water afgeflooren zynde , klom het water in dezelve , en de
Lugt verminderde dus , yl gedeelte. Dan bedenkende,
dat , zoo deeze vermindering alleen door de abforbeering van de vaste Lugt , die, door middel van de adem
geprecipiteerd was, veroorzaakt wierd, dat-haling,
dan
:
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dan deeze vermindering geenzints gebeuren moest, wanneer de hoeveelheid Lugts, in welke wy een Dier lieten fterven, door de quik van de buiten Lugt was afgefcheiden. •De Proef, ter onderzoekinge hiervan
werkftellig gemaakt, voldeed juist aan onze gedagten,
'er gebeurde geene de minste vermindering: en zoo dra
wy deeze Lugt van de quik op 't water plaatften, wierd
de Lugt , in een oogenblik, tot denzelfden graad, als
iir de voorige Proef, verhinderd. Dog dit laatfte gegebeurt niet altoos in dier voegen. Wanneer men 't
verrigt, zoo dra het Dier geftorven is , gefchiedc het
zeker; maar, als men 'er eerogen tyd mede wagt, is de
opklimming van 't water in deeze Lugt veel langzaamer, en 't bereikt maar zelden die hoogte, tot' welke
het anders klimt. Dan, als men deeze lugt eenige reizen door 't water doet gaan, ('t geen men verrigt met
die van 't een in 't andere Glas te doen overloopen), is.
deeze vermindering weder als vooren. Men ziet daar
uit, dat de vaste Lugt, als zy van de gemeene Lugt
geprecipiteerd is, en gelegenheid vindt om geabforbeerd
te kunnen worden, zig weder, door den tyd, eene andere zamenílelling maakt, met die L ugt , waar van dezelve bevoorens afgefcheiden was. Dog deeze zamen
altoos zwakker, dan die, welke plaats had ,-ítelings
voor dat dezelve geprecipiteerd was ; alzoo dezelve
zig, door haar telkens aan eene nieuwe oppervlakte van
water bloot, te Rellen, weder van dezelve laat affcheiden.
Niet minder beílisfende zylr de Proeven, die wy genomen hebben omtrent de vermindering der Lugt, waar
in iets ter verrotting gefield was; om namentlyk te onderzoeken, of deeze ook alleen door de precipitatie van
de vaste Lugt veroorzaakt wierd. — Wy Relden, ten
dien einde, in twee Glazen van gelyken inhoud, twee
:lukken vleesch, zoo na mooglyk aan elkander gelyk,
en flooten de eene hoeveelheid Lugts door water af,
terwyl wy de andere door de quik van de buitenlugt
affcheidden. Na verloop van een nagt was de vermindering van die Lugt, welke op 't water fond, reeds
zigtbaar,, gemerkt het water zoo veel meerder plaats in
dezelve besloeg. De hoeveelheid Lugts, welke
op ,de quik Rond, was ondertusfchen dezelfde gebleeven. Na verloop van 3 dagen was de Lugt, welie
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ke op't water Rond, nog veel meer verminderd; en die
geene, welke door de quik was afgeflooten, bevonden
wy F S deel vermeerderd. Wy lieten ze beiden nog ee.
nige dagen blyven, tot dat niet alleen de Lugt, welke
door de quik was afgefcheiden, zeer veel vermeerderd
was, maar dat ook de Lugt, wélke op 't water ltond ,
in plaats van verminderd te zyn, gelyk te vooren, nu
ook merkelyk in hoeveelheid was toegenomen. Wy
deden toen de beide hoeveelheden Lugts eenige reizen
door 't water gaan, wanneer die beiden byna gelyk, en
ieder voor 't geheel, á deel verminderd waren. --,.
Als men nu nagaat, dat de vaste lugt, die in den begin.
ne door de verrotting geprecipiteerd wierd, gelegenheid
had , om door 't water geabforbeerd te worden, zoo
begrypt men terftond, dat de hoeveelheid Lugts moest
vermindeten. — Dog, dit water met vaste Lugt gefatureerd zynde, bv gevolg geen vaste Lugt meer kunnende aanneemen, en ondertusfchen de hoeveelheid van
deeze, die precipiteerde , door de voortduurende verrotting, al meerder wordende; zoo moest ook volgen,
dat de Lugt, niettegenftaande dezelve op het water geplaatst was, in hoeveelheid moest toeneemen. --- Niet
minder duidelyk is 't, dat dit ook met de hoeveelheid
Lugt, die door de quik, (welke nog minder de vaste
Lugt kon aanneemen) , was afgeflooten , gefchieden
moest. Maar toen vervolgens aan de beide hoeveelheden
Lugts, met dezelven verfcheiden reizen door 't water
te doen gaan , telkens Bene nieuwe oppervlakte van water wierd aangebooden , zoo had de vaste Lugt weder
gelegenheid, om geabforbeerd te worden; en hier door
wierden dan de beide hoeveelheden Lugts in dit geval,
zoo fterk verminderd (*). Wy twyffelen geenzins , of
dee(*) Om de vermindering der geademde , en byzonder die van
de Lugt, waarin iets ter verrotting gefield is waarin de vermindering en vermeerdering zeer langzaam gefchiedt, ten naauwkeurigften waar te neemen, hebben wy ons bediend van cylindrieke
glazen van i§ duim middellyns, welken wy, ter hoogte van een
duim of meer, met water ofquik vulden, terwyl het overige deel met
Lugt bezet was. Deeze, met hunne opening, in een fchoteltje met
water of quik geplaatst zynde ,waren wy in slaat, om de minire vermindering of vermeerdering in dezelve waarteneemen. Byaldien wy
die voorzorg niet gebruikt hadden, en de glazen vol Lugt in
do
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deeze Proeven bewy zen ten duidelykfte dat dc vermindering, welke hier plaats heeft, alleen door de precipitátie van de vaste Lugt veroorzaakt word. En
daarbenevens is het precipiteeren van het Kalkwater in
deeze beide Lugten, (wanneer die op de quik geplaatst
zyn,) mede geen gering bcwys voor deeze gedagten.
Op de voordragt van dit alles komt natuurlyk de gewigtigevraag te berde; moet het ílerven der Dieren in deeze drie
Poorten van bedurven Lugt, even als het uitgaan van de
Kaars in dezelven, alleen aan het Phlogiston, waarmede
deeze Lugten bezwangerd zyn , toegefchreeven worden?
— Zonder ons hier met Phyfiologifche fpitsvindigheden, omtrent het nut der ademhaaling, met opzigt tot
het dierlyk leeven, op te houden, zullen wy, met betrekking tot dit onderwerp, alleen het volgende aanmerken. — Dat de ademhaaling tot de voortduuring van
het dierlyk leeven een allernoodzaaklykst vereischte is ;
niet alleen, om dat wy, door middel van dezelve, Bene
menigte Phlogiston door de Longen ontlasten, en aan de
Lugt mededeelen ; als zy nde noodzaaklvk tot het voorkomen van bederf in onze Vogten; maar ook, om dat
de ademhaaling tevens eene allergefchiktsc middel is, om
den omloop van ons Bloed, door de Longen, te bevorWanneer men dit overweegt, begrypt men
deren .
zeer gemaklyk, dat eene Lugt, welke reeds met Phlogiston is opgevuld, niet alleen zeer nadeelig voor het
dierlyk leeven zyn moet ; uit hoofde dat de ontlasting
van hetPhlogiston, uit de Longen, niet dan bezwaarlyk in
zulk een Lugt gefchieden kan; maar ook, dat deeze Lugt
zelfs doodelyk voor de Dieren wordt, namenlyk, wanneer dezelve zodanig met Phlogiston is opgevuld, als de
Lugt zelve, die wy uit onze Longen ontlasten.
Zoo
de quik of het water gefield hadden, zouden wy door deeze belde laatften merkelyk gehinderd zyn, om zulks te kunnen befpeuren, zoo 't niet geheel ondoenlyk geweest ware. -- Daarby
dient men nog in agt te noemen, dat de Lugt, waarin iets ter
verrotting gefield is, zig niet bevinde op Bene plaats, die door de
zon befcheenen wordt, of eene al te groote warmte heeft. Zulks
zou de Lugt doen uitzetten, en te weege brengen, dat dezelve,
door het water of de quik, bobbelswyze ontfnapte; men zou dan
de vermindering veel grooter hellen, en dezelve aan Bene veikeerde oorzaak toefchryven.
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Zoo dra dit plaats heeft, dat de beide Lugten, te veeeten, de buiten Lugt , en die geene welke «y uitademen,
ten opzigt van het Phlogiston, als in evenwigt gekomen
zyn, dan moet zekerlyk de ademhaaling ophouden, en
't onvermydelyk gevolg hier van moet zyn, dat het
Dier aan eene verfl.ikking of beroerte fterft.
Dus gezien hebbende, welke de oorzaak zy van het
(erven der Dieren in zodanig eene Lugt, valt het niet
moeilyk daar uit af te leiden, waarom de Dieren in deLugt., in welke eene Kaars gebrand heeft, langer kun
dan in die, welke door de Ademhaaling of-nelv,
verrotting bedurven is. Onze Proefneemingen naamlyk
hebben ons getoond, dat een vogel, in zekere hoeveelheid Lugts , die door 't branden van eene dikke Kaars
zeer bedurven was, nog den tyd van 7 minuten leefde;
daar andere Vogels, in eene gelyke hoeveelheid Lugts,
waar in een Dier geftorven, of welke door de verrotting
zeer bedurven was, flegts ééne minuut leefden (*). Men
heeft de oorzaak hier van, even als die van het meerder
uitgaan van dc Kaars , in zulke Lugten, zekerlyk nergens anders in te zoeken, dan in het meerder Phlogiston,
dat in dezelven is. Men bezeft dit zeer duidelyk, als
men flegts nagaat, dat een Dier, zoo lang de buitenlugt
nog niet met zoo veel Phlogiston is opgehoopt , als die
Lugt, welke wy uitademen, nog eenige minuten in zulk
eene. Lugt kan blyven leeven; gelyk dit plaats heeft in
de Lugt, welke, door 't branden van eene Kaars, bedurven is. Maar, zoo dra de Lugt, welke ons omringt, en de Lugt, welke wy uitademen, gelyk, en
even fterk, met Phlogiston, bezwangerd zyn, dan moet
een Dier, uit hoofde van eene belette ademhaaling, oogenbliklyk fterven ; dat het geval is, by de door de adem
verrotting bedurven Lugt. — Nog beflisfen--haling
der zyn de volgende Proeven. Wy hadden voor.
heen ondervonden, dat, wanneer wy by de Lugt, wel
branden van eene Kaars, of door de ademhaa--ke,dor't
ling, zeer bedurven was, zekere gedeeltens gedephlogisteerde Lugt voegden, dat dan eene Kaars op nieuws in
deeze bedurven Lugten kon branden. Dit deed ons
den(*) In dezelfde hoeveelheid gemeene Lugt leefde een Vogel
2r minhen.
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denken, dat, indien het fterven der Dieren, even als
het uitgaan van de kaars, door het overtollig Phlogiston veroorzaakt wierd; — dat, als wy dan dezelfde
hoeveelheid gedephlogisteerde Lugt, by deeze bedutven
Lugten, voegden , als wy gebruikt hadden, om eene
kaars weder in dezelve te doen branden; dat dan ook
een Dier, om dezelfde reden, weder in deeze bedurven
Lugten moest kunnen leeven. Om dit te beproeven,
deeden wy by de Lugt, welke door 't branden van eene kaars zeer bedurven was , 1 deel gedephlogisteerde
Lugt; zynde juist dezelfde hoeveelheid, welke wy gebruikt hadden, om die tot het branden van eene kaars
bekwaam te maaken. De uitflag was, dat een Vogel,
welken wy in dezelve plaatften, 'er, zonder eenig letfel
te betoonen, in bleef leeven. — Wy herhaalden dit,
met by de Lugt, waarin een Dier gekorven , en welke
door de verrotting zeer bedurven was, 41 deel gedephlogisteerde Lugt te doen, waar mede wy, die, by de
voorige Proeve, bekwaam gemaakt hadden tot het onderhouden van de vlam, en de uitslag was weder niet
minder gelukkig. Een Vogel, die anders, gelyk we gezien hebben, flegts ééne minute in deeze Lugten kon
leeven, leefde nu, zonder Benige de minfle ongefteldheid, 14 minuten in dezelven; waarop wy 'er hem uit
namen. . Deeze Proeven voldingen dit ftuk ten
fterkíte, als men overweegt, dat wy ons, in alle deeze Proefneemingen, van dezelfde bedurven Lugt bediend
hebben ,• welke wy ieder in byzondere hoeveelheden verdeeld hadden; en dat dus die Lugten, welken wy in.
deeze proeven gebruikten, dezelfde waren, die wy,
bv de voorige proeven , om 'er de Dieren in te laaten
fterven, gebezigd hadden.
Wanneer men deeze Proeven naauwkeurig gadeílaat,
en indenkt, dat, naar maate , de Lugt meer of minder
niet Phlogiston bezwangerd zy, het fterven der Dieren
ook in évenredigheid van tyd verfchilt: --- dat, naar
maate van het fchielyker fterven der Dieren, ook eene
grootere hoeveelheid gedephlogisterde Lugt vereischt
wordt, om deeze, voor de Dieren, zoo doodelyke Lugt,
weder aan de gemeene Lugt gelyk te doen worden,
zo dat 'er op nieuw een Dier volmaakt in leeven kunne:
wanneer men , zeggen wy, dit alles zonder vooringenomenheid overweegt , zal men zig ten vollen overtuigd
Ff
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vinden, dat het Phlogiston, in deze drie foorten van
bedurven Lugten, de waare oorzaak van het fterven der
Dieren is. — En dit afgehandeld hebbende, ftaat ons
nu verder nog een berigt te geeven, van onze Proefnee.
mingen, ter herftellinge dier bedurven Lugten; waarin
wy even zoo gunftig geflaagd zyn, als in 't verbeteren
der Lugt, waar in eene kaars gebrand had. Doch ver
ontvouwde alrede wat breed uitgeloopen is,-mitshe
zullen wy dit liever tot dc naaste gelegenheid uitftellen.

Vader DE VAN DER ESSE, Monnik
te Brie - Comte - Robert, OVER EEN VREEMD LICHAAM,

WAARNEEMING VAN

GEVONDEN IN HET BINNENSTE VAN EEN APPELBOOM.

(Esprit des ournaux, Mai 1 77 8 .)

n de maand November laatstleden, liet ik eenige oude
Appelboomen omverhaalen, en verfcheiden hakken,
om te verbranden. In het hart van een deezer boomen,
ontdekte ik een doornftok, van zyn bast ontbloot ; op
die wyze als de Reizigers denzelven draagen; hy hadt de
lengte van vier en een halfvoet. Het boveneinde
was op geenerleie wyze vast aan het lichaam van den
boom; en die losheid duurde tot op een derde der hoogte van den boom; maar, hoe nader de ftok aan den grond
kwam, des te meer fcheen hy met het lichaam van den
boom, vereenigd te zyn; en cindelyk was de vereeniging, in het gedeelte, dat in den grond geftaan had, zo
volkomen, dat het hout van den doornftok, met dat van
den boom, verbonden ware. — Deezc ftok was in zyne geheele leegte zeer gaaf, uitgezonderd op ééne plaats,
waar de boom zelve begon te ontileeken en te verrotten. Ik heb zorgvuldig onderzogt, of de boom in het
boveneinde ook hol geweest was, en of 'er ook eenige
overblyfzelen van gaten waren, door welken men het
doornhout had kunnen infteeken ; dan myne onderzoekingen daaromtrent zyn vrugteloos geweest ; de geheele
bast van den boom was fchoon, gaaf, en zonder fpleeeen. (*) c. H. E.
NA-

(*) In bet Kabinet van Zeldzaamheden van zyne Doorluchtige
Iloo-
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(Volgens DE BUFFON.)

nzuscli, in 't Hoogduitsch
D
Poolsch Ir, en in Fransch
zeker eene andere foort van Vogel dan de

Baum fperling, in 't
Friquet geheecen, is
Gemeene Musch,
en moet dus daar onder niet vermengd worden. Schoon,
Inwoonders van dezelfde Luchtftreeke, van dezelfde Landen, vermengen zy zich niet met elkander, en de meestc hunner natuurlyke geaartheden verfchillen geheel en
al. De Gewoone Musch verlaat onze Huizen niet, zy
zet zich neder op onze muuren, op onze daken, zy nestelt daar en teelt 'er voort. De held-musch komt ons
geenszins zo naby, zy houdt zich in het land, bezoekt
de kanten der wegen, kiest het kreupelhout en de Iaage
Planten; ook maakt zy haar nest in de fpleeten en gaten niet hoog boven den grond; men wil dat zy ook in
't geboomte en de gaten der oude flammen nestelt; dock
ik heb ze nooit dan in 't voorbygaan in de bosfchen gezieu ; de open landen, de vlakke velden , zyn de plaatzen
haarer voorkeuze. De Gemeene Musch is zwaar en vry kort
van vlugt, en kan niet dan huppelende, en dit nog traag
-en onbevallig, voortkomen, terwyl de Veld-musch zich
veel vaardiger in de vlugt beweegt en beter treedt. —
Desgelyks is de Meld musch in lang zo talryk niet als
de Gemeene: het is zeer waarfchynlyk dat zy maar
vier of vyf eijeren legt, dit niet herhaalt, het by één
broedzet laatende: want de Veld-musfchen vergaderets
niet elkander in eene groote menigte omtrent het einde
des Zomers , en blyven den geheelen Winter byeen: het
valt zeer gemaklyk, in dat faifoen, een groot getal te
vangen in de kreupelbosfchen, waar zy zich verfchuilen.
Deeze Vogel, zich te rusten gezet hebbende, laat niet
af zich te beweegen, zich om te keeren, den Haart op
te
e Veld-

't

IIoogheid, den Prins Erfftadhouder, (om dit, by deeze gelegenheid, hier ter plaatfe te melden,) bevind zich een gedeelte van
een boom , of zogenaamd Slagers Blok ,(waar toe men 't ook eigent
welks mudden een gewooulyke drietandige-lykgefchitad,)n
Yzeren Vork gegroeid is.
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te wippen en te laaten vallen: alle deeze beweegingen,
die hy, op eene bevallige wyze, verrigt, doen hem den
Franfchen naam Friquet draagen : fchoon zo flout niet
als de Gemeene Musch, fchuwt hy de Menfchen geenzins, dikwyls zelfs vergezelt hy de reizigers en volgt
ze onbevreesd: hy vliegt met wendingen en draaijen en
altoos zeer laag; want hy rust niet op hooge booroen.
Zeer onderhevig aan veranderingen is deeze foort van
Vogel. Verfcheide Natuurkundigen hebben de Bergmusch, in 't Hoogduitsch Ringel fpatz, Ringel fperling;
de Musch met een halskraag, in 't Hoogduitsch Berg fperling, in 't Engelsch White-cap, eri de .Pasfera mattugia der
Italiaanen, als verfchillende foorten van de Veld-mulch
befchouwd; ondertusfchen is de Pasfera mattugia, of de
Zotte Musch en de Veld-muscle, voiftrekt dezelfde Vogel:
in de twee andere gemelde foorten zyn flegts zeer geringe
verfcheidenheden: na de befchryvingen, de afbeeldingen, en de Vogels zelve met elkander vergeleeken te
hebben, is het ons gebleeken, dat deeze vier weezenlyk
dezelfde Vogels zyn: en dat deeze vier Naamfoorten alle tot ééne enkele foort, naamlyk de Veld- musch, moeten
gebragt worden. De •Berg-musch , en de Musch met een
halskraag, zyn dezelfde Vogels, en zy verfchillen van de
I7eld-musch alleen door den witten of witagtigen hals
-krag.
Ten bewyze dat de Pasfera mattugia, of de Zotte Mulch
der Italiaanen, de held -musch zelve is, of ten hoogften genomen eene enkele verfcheidenheid van deeze foort, alleen in de fchakeering der kleuren verfchillende, dient
dat OLINA, die 'er de beféhryving en de afbeelding van
opgeeft, ílellig verklaart, dat dezelve Pasfera mattugii
genaamd wordt, dewyl zy geen oogenblik kan ftilzitten :
en ''t is aan diezelfde altoosduurende beweeging dat zy
den Franfchen naam van Friquet verfchuldigd is.
Het zou zeer vreemd weezen, dat deeze Vogel, zo
weinig zeldzaam in Frankryk, zich niet in Italie zou onthouden, gelyk onze hedendaagfche Naamlystmaakers gefchreeven hebben, daar zy de Pasfera mattugia niet voor
de I7eld-mulch houden : het blykt , in tegendeel , .dat 'er
meer verfcheidenheden van deeze foort in Italie dan in
Frankryk gevonden worden. De Veld-musch heeft zich
uit gemaatigder luchtftreeken in heeter Gewesten, en
niet in kouder verfpreid : want men vindt haar niet in
Zwvee-
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Zwveeden; het verwondert my dat de Heer SALERNE zegt,
dat deeze Vogel noch in Duitschland, noch in Engeland
voorkomt: dewyl en de Duitfcbe en de Engelfche Vogelbefcliryvers daar van befchryvingen en afbeeldingen geeven. De• Heer FRiscH beweert zelfs, dat de Veld-musch
en de Canarie Vogels paaren, ^en een bastaard kroost ver.
wekken, dat men daar van m Duitschland de proeve ge
heeft.
-nome
Voor het overige is de Veld-musch, fchoon onrustiger
dan de :Gemeene, zo flout, zo gemeenzaam, zo vraatagtig. niet: zy mag eene veel onfchadelyker Vogel. heeteR :
dewyl zy de Graanen niet verílindt: de voorkeus geevende aan vrugten en wilde gewasfen, als de distels,
waar in z y gaarne zit, en ook lnfeden eet. Zy fchuwt
het gezelfchap, en vermydt het 'ontmoeten van de Gemeent Musch, die fierker en boozer van aart is dan zy.
Men kan de Veld-murch in een kouwtje houden , en
daar in voeden even als de Distelvink, zy leeft vyf of
zes jaaren. Haar zang betekent niet veel; doch ver
geheel en al van het onaangenaam en verveelend-fchilt
tjilpen der Gemeene Musfchen. Men heeft waargenomen
dat de Veld musfchen, fchoon zagter van aart dan de Gemeent, zo leerzaam niet zyn ; dit ontltaat uit zyn ongezelliger gefteltenisfe, welke hem van de Menfchen ver
wat wilder te zyn,, daar-vremd,nisfchor
om te beter is.

NAUWKEURIG BERIGT VAN HET KONINGRYK THIRET,
in eenen Brieve van JOHN STEWART Esq. F. g. S.
aan den Heer JOHN PRINGLE, F. R. C.

(Overgenomen uit The Philofophical Tranfatïions Vol. LXVII.
P. II. For the Jear 1777.),

et volgend Nauwkeurig Berigt van het Koningryk Thibet keuren *y niet alleen Bene plaats, in
„ ons Mengehverk, waardig, om dat het ons nieuwe en ra„ dere kennis verfchaft van een groot Landfchap, tot
„ dus lang door de Europeaanen onbezogt en hun nauw„ lyks meer dan by den enkelen naam bekend; maar
„ tevens: dewyl elke Ontdekking van deezen aart ftrekt
„ tot bevordering der Natuurlyke Historie.
'
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Schoon het Koningryk Thibet by naam bekend zy,
zints den tyd van MARCO PAOLO, en andere Reizigers
van de Twaalfde en Dertiende Ecuwe , is het nooit
door eenige Europeaanen te recht bezogt, vóór den tyd
van welke ik thans zal í preeken. 't Is waar, eenige
zwervende Zendelingen van de bedelende Monnikorde,
waren op onderfcheide tyden, tot verfchillende deelen
van dit Land doorgedrongen; doch hunnne waarneemingen , door onkunde • en bygeloof beftuurd, cn dus in een
bepaalden kring omfooten, konden ons geene dan val
onvolkomene denkbeelden opleveren. Naa hun ,-fchen
hebben de 7efuiten,. in Du Haldes Gefhiedenis van China,
de Wereld een kort Verhaal van dit Land gegeeven ,
met hunne gewoone arbeidzaamheid en oordeel opgemaakt, uit Tartaarfche vertellingen , 't welk, zo verre
het loopt, vry juist fchynt.
Het Land Thibet wordt in Ben gale doorgaans Boutan
geheeten. Het ligt ten Noorden van Hindostan; en is
in de lengte daar vin afgefcheiden door een reeks hooge
en íteile bergen, eigcnlyk een volduuring van 't groot
gebergte Caucaf us , 't welk zich van het oude Media ea
de oever der Caspifche zee, rondsom de noordlvkfle grenzen van. Perfie , tot Candahar en Casfimire uitftrekt , cn
van daar den loop oostlyker richtende, de groote noord.
tyke flerkte uitmaakt van verfcheide Landfchappen des
Mogol/èhen Ryks, en, gelyl: wy reden hebben om te geboven, in Asfain of China eindikt.
Dc Mogollers , en alle andere Musfalmanfche Bemagtigers
van I^adie , hebben altoos dit vervaarlyk Tartaarfche Bolwerk ondoordringlyk geoordeeld; en, fchoon 'er in de
Valeien, tusfchen de laager bergen gelegen, die rechtfliandig tot de groote bergketen omloopen , verfcheide
Indiaanfche Molken woonen , die zy nu en dan aan
hunne magt onderworpen en fchatting fchuldig maakten,
hebben zy nooit na eene vaste en duurzaame heerfchappy over dezelve gedongen. Het was, ter gelegenheid
eener betwiste opvolging tusfchen de Erfgenaamen van
een der Rajahs of kleine Vorften deezes Volks, dat de
Boutaners van hunne bergen afgelokt wierden tot het bvflaan van een der partyen, en onze [ nnelf'che € Landoog dy hgdt zich by de andere party ce vocbel. De party,
(
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ty, door ons geholpen, behaalde in 't einde de overhand; en, ítaande deezen kleinen Oorlog, kreegen twee
Volken, die, fchoon nabuuren, elkander even min kenden, kennis aan den anderen.
In den aanval op eene Stad, Cooch Behar geheeten, geraakten onze troepen eerst laags met de Boutaners : niets
kon grooter weezen , dan de wederzydfche verbaasd
ontmoeting. De Boutaners, die in-heidbyz
de vlakten nooit eenige andere dan vreesagtige Hindoos,
naakt voor hun vliedende, gezien hadden, aanfchouwden , voor de eerfte maal, een lichaam van Menfchen ,
even eens gekleed en wel uitgedoscht , beweegende in
eene geregelde orde , en aangevoerd door Mannen in
kleur, in kleed en in weezenstrekken geheel verfchillen_
de van die zy ooit gezien hadden: het fchieten van 't
grof gefchut, het geduurig vuur der fnaphaanen, ging
hun begrip te boven. — Van den anderen kant vondt ons
Volk zich op 't onverwagtst in den tryd ingewikkeld met
lieden , geheel ongelyk aan hunne voorgaande. vyanden in
Indie; ruw van uitzigt, dapper in 't befpringen , met
beestenhuiden omhangen, voorzien van pyl en boog en
andere wapentuigen, hun byzonder eigen.
Onze krygsbenden namen de Stad in, en verkreegen
veele dingen ten buit, als wapens, klcederen en huisraad van veelerlei foort. Beelden van aarde met goud,
zilver en geëmaileerd , werden na Calcutta gezonden
het bleek volkomen Tartaarsch werk te weezen, zeer g^lykende naar de afbeeldingen by de I,cisbefchryvers te
vinden : daarenboven waren 'er verfcheide Hukken Chineesch fchilderwerk en Chineefche f offen. — Terwyl deeze dingen ons te Bengale veel onderhouds verfchaften, en
van ons bezien werden, bereikte het gerugt van onze
verrigtingen in den oorlog het Hof van ThiL et , en wekten de aandagt op van Tayshoo Lama, die, (de Delai
Lama minderjaarig zynde,) toen her roer van ítaat in
handen hieldt. De Dab Teniach, of Deb Rajala , gelyk by
in Bengale genoemd wordt, (die onmiddelyk onder de
Boutaners heerscht, en hun in den oorlog hadt ingewikkeld) een Leenhoorige van Thibet zynde, oordeelde de
Lama het raadzaam zyne goede dienden aan te wenden,
en zondt , in gevolge daar van, een man van aanzien na
Bengale , met een Brief en gefchenken aan den LandFf4
voogd,
-
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voogd, om vrede te verzoeken voor den Dah , als zyn
Leenman en Afhangeling.
Mr. HASTINGS, de Landvoogd , hing geen oogenblik
in twyfel, om, op de bemiddeling van den Lama, den
vrede te fchenken onder de gemaatigdfte en billykfte
voorwaarden: en, 'er altoos op uit om elke gelegenheid
waar te neemen , die het belang en den roem onzes
Volks kan bevorderen, en (rekken tot bevordering der
Natuurkunde, ftelde hy in den raad voor , om iemand,
met een openbaar Character bekleed, na het Hof van
Tayshoo Lama af te vaardigen , een verdrag van Koophandel tusfchen de beide Volken te fluiten , als mede een
L and en Volk, tot nog zo weinig bekend by de Europeaanen, te bezien.
Mr. BOG LE , een getrouw dienaar der Compagnie,
wiens bekwaamheden en geaartheid hem alleszins gefchikc maakten tot eene zo hachlyke en buitengewoone
bezending, wierd uitgekoozen om ze te volvoeren. Het
behoort niet tot myn tegenwoordig oogmerk een breed
`verflag te geeven van den voortgang en den gelukkigen
uittag deezes gezantfchaps. Genoeg is het te vermelden, dat Mr. BOGLE , ontelbaare zwarigheden doorgeworfteld zynde, in 't hart van Thibet kwam; verfcheide
maanden zich aan 't Hof van den Tayshoo Lama onthieldt , en naa eene afweezenheid van vyftien maanden,
te Calcutta weder kwam: zyn' last tot volkomen genoegen van den raad volvoerd hebbende. Ik heb reden om
te gelooven, dat Mr. roGLE, ten eenigen tyde, de Wereld
zal vereeren met een verhaal zyner Reize, vergezeld
van waarneern'ingen over den Natuurlyken en Staatkundigen toeftand des Lands. Ik verzoek, ondertusfchen,
verlof om eenige weinige byzonderheden, die ik uit zyne Brieven en Papieren verzameld heb, mede te deelen.
Mr. BoGLE verdeelt het grondgebied van den Delai
Lama in twee deelen. 't Geen onmiddelyk aan Een gak
grenst, en door de Inwoonders Docpo genaamd wordt,
onderfcheidt by met den naam van Boutan: en het andere , ' t welk zich noordwaards tot de grenzen van Tartarye uittteekt, by de .Inboorlinge P:2 geheeten, noemt hy
Thibet.
Boutan wordt, gelyk ik reeds vermeldde , geregeerd
door den Dah Teniach of Deb Rajah. 't Is een Land
be,
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beítaande uit fleile en ontoeganglyke bergen , wier toppen met altoosduurende fneeuw bedekt zyn: zy worden
doorfneeden van diepe Valeicn, door welke ontelbaare
beeken ftroomen,die, in loop verfnellende, eindelyk de
vlakte bereiken , en zich ontlasten in de groote Rivieren
van Ben gale. Deeze Bergen zyn aan de zyden met hooge Booroen van verfcheide foorten bedekt: eenige deern
zer, als Pynboomen, zyn bekend in Europa; doch andere byzonder eigen aan dit land en deeze lugtfireeke.
De Váleien en de zyden der Bergen, tot bouwen bekwam, zyn niet onvrugtbaar,, en brengen graangin en
ryst voort: De Inwoonders zyn een flout en oorlogzugtig Volk, koperkleurig , in kloekheid van geftalte de
gemiddelde Europifche grootte overtreffende, haastig
en twistgierig van aart, en aan. 't gebruik van fterkes
dranken verflaafd ; doch eerlyk in hunnen handel;. ge
onder hun bykans onbekend. De-weldaigrofs
Hoofditad is Tasfey Seddem en gelegen aan de Rivier
Patchoo.
Thi bet begint eigenlyk van den top der groote Bergketen van den Caucafus en (trekt zich van daar in de
breedte uit tot de grenzen van Groot Tartarye, en migfchien tot eenige der landen des Rusfifchen Ryks. Mr.
rOGLE verhaalt, dat men, eens den top der Boutanfche
Bergen beklommen hebbende, aan de zyde van Thibet niet
evenredig afdaalt , maar, Reeds op een vry verheven
grondvlakte blyvende , Valeien doortrekt,. die wyder,
doch zo diep niet zyn als de eerfte ; ook zyn de ber.
g.en zo fteil en in 't voorkomen zo hoog niet. Voorts
befchryft by 't zelve als het woest(Ie cp dorfte
land 't welk by immers zag. De bofchadiën , die aller
gebergte in Bóutan bedekken, vindt men-wegnht
bier in 't geheel niet , en uitgenomen eenige weinige
boomen, digt by de Steden', treft men 'er geen aan. —
De Lugtftreek is zeer flreng en ruw. Te Chamnnanning,
daar by overwinterde, fchoon gelegen op de breedte van
'31 gr. 9 min, en alleen 8 graaden ter Noorden van
Calcu ta, zag by menigmaal den Thermometer-in zyne kanier. op 29 gr. onder het vriespunt van FHARENHEIT'S
Schaal; in 't midden van April waren de flilftaande wateren alle bevroren, en het fneeuwde by aanhoudenheid
fterk. Dit moet, buiten twyfel , toegefchreeven worden
aan de verbaasde hooge ligging des lands en de groote
kf5
be,
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bevrooze tusfchcnruimte, over welke dc Noorde wind
onverhinderd heen waait van den Pool, door de wyduitgeftrekte woestynen van Siberie en Tartarye, tot dezelti e tegen deeze onzaglykc hoogte fluit.
De Thibetiaanen zyn klcinder van flatuur dan hunne
Zukdiyke Nabuuren, en van een min rustige geftalte. Hun
kleur is ook fraaijer: veelen hunner hebben eene woest
hunne houding, in de andere treeken van liet-heidn
Oosten onbekend. Die ik te Calcutta zag, hadden volkomen een Tartaarsch uitzigt. Zy zyn van een zagren en
vriendlyken aart; en Mr. BOGLE zegt, dat lieden, van
een hoogen rang, beleefd en vermaakelyk zyn in gezel
niemand verveelende met pligtpleegingen en vlei -fchap;
-jervn.
Het gemeene Volk, zo in Boutan, als in Thibet, gaat
gekleed in ruwe wollen ítof van eigen maakzel, gevoerd
met zulk bont als zy kunnen bekomen; doch lieden van
meer middelen, en hooger Raat , draagen Europisch Laken
of Chineefche Zyde, gevoerd met best Siberisch bont. , De
Afgezant van den Deb Rajah vertoonde zich in zyne
Zomerkleeding te Calcutta ,juist als de figuren die wy in
de Chineefche Schilderyen zien, met een kegelvormigen
hoed, een mantel van zyde met goud en zilver doorvveeven, en ligte laarzen. 1)e Thibetiaan, die den eer
Lama bragt, was, van 't hoofd tot-flenbrivad
de voeten, in 't bont bedolven. Het gebruik van lin.
neh is by hun volftrekt onbekend.
't Voornaamfle voedzel der Inwoonderen bellaat uit
de melk van hun Vee, tot Kaas en Boter gemaakt, of
gemengd met meel van flegte gerst of erten ; het eenig
graan, 't welk hun land voortbrengt : en van dit alles
levert het flegts een gering aandeel ; doch zy krygen
Koorn en Ryst uit Ben gale, en andere nabygelegen gewesten : ook worden zy voorzien van Visch uit de Rivieren, in hunne eigene en in de nabuurige Landfchappen,
die men gezouten in dieper gelecgene gedeelten des
lands opvoert. Het ontbreekt hun aan, geen Vleesch
van Runderen , Schaapen en Zwynen, op de hoogten
geweid. Zy hebben ook Wild ; doch in geen overvloed. By hun grypt Bene zonderlinge wyze, om Schaapenvleesch te bereiden , ftand ; zy ítellen het geheele
beest, naa dat 'er de ingewanden zyn uitgenomen ,
bloot aan de Zon, en fchraale noorde winden, die in
de
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de maanden Augustus en September, zonder vorst,
waaijen, en de vogten dermaare opdroogen en de huif
fluiten, dat het Vleesch een geheel jaar over goed blyve.
Dit Vleesch ecten zy doorgaans raauw, zonder oenige
verdere bereiding. Mr. BOGLE werd menigmaal onthaald op dusdanig een geregt, 't geen hy, fchoon in
den beginne onfináaklyk, eindelyk de voorkeus gaf boven eerst gellágt en toegemaakt Schaapenvleesch, 't
geen by' doorgaans taai en onftnaaklyk vondt. Het
was een vry gemeen gebruik der Amptenaaren in de
Plaatzen, door welke hy heen trok, hem Schaapen, op
deeze wyze bereid, te fchenken; die, op de pooten
ítaande, even als of ze leefden, voor hem gebragt
wierden, 't welk in 't eerst eene aartige vertooning
maakte.
De Godsdienst en Staatsgefeltenisfe van dit Land ,
die op 't naauwfte aan elkander verbonden zyn, zou
plaats , in dit berigt bef aan , wilde ik-dengrot
daar over uitweiden. Genoeg is het voor my te zeg
dat voor tegenwoordig, en zints de uitdrvving der-gen,
Eluth Tartaaren, het Koningryk Thibet aangemerkt wordt
als afhanglyk van het Keizerryk China , ' t welk zy
Cathay heeten: 'Cr onthouden zich daadlek twee Mandarynen, met Bene bezetting van duizend Chineefen in Laliarfa, de Hoofditad, om dit bewind te handhaaven ; doch
hunne magt trekt zich zo verre niet uit: de Lama,
wiens ryksgebied fteunt op de zekerfte gronden, perfoonlyke genegenheid en Godsdieníligen eerbied, befluurt alles binnen het Ryk met onbeperkt gezag.
Elk weet - dat de Delai Lama het groot voorwerp
van aanbidding is by de onderfcheide Stammen van Hei
die hoen en weder zwerven door het-denfchTart,
groot gedeelte des Vasten Lands, 't welk zich uitfirekt
van de Wolga tot Correa, aan de ,apanfche Zee, misIchien het wvduitgeftrektfte Godsdienftig rcgtsgebied
op den geheelen Aardbodem. Hy is niet alleen de
Aardspriester en Onderkoning der Godheid op Aarde;
doch dewyl 't bygeloof altoos het fterksc werkt, waar
het verst verwyderd is van het voorworp, merken de
wydafwoonendíié Tartaaren den Lama aan als de Godlzeia zelve. Zy gelooven dat hy onIterflyk, alweetend,
en met alle deugden bekleed is. Alle jaaren komen zy
uit verfc,hcide Oorden, om zyn beeld te cerbicdcn, en
'Cr
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'er ryke gaven aan toe te brengen ; de Keizer van Chi, zelve, die een Manchou Tartaar is, bluft niet in ge.
broke, om hem, ten opzichte van het Godsdicnflige,
te erkennen, en onderhoudt, met groote kosten, in het
Paleis te Pekin, een Onder -Lama, als een afgevaardigde
van Thibet.
Men verhaalt dat veelen van de Tartaarfclie Opper
zekere gefchenken ontvangen , beftaande in-hofden
kleine ftukjes van dat geen, 't welk hy uitwerpt,
't welk zy in gouden doosjes bewaaren, om 't by
gelegenheid in hunne fpyze te mengen. Dan de waar
vordert hier te betuigen, dat Mr. BOGLn fterk-heid
ontkent, dat de Lana oit zodanige gefchenken doet;
doch dat hy dikwyls kleine balletjes geheiligd meel uit
blinde ligtgeloovigheitt-delt,ihbygcofnde
zyner Tartaarfche 4fhangelingen veranderen in 't geen
hun behaagt. Het regtzinnig geloof is, dat, wanneer dc Groote Lana fchynt te fterven, of van ouderdom of van zwakheid, zyne Ziel met de daad alleen een
oude of flegte woonplaats verlaat om eene ni~euwere.en
betere te betrekken , en weder ontdekt wordt in 'Ir li.•
chaatn van Benig Kind , door zekere tekens ' allen bekend aan de Lamas of Priesters; en dus verfchynt by altoos.
Dc tegenwoordige Delai Lama is een Kind, f egts cenige weinige jaarcn geleden ontdekt door de Tayslaoo Lama, die leem in heiligheid van Chara ler 't naast komt,
en gevolglyk, geduurende des anderen minderjaarigheid
als Opperhoofd handelt. De Lamar, die zo wel het tal
als het magtigPe lichaam in den Raat uitmaaken,-rykile
hebben de Priesterfchap geheel in hunne hand; envervullen , daarenboven, veele Monnikordes , die by hun in
diepe eerbiedenisfe gehouden worden.
De Ongehuwde Staat geloof ik niet dat de Lamas ílellig wordt opgeleid; doch zy houden het voor een onvermydelyken pligt voor Mannen en Vrouwen, die .een
Godsdienflig leeven omhelzen. In de daad, hunne Onthouding van 't Huwelvk, hun loeven in Gemeenfehappen, hunne Kloosters, hunne Choordienf en, hunneKoraalketens, hunne Vasten, hunne Boetedoeningen, geeven hun zo zeer het voorkomen van Christen Monniken,
dat het geenzins te bevrecmden is, hoe een ongeleerd
Ca,
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Cctpucyn hun Broeders noemt, en waant in alle dingen de
tekens van den H. FRANCISCUS te kunnen ontdekken.
't Is een oud denkbeeld dat de Godsdienst van Thibet
een bedorven Clrristlyke Godsdienst is. Zelfs Vader DESIDERII, een 7efuit, (maar geen van de Chineefche Zendin g , ) die het Land omtrent den aanvang deezer Eeuwe
bezogt , denkt dat by alle hunne Verborgenheden door
de onze kan oplosfen; by beweert zeer fcherpzinnig,
dat zy zeker een goed denkbeeld van de Dricéénheid
hebben: naardemaal zy, in hunne aanfpraaken aan de Godheid zo dikwyls Konciokoik in 't meervoudige als Konciok
in 't enkelvoudige zeggen: en by 't leezen hunner bidkoraalen deeze woorden gebruiken om, ha, hun. De
waarheid der zaake is, dat de Godsdienst van Thibet,
van waar dezelve oorfpronglyk moge weezen, in den
grond zuiver en eenvoudig is; zeer verheevene denkbeelden van de Godheid en geen veragtlyk Stelzel van Zedelecre inboezemende; doch vervolgens werd dezelve
grootlyks veranderd en bedorven door de vonden van
Menfchen met wereldfche inzigten vervuld; een ongeluk
waar over wy ons niet behoeven te verwonderen in een
Stelzel van Dwaaling, daar wy weeten dat het Stelzel der
Waarheid 't zelve heeft moeten ondergaan.
De Veelwyvery gaat niet in zwang onder de Thibetiaanen; doch de Veelmannery, nog veel flrydiger met de
denkbeelden der Europeaanen , heeft hier plaats , en is in
hoogagting. In een Land, wear de middelen om een
Gezin te onderhouden niet gemaklyk gevonden worden,
fchynt het niet onftantkundig toe te (taan, dat eenige
Broeders met elkander een Gezin oprigten, tot welks
onderhoud zy hunne vereende poogingen toebrengen.
Met één woord, het is gebruiklyk in Thibet voor Broeders
ééne Vrouw met elkander te hebben; en doorgaans leeven zy met haar in groote cendragt : zomtyds (en waar
gebeurt dit niet, fchoon men andere Huwelyksbeginzels
volgt,) ontítaan 'er oneenigheden. Mr. I^OGLE geeft
hier van een voorbeeld in 't geval van eene zedige en
deugdzaame Juffrouw, de Egtgenoote van zes der Neeven van TAYSHOO LAMA, die zich by haaren Oom beklaagde, dat de twee jongften haarer Egtgenooten dat
deel van liefde en goedwilligheid niet toebragten , 't
welk Pligt en Godsdienst }gun afvorderden. Hoe wonder
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der vreemd ons dit gebruik moge fchynen, liet is ecne
onbetwistbaare zaak dat het op deeze wyze in Thibet
plaats heeft.
(Wy zullen, by eene volgende gelegenheid, eenig verder
Berigt geeven van dit bykans onbekende deel der Wereld.)

PROEVE OVER DE KLAGTEN DER GELEERDEN.

(Uit het Engelsch.)
enigen hebben beweerd, dat Geluk, hoe verfcheiden
E
ook in foort, in trappen gelyk is voor geheel het
menschlyk geílacht. Ingevolge van dit denkbeeld, oor=
deelt men de klagten des Letteroefenaars niet beter
gegrond dan die eens Arbeiders. Men heeft , 't- is
waar, het Mcnschdont dikmaaler voor oogen gehouden
de onheilen van den Dichter en den Geleerden , dan de
ongelukken van den. Koop- en Handwerksman. Zeer zou
bv, egter, dwaalen, die vastftelde dat het grooter aan
drukkender gewigt van de rampfpoeden 'der-talofhe
ecrstgemelden, dezelve zo veel rugtbaarder maakte: dit
moet veel eer toegefchrecven worden aan hunne gewoonte om alle hunne gedagten en bedryven in geichrifte te Rellen. De Handelaar ,de Ambagtsplan heeft eene
zwaare ziekte, hy verliest iemand van 'zyn Gezin, of
lydt nadeel in zyne bezittingen: hy (tort een traan in
't verborgen, en de wereld ziet zynen rampfpoed niet,
Terwyl een QUINTILIANUS het verlies eener Vrouwe,
den dood van een Kind, der eeuwigheid wydt, als waren dit ongemeene en zeer zeldzaame gebeurtenisfen.
en Boosdoender .wordt na -een verafgelegen en jammeryk oord verbannen; men hoort niets meer van den
Man; doch een OVIDIUS, die, om ftraffchuldigen Minnehandel, het Ryk moest ruimen, tragt dc volgende
Eeuwen een traan van medelyden af te persfen.
Ondanks de fchynbaare bondigheid deezer aanmerkin.gen, zal een onpartydig waarneemer moeten bekennen,
dat, indien de onheilen der Geleerden niet grooter zyn
dan die van -anderen, het gevoel daar van doorgaans
treffender is. Dezelfde kieschheid van gevoel, welke
hun byzonder vatbaar maakt voor 't bezef van verltandly.
.
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lyke fchoonheid , doet hun de gewoonc ongelegenheden
des Menschlyken lccvens duidclyker gewaar worden.
De Geleerden zyn, voor 't meerendccl, dicpdcnkend,
Terwyl zy, die andere min infpannings vorderende beroepen volgen, veelal, (fchoon zommigen mogen twyfelen

aan de geheele werkeloosheid der ziele) in een

Haat van gevoelloosheid zyn, ten opzigte van de aan
geluk alleen in de-doenigsm;byaldien
ziel huisvest, moet elke beuzeling de rust ftooren van
hem, die altoos ingefpannen is.
De geneugten voor een' Man van Letteren ontílaan uit
de befchouwinge van het groote, van het nieuwe, van
het fchoone. Geneugten van den zuiverílen en verhevenílen aart. Misfchien is geen (laat weezenlyk geluk
dan die van een verftandig Man op dien tyd, wan--kiger
neer hy geheel is ingenomen met het genot van een dee.
zer drie foorten der verflandige genietingen: doch de
zuiverheid en verheevenheid deezer vermaaken zelve
brengen, in 't einde, elenden toe aan derzelver deelgenooten. Onze tegenwoordige toeftand g ehengt niet, dat
verftandlyke gewaarwordingen onze geheele aandagt en
bezorgdheid inneemen; en als de ziel van deeze denk
zegeningen wederkeert tot de bezigheden, waar-becldig
toe zy, uit noodzaaklykheid om voor 't leevensonderhoud
te zorgen, verpligt is , wordt de overgang van het ílreelendst genot, tot fmaakloozer en moeilyker verrigtingen ,
oorzaak van eene maat van verdriet, geëvenredigd aan
de maate des verlooren geluks.
't Vernuft heeft altoos de volmaaktheid tot voorwerp;
maar volmaaktheid wordt in menschl y ke zaaken niet gevonden. 't Vernuft gevoelt, overzulks , een war^fmaak
in de onmogelykheid om dat geen te verkrygen, 't welk
het Heeds op 't ooge heeft. Hier voor is 't aandoenlyk
in de Letteroefeninge zelve; dit bezeft het nog meer
in de bezigheden en verrigtingen des werkzaamen leevens. Voorwerpen die voor eene gemeene ziel behaaglyk of onverfchillig zyn, komen eene verllandige wanfchaapen en walchelyk voor: dewyl ze zo verre te kort
fchieten by dat denkbeeld van volmaaktheid, waarmede
hy, als een' maatftok, alles vergelykt. In deezervoege
(rekt fcherpheid van oordeel tot het ontdekken van verhoole gebreken, even gelyk een Microscoop eene vlek
ziet,
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ziet, waar het ongewapend oog niets dan fchoonheid
befchouwt.
De Man van Letteren is doorgaans met cruIige overleggingen bezig. Ilv leeft altoos met een zeker
vooruitzigt in 't oog. De rest der Wereld offert het
grootite gedeelte van hun tyd aan gemak, vrolykheid,
en plaifier op. De Man van Letteren wordt zomwylen
uit zyn Boekvertrek getroond om zich naar de gewoonte te fcaikken, of, door lastig aanhouden, overgehaald
om deel te neemen in de gewoone vermaaken deezes
leevens. Ely doet liet met wederzin en fchroom; want
bv kan niet fchittcren in gezelfchap, en by ziet elke
afroeping aan als een hinderpaal in het volvoeren van
zyn hoofdoogmerk en van zyne wenfchen : by keert vol
te onvredenheids te rug; vermids, in 't uur van vrolykheid en gastery, zyne verdienften ongemerkt doorgingen, en zyn gezag niets goldt.
De onderfcheide oorzaaken, dus verre bygebragt voor
dc onvergenoegde geaartheid der Geleerden , kunnen
hem tot geene oneere flrekken ; doch 'er zyn andere
oorzaaken even waarfchynlyk, en niet vry van fchande.
Menfchen, 'er genadig op uit om hunne bekwaamheden te vermeerderen, en hunne kundigheden uit tebreiden, verbeelden zich, ten zelfalen tyde, hunne waarde
te vergrooten, en in agting te moeten toeneemen. Elie
Itap, die zulk een Man voorwaards doet, vervult zyne
ziel met een hoogei denkbeeld van zyne eigene verdienfen, en bevestigt hem in de bewustheid van zeifwaardigheid. Maar de `V ereld is niet verftendigt van elke
nieuwe vordering, die de Letteroefenaar op zyn Boek.
vertrek maakt. Hy vermeerdert, diensvolgens, zyne
eisfchtn op cerbiedenis, eer anderen bewust zyn van
eenigen aanwas zyner verdienílen. Agting te vorderen ,
en dezelve niet te verkrygen , is eerie allerdoodlykite
kwelling voor hein, die na Letterroem dingt. Hoogmoed is, dcrhalven, een ryke welbron van onaangenaam.
heden voor den Letteroefenaar.
Elk bereikenswaardig einde heeft Bene menigte die
na 't zelve flaat. Mededingers zien elkander natuurlyk
voor vyanden aan, onderling elkanders wenfchen dwarsboomende. Deeze jaloufy wordt nergens overvloediger, of fterkcr, gevonden dan onder de bejaagers van
L ettereere. De Letteroefenaar is, diensvolgens, nydig,
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clIg en geen Siciiiaansch Dwingeland verzon it'hnicr zwaar
dan nyd.
-derpynig,
Of deeze alle de wczcnlyke oorzaaken zyn van de
klagten en elencíen der Geleerden , zal 'er niet zeer op
aankomen. Vast gaat het, dat zy, die zich voorzien vinden van de middelen om 't gelukkigst te leeven , doorgaans het ongelukkigst hunne dagen ilyten. Uit dit alles mogen wv een gevolg trekken van zeer uitgeí}rekte
nuttigheid. Zy die het vuur des vernufts cn de vrugten der Geleerdheid misfen, mogen zich troosten, dat
zy, die voordoelen dervende, ook ontheeven zm van de
ongelegenheden daar aan verknogt : ongelegcnhcden,
die doorgaans de voordeelen kunnen opweegen.
,

.
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(Naar 't Engelsch gevolgd.)
Oudheidkundige, de fmaaklooze Verzamelaar,
DD e isarbeidzame
doorgaans wel in zyn fchik met een Boek, hoe fchraal
en geestloos het moge weezen, als het eenige onderrigting ver
bloemen der Redenrykkunte verfmaaden zy als hoeren-fchat.De
optooizel; en dc bevalligheden van tvl worden door hun Ver
als meer tot verfraaijing ftrekkende dan bondigheidme--warlosd,
debrengende.
Maar de meerderheid der Leezeren is niet bekwaam, of be.
geerig ,om die zegt, van vermaak te willen fcheppen,hun door de
Natuur ingeboezemd, af te leggen. Behalven een Verfzand om te
bevatten, eene Verbeelding om uit te vinden, en een geheugen
óná te onthouden, hebben zy een Oor, vatbaar voor de zamenftemming van wclklinkende volzinnen. Opilellen, die aan deeze laatfie bekwaamheid zo veel niet voldoen als aan de andere, mogen
zy als gebrekkig verwerpen. De fynstuitgeploozenile redekaveling, en vuurigíte welfpreekenheid, worden met wederzin aangehoord, wanneer de zamenflemwing der toonen ontbreekt. Innerlyke waarde moge goedkeuring verwekken: doch uiterlyk cieraad
is noodig om te behaagen. Een nauwkeurig Stelzel of een wel
beweezene Gefchiedenis, hoe ruw en ongelikt van Styl, is van
waarde als eene verzameling van bouwftoffen; doch geen dier beiden heeft regt op den tytel van een volkomen Opftel , .tot het befchaafd is tot zulk Bene maate van zagt- en vloeiendheid als die
foort van Schrifterf vordert.
In de ruwe eeuwen der Letterkltnde berustte de ziel in bondigbeid
VII. DEEL. AZENGELW.1$o. 10.G g
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beid van zin ,uitgedrukt in kwalyk zamenffemmende klanken. Een
ENNTUS , onder de Romeinen ,en een S HAIRESPEAR , onder de heden
bewonderd van wegen de juistheid en verheven-dagfchen,wor
-heidrgatn,fcoelybhafdnwkigs.
De nieuwheid der eerfle Lettervrugten veroorzaakt een zo gevoelig vermaak in 's Leezers ziel, dat dezelve niet begrype dat
'er iets ter volkomener voldoening ontbreeke. Zyn oor is niet gewoon aan afgepaste maatklanken, en, door gebrek aan beterevoorbeelden, voelt by een vermaak,ontllaande uit de hardite toonen.
Zo luistert de gemeene man, met genoegen, na de fchorre ftem
van een liedjeszanger, terwyl het kiefcher oor eens liefhebbers
getoefd moet worden op de zagte fleinvallen eens Italiaanfchen
Zangers of Zangeresf .
Maar volgende Schryvers vinden het nnodig, indien zy leezers
hunner Werken willen vinden, bevalligheden, hunnen Voorzaaten onbekend, aan te neemen. Het valt hun hezwaarlyk, wat de
zaak betreft, iets nieuws op te disfchen : dewyl, in 't verloop van
eenige weinige eeuwen, elk onderwerp dikwyls behandeld, en,
by gevolge, fchielyk uitgeput is. Schriften, die eenig Stelzel behelzen , moeten, uit eigen aart, bykans dezelfde gedagten behelzen,
op eene foortlyke wyze famengevoegd. In alle opstellen, die, of
uit derzelver byzondere natuur, of door dien de onderwerpen voorheen behandeld zyn, aan de uitvinding niets overlaten, moet de
nieuwigheid, is ze noodzaaklyk, veeleer in den flyl dan in de
toffe gezogt worden. Een Schryver, die niets nieuws kan voegen by de Wysbegeerte van een nACON of een NEWTON, is nogthans in ftaat om hunne denkbeelden op zulk Bene wyze over te
leveren, dat by de ruwheid verzagt en derzelver fchoonheden niet
zulk een cieraad van welzeggen bekleedt, dat zyn Werk fterker geleezen wordt, dan die der Uitvinderen, uit welken by 't zelve
ontleende. FONTENELLE en LA PLUCHE zyn in aller handen, terwyl de bronnen, waar uit zy geput hebben, de Werken van BACON, BOYLE en LocxE in den hoek eener Boekerye met flof begruisd flaan.
Boeken, die vermaak met onderwys veréénigden, overleefden
altoos de zodanigen, welke niet anders dan weezenlyk nut beoogden. Een Letterblokker alleen kan met bedaardheid zitten flaroo•
gen op eene weinig betekenende bladzyde, die niets oplevert om
het oor te fireelen of de verbeeldingskragt te treffen. Zodanig
eene Boekoefening heeft zeer veel overeenkomsts niet Bene reis
door dorre wildernisfen , waar geen lieflyke Zonnefraal den weg
vervrolykt, geen herbergzaame deur ont(looten wordt, geen betoverend verfchiet de moeilykheden van den tocht verligt. Nood
alleen kan den reiziger aandryven woeste landfchappen-zaklyheid
door, en fneeuwtoppige bergen over, te trekken; maar hy treedt
met verrukking door de vrugthaare valeien van de gelukkiger
Ianditreeken, waar elk windje lieflyke geuren`adewt, en elk gezit Bene verrukkende fchildery oplevert.
't Ii
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't Is te deezer oorzaake, dat wy, in meest alle Boekeryen, de
zwaarwigtige Werken, vervuld met de diepfle geleerdheid, onaangeroerd zien op de ftoffige planken ; terwyl de oppervlakkiger ,doch
behaaglyker, gefchreevene Voortbrengzels des Vernufts, met ver
wel diep het geheugen inge--wonderiglz,h ne
drukt worden. In de daad, bet is eene bedroevende aanmerking,
dat de groote werken van Geleerdheid, die den arbeid van een
geheel leeven kostten, die vervaardigd werden met veel hoofdbrekens en kommers, en waar uit een onfterflyken naam te wagten
fcheen, eindelyk der vergetelnisfe overgegeeven worden, om dat
derzelver Schryvers verwaarloosden uitwendige fchoonheid met innerlyke.waardye te vcréénigen.
Alle foorten van Schriften bedoelen een byzonder einde: wordt
dit niet bereikt, dan fchieten zy te kort, ten opzigte van de ver
volkomenheid. Het oogmerk van alle Gefchied- Reden- en-eischt
Dichtkunftige Werken is om tellens te vermaaken en te onder
Indien elk van deeze niet alles behelst om te behangen,-wyzen.
wat met derzelver aart heftaan kan, is het gebrekkig. Op deezen fteunt het berigt der Voorftanderen van het Rym in Engelfche
en Nederduitfche verzen. 't Rym , zeggen zy, wel uitgevoerd, zet
iets behaagelyks by aan de natuurlyke bekoorlykheden der Dichtkunst. Men hebbe het niet te verwerpen als een Gottisch cieraad,
door de barbaarschheid der Kloosterlingen uitgevonden , en in
zwang gebleeven door eene kinderagtige gehegtheid aan oude gebruiken; maar aan te zien en te bewonderen als een verbetering
in de Dichtkunst. In de hand van een DRYDEN, een ropE, een
VONDEL, ftreelt het Rym het oor met eene welluidendheid, waar
by die van VIRGILIUS nauwlyks kan haalen. Een ieder zal toch emmen , dat de Dichtwerken van een' rorE, van een' voNDEL ,veel van
derzelver fchoonheid zouden verliezen als zy van 't Rym beroofd
wierden, fchoon de behandelde floffe voorts dezelfde bleef. Wy
zouden als dan, 't is waar, gelyk HORATIUS, by eene andere gele
zegt, de verftrooide leden van Benen ontleeden Dichter-genhid,
vinden; doch ongetwyfeld alle die bevalligheden verliezen, welke
uit welluidendheid en evenredigheid ontft aan. De ftoffe alleen , hoe
juist de gedagten , hoe bondig de redekavelingen , mogen weezen,
zullen den Schryver den naam van een groot Dichter niet doen
verwerven.

Dergelyke aanmerkingen mogen overgebragt worden op Schriften in ondicht. Wy luisteren zelden, of het oor is bekoord, terwyl
het hart overtuigd wordt. 't Is niet genoeg een Steen uit de
fleengroeve te haalen, en 'er een geregelden hoop van op te ha pelen, in dien ruwen f}aat, waar in de natuur denzelven voort
(leenhoop moge , hoe ruw en ongefchikt, in tyd van-bragt.Die
nood een fchuilplaats verleenen , en tot alle oogmerken van gemeen
gebruik dienen; maar dezelve zal het oog des voorbygangerc niet
&rekken of met verwondering verrukken, indien de bytel en de
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meesterlyk=e hand des k'unflenaars de veri;orgene fchoonïreden lijdt
aan den dag gebragt, den Reen naar da kunst gehouwen, en bevalligheid met fchoonheid vereenigd lebbe.
't Is eene bekende zaak, dat de eer;le Opftcllen der berocmdite
Schryveren in dichtmaat waren. De Verbacl dingskragt is 't ceríte
vermogen in 's menfchen geest, 't geen zich ontwikkelt. De vuurigheid der jeugd , al te wild om bedwongen te worden door koele
regelen, geeft zich met vermaak toe in-al1c de veyheden der Dicht
maar wanneer de Redelyke vermogens Typen, worden zy-kunil:e;
in flaat om de buitenfpoorigheden der Verbeeldingskragt te bedwinge, die, misfchien, van zelve bedaarder en juister wordt. In dit
gevorderder tydperk daalt de ziel van de hoogten der Dichtkunst
tot Ondicht. Deeze laat, nogthans, ongemerkt, eenige bevallig.

heden van de voorheen gehanteerde kunsc over aan dc nieuw aan-

vaarde. Een ader, dat ik my dus uitdrukke, van het Dichterlyke
ontdekt men niet alleen in de Gedagren; tsaar ook in den Styl;
die, fchoon dezelve niet vervalle tot den mist} g van waarlyk op
maat te zyn, noodwendig in zulk eene maat voortrolt als een

Dichthundig oor eischt en goedkeurt.

Ongeleerde Leezers, onder de hedendaagfchen, letten zeldzaam
op de fchoonheden van een welluidend opftei. Scheppen zy 'er
behaagen in, zy weeten niet waar uit dit genoegen onttlaat. Meer
lettende op de ítofre zelve dan op de wyze van behandeling, zou
denken dat een Schryver liegt beraaden was, die-denzymisfch
Bene lange Verhandeling fchreef, over de kunst om cone Lintnode op
eenera goeden toon te doen voortloopen. Zy zullen zich vervoederen ,op 't berigt , dat een der oude Letter- en Oordeelkundigen oenen
onfterflyken naam verworven heeft, door het voimsa],e;i eener
Kunfte, die meer in klank dan in zaaken beft._at, en, hues oordeels, van weinig belangs is. DIONYSIUS VAN }L LTCer.NAsso,

is meer van zynen roem vcrfchuldigd, aan zyne Verhandeling over
de Schikking der Ií^nor Iota, dan aan oenig; ander van zvne Werken. Het verdient , met reele , onze verwonderi,n2, kat , iiaa een zo
nixtcekcnd voorbeeld in de Griekfche Taaie, nier van dien aart,
met oenen gelukkigen uitdal;, in de Engelfche, noch ook in da Na -

clerduitfche, ondernomen is.

CrcERo heeft aan de goede fchikking van oenen volzin eene
uitwerking toegefchreeven, die alleen door cie ou-lervinding kan
blyken. Een zinfneede, van niet meer dan vyf woorden, word
met algemeene toejuiching aangehoord, fchoon, gelyk de Schryver

erkent, de geheele verdíenfte daar van in de kunllige plaatzing be-

ftondt. Verplaats maar één enkel woord, en de uitwerking zal
geheel ophouden. In zyne cierlyke Zamenfpraaken over het Charaéter van een' Redenaar , laat by zich in tot eet} keurig onderzoek
over de maatklanken in Ondicht, en fchynt in Bene Redeuvoering eerre naauwkeurigheid van maat te vorderen, die hykans de
nauwkeurigheid van maat in Dichtwerken evenaart. Het onderwerp
i
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is , buiten twyfel , keurig, en deeze gronte Redenkun(enaar en Welfpreekendc Redenaar , heeft her uitvoerig behandeld ; doch dewyl
de hoeveelheid der Latynfche Woorden, in maatklank vastgelleld
wordt door regelen , welke zeer verfchillen van die der heden•
daagfchc taaien , hebben de Regels van crczao op geene andere
wyze iets toegebragt tot het welluidend maaken der volzinnen onzer Schryvcren , dan door hdn een denkbeeld in te boezeroen van
de fchoonheid en nutheid, ontftaande uit het letten op de maatklank
in Onrym..
Maar, indien zyne Voorfchrifren niet veel invloeds hebben om
de fynfte trekken van bevalligheid aan de opftellen in onze eigenti
taaie l'y te zetten , kan, nogthans , zyn voorbeeld aan dezelve de
inncemcndfle welluidendheid gceven. Zyne toonvallen zyn hykans
zo behaagelyk aan cer, goed gehoor als een wel opgefl:eld Muzykftuk. Zo noodzaallyk keurde die groote Meester der Welfpreekenheid het voldoen aan hetzintuig des gehoors, lathy menigwerf
een gelylcluidend en overtollig woord 'er byvoegt, om zyne zinfneèden te voller en te rollcuder te m :aken. Een Schryver van,
zo veel naam , als ciczno, te befchuldigen, dat by enkel klankshalven woorden bezige, zal misfchien íáe zodanigen verwonderen,
die geene bedreevenheid in zyne fchriften bezitten, dan zy, die
daar in eenigermaate ervaaren zyn, zullen zich terftond eene menigte van plaatzen herinneren, die de juistheid deezer aanmerkinge
wettigen.
Maar wie tot den ooriprong dcczer welluidendheid wil opklim
moet tot de Grictfche Schrvvers gran. Hunne runigvoudige-men
vulwoorden, die op elke hladzyde - voorkomen, worden bykans
alleen gebruikt om de wanklankigheid te veeren , en de -:eiluiden lheid te volkomener te doen worden. Eenige Oordeelkundigen
hebben, 't is vaar, het beftaun om de betekenis van elan woordje
in ieder zinmede a; n te wyzen ; doch hun ongelukkig flaagen, ondanks allen aangcwendcn vlyt, Brent tot bewys van de waarheid
der bygehragte ílc1lingo.
Pj.A•Io's volzinnen dienden etctno tot voorbeelden. Een goed
gehoor, of erne flegts vingtige vergelyking van Benige weinige
uitdrukkingen , zyn genoegzaam om op te merken hoe trcffclyk de
Romeinfche Redenaar den Grielfchen Wysgeer op 't fpcor gevolgd,
hebbe. Men mag, met rede, gisfen dat één der oorzaaken,
waarin deeze oude Schryvers, die geheel onzen tyd bereikt hebben, hunne tydgenooten, die ecrtyds met hun on den lauwer
dongen, overleefden, mogeiyk deeze is, dat zy, behalven op
de rykheid van floffe en de bondigheid van zin te letten , ook agt
gaven op den bevalligcn klank en het welluidend rollen hunner
zinfneden.
indien de Schryvers der tegenwoordige Eeuwe, die dir voor
gaande in eenigc byzondcrheid overtreffen, het is, misfchien, in de
a'gepasthe d Cu welluidendheid hunner opftellen. Een gemeen
Gg3
Schry;
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Schryver zal thans een grooter verfcheidenheid van welrollende
toonvallen in zyne vlug beflaagen fchriften brengen, dan men in de
bearbeidite stukken van vroegere Schryveren vindt. Veele beroemde Let_ervrugten van den laatften tyd, die, veornaamlyk aan
den welluidenden rollenden ftyl haaren roem te danken hebben ,
zouden wy kunnen optellen: doch derzelver welbekende verdienen maakes het aanpryzen een overhoodig werk.

B E D E N K I N G E N.
is zulk eene verwonderlyke aaneenfchakeling in de gefchapene dingen, dat men zeggen moge: „ Het gansch flee!,, al is ééne keten". Elk deel werkt op een volgend. Zo wy
deeze werking volkomen na konden gaan, zouden wy mogelyk
eene wederkeerige noodzaaklykheid vinden, tusfchen het beftaan
van een zandkorrel, en dat van den ganfchen aardkloot. Dat verband heeft mogelyk even zeer plaats in de daaden van het menschdom. Tegenwoordig fchynt elks doen veelal geene verdere betrekking te hebben dan tot het Wezen, om welks wil het doen
gefchied: dog, rugwaards ziende, vertoont zig eene keten van
daaden, die de daaden van deezen en geenen, als noodzaak
Alles werkt om eene reden, en die reden is ver -lyk,infut.
aan eene andere, en zo voort.
-knogt
15E r

De befchouwing van 't Heel-al brengt ons een uitmuntend
konstf{uk voor den geest; welks millioenen raderen het naeuwkeurigst verband met elkander hebben.... Welk een Konftenaar
moet de voortbrenger daar van wezen!
Gaat de menfchelyke gedaante niet perkeloos over in die der
dieren? Die der dieren, in die der Planten? Die der
planten, in die der denkelooze Stof zelve? Waar heeft men eene
gaaping — een vak — eene tusfchenruimte gevonden; die als
ledig is gelaaten? Waar doet zig eene affcheiding — een eind
Nergens! Het is eene keten, aan welke, van den-palo?
inensch af voortloopende , in het ílof der Aarde, geen eene eenige fchakel mist..... Hoe verwonderlyk zyn Gods werken! allen
zyn ze met wysheid gemaakt!
r

Het zy ik denkbeeldig nederdaal tot die kleine Wezens , welken,
in geringheid van beftaan, en grooter aantal, toeneemen, naar maa te
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of my ver.
te het oog, gewapend ,verder door kan dringen ;
hef tot die Stofklompen, in het onbegrensde luchtruim, welken
zig voor myn oog vermeerderen en vergrooten, naar maate ik
tien tragt te befchouwen ; zelfsverliezing is het einde myner nafpooringe ! Dit is voor my een der grootfte bewyzen ,dat de Oor
oneindig wys — alles overtreffende-fprongval'tech
— onbegrypelyk en alvermogende is. Een der grootfte bewyzen1dat het menfchelyk begrip eindig —en deszelfs pooging, om
in de verborgenheden van dat onbevattelyk Wezen door te dringen, veripetel en ftrafbaar is.
Even zo min, als de mensch een einde kan vinden, in de hoog
diepte van Gods gewrochten, even zo weinig zal by op-teof
Aarde eene volnaaktheid bereiken. In alles is een zeker, tot dus
verre, en niet verder. En waar toe zoude ook een volmaakte kennis, van iets, voor ons meerder nuttig zyn? Zullen wy, het geene wy daar omtrent misfen , niet misten om dat wy het niet noodig hebben? Een ander geloof zou, op de befchouwing der door
het Heelal verfpreide weldaaden en zegeningen, door het eeuwig Opperwezen gefchonken, niet wel staande kunnen blyven.
Niets is groot of klein op zig zelve. Eene drup waters is
niets by den Oceaan; en egter is die drup zelve een Oceaanvoor
de duizende diertjes, die 'er in leeven, en bellaan. Onze Zon,
niet Naare zestien wentelende Bollen om zig, bevat eene groots
ruimte in vergelyking van onzen Aardbol alleen; egter is deeze
ruimte niets, by die der ontelbaare zonnen en waerelden die in
de voor ons oneindige ruimte elkander opvolgen. Dus — zal
enen iets groot, of klein heeten , moet 'er èene vergelykende
maat gebruikt worden. Niets is het zonder vergelyking — op
zigzelven.
J. V. P.

„
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DY TROTSCJIE VERNEDERD.

at is de Mensch toch een uitmuntend Schepzel"! riep
Godricus uit, onder het zien zweeven eener menigte
van diertjes, welken zig in ééne drup waters onthielden. „ Hy
„ heeft maar een enkel grooter Wee2en, als den Olifant,
Kameel, enz. boven zig; terwyl 'er millioenen, bene„ den hem zyn! Ik zie het, hoe langer, hoe klaarder, dat by dc
Heer der Waereld is! dat by....:
.
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Een vriend van Godricus, cen groot Sterrekundige, hadt here
beluisterd , en trad te voorfchy n, op het oogenblik, dat de trot-

fche man zig tot lieer van al het gefchapene verklaarde. Ei!

zei de verrasfer! ziet gy dat, hoe langer hoe klaarder? Indien go.
u niet bedriegt, wensch ik u geluk, met uwe Heer fchappy !
waar zou 'er ook iets tegen in te brengen zyn?
Neen, was het antwoord: wy zien die oneindige reeks
C'v eezeus , welken wy beneden ons gewaar worden, niet boven
gy de hoogte, vroeg de Astronomist, zo wel
ons. - ---als de laagte befchouwd? Als ge uwe heerfchappy afleidt uit de
grootte, en van de gefchapenc dingen fpreekt, moet gy ook alles
in aanmerking neemen; tot die groote Stofklompen toe, welken•
in het Luchtgewest zweeven : hebt gy dat gedaan? Dat zyn geen
loevende Schepzels, zeide GodriQus. Wat doet dat ter zaake,
voerde zyn vriend hem te gemoet, als wl 'er zo door vernederd
worden, dat het regt van heerfchappy in rook verdwynt?
Hoor eens, myn Vriend! hoor eens! Ik moet d iets zeggen, eer
gy van het regt, dat gy waant te hebben, gebruik maakt. Hoe
veel maaien waant gy grooter te zyn, dan eéne dier 'weezentjes
in uwe waterdrup? neem het maar ruin! willen wy eens 4ellen, dat gy die weezentjes zo veel maaien overtreft, als deeze
aardkloot U? „ En wat zou dat dan ! vroeg Godricus"? Gy zult
liet hooren zeide de ander: „ Nu, ja; dat komt my niet te gering voor ". Goed, fprak dc Astronomist; — luister dan myn
Vriend!
Dat diertje is een niet, by u; — gy zyt het, in vergelyking
de Zon
met de Aarde; — de Aarde is liet by de Zon ;
dat Waereldgeftel is niets byeenige
i,y het Wacreldgeftel;
i^raereld giflellen te zaam genomen;deezen zyn nog minder by de vcrzaknelingen van Zonnen, omringd door Waerelden,
Comeeten, en Uitgebrcidhedens , die 'er op volgen; en
deeze vern:°nigvuldigde verzamelingen van Zonnen, Wacrelden,
Comeeten en Uitgebreidhedens zyn weder insgelyks niets by.....
Hou on! hou op! riep de Heer der Waereld ! ik ben verzonken !
ik ben niet meer in weezen! .... Eeuwige Godheid ! zyn Uwe
werken zo groot! zo diep! zo vT ; d ! Wat moet gy dan zyn! Gy!
o Wat is by dwaas, die iets waant te veezen ! ... Trotfche Ster
uw hoofd omhoog! doorloopt de uitgebreidheid-veling!hft
boven u! 't Geen zy bevat, zult gy niet begrypen! maar het be
vattelyke gedeelte is genoeg, om ti, in 't bezef van uwe gering•acid, te vernederen. I. V. P.
-
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aanminnige Silvia , wier bruin Bezigt zo onwcêrflaanbaar
lonkt:, heeft Palemons hart ont4looken , in eengin vollen
gloed
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gloed gezet. — Voorheen genoot by rust, de veyheid was hein
liefelyk, en nu, nu verteert hein Gene knagende kwelling. Wie
heeft my het hart getroffen? fprak Pa';emon , in eenzaamheid ,
op een heuveltje van Mos gezeten — Wie heeft nay het hart
getroffen, fprak by? — Ach! myn hart zelve antwoord my;
Silvia. — Gewis de deugdzame, de goedaartige Silvia heeft
een vermogen, om harten te treffen; een vermogen zo groot,
dat het onweerftandelyk zy; een vermogen, om harten te vera
meesteren, dat geen wcêrga heeft. Ik kende te voren de
kragt der liefde niet.... Maar, d bevallig meisje, te voren kende ik odk uw vermogen niet. — Waarom is my de donkerheid
zomtyds zo bekoorlyk! Is het wel om eenige andere reden, dan
om dat ze my, in eene zoete verbeelding, het byzyn van myne
waaríte Silvia doet genieten. — 0 verkwikkelyke duisternis,
wat zyt ge my dan aangenamer, wat zyt ge my flreelendcr, dan
het licht. —. Weet gy waarom ? Dan doet my de zoete ver
verrukking ontmoeten; dan druk ik haar zagt-beldingSva
tegens myne hygende borst; dan zeg ik, dan verklaar ik, haar
myne zuivere, myne opregte liefde. — Voorheen haatte ik den
barren Winter, en nu.... Ach waren myne wenfchen ten eenemaal onfchuldig! — Verkwikkelyke avonditonden, op welken
ik met Silvia, als eene vale duisternis zich op dc wyde vlakten
vcrfpreidde, als de zwarte donkerheid de glinfierende ftarrelichten voor het gezigt verborg,. wanneer wy dan zamen , zonder
vrees van door eenig mensch verfpied te worden, in myne veld.
hut zaten. — Nimmer kleefde de Klimop vaster aan den Olm,
dan myne armen, geduurig, om haren malfchen hals géftrengeld
waren. — Nimmer verkwikte een dronk waters onder de fcbaduwryke lommer, uit Bene koele bron, in het heetíte van den
Zomer, eengin aamegtigen herder meer, dan my de zagte kusjes
van Silvia's rozenlipjes de ziel en het hart verkwikten. — Nimmer
was liet geruisch cener ftroomende Beek zo liefelyk ,voor erne
mymerende ziel, als hare vleiende taal voor het hart van Palen,on. — En nooit fchiet de glrmsryke Morgcnfter verkwikkelyker Pralen, dan haar bruin gezigt, als zy dat liefelyk naar my
boenen wend. Dan, ja dan verdwynt zelfs de duisternis;
en 'er daagt een glans, als die van den fchoonífen morgen. —
Ach hoe verkwikkelyk, hoe ftrcelend voor my! — met welk
eene tederheid drukte ik myne hand in de hare I. met hoe
♦eel.... verrukkingen , die my vervoeren.... !
Liefelyke en verkwikkelyke velden, aanhoort myn kermen
weêrgalmt van myne klagten; — laten de klanken op de fchrale
Duinen affluiten , alom de dorre vlakten en onvrugthare ftran.
den vervullen. — Silvia is als eerre fchaduwe der Zon voor
my; — eerre tusfchenkomende wolk neemt de fchaduw weg,
en de ganfche beeltenis veidwynt. Silvia is als een bedriegelyke
droom; de flaap verlaat bet gefloten oog, en alle verbeelding houd
op
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op. — Silvia is my eene iedele verbeelding.... Zy ftreelt mr
het hart.... Maar wat is het anders, dan eene dwaze verbeelding. Nochtans zweeft zy geftadig voor my, als ik in de een
Als ik flape, vertoont zy zich in myne droomen.-zamheidbn.
— Nimmer, waar ik ben, verlaat ze my — zy volgt my,
waar ik ga. — Op alle plaatzen vergezelt ze my.
Sluit
ik myne ooges , de verbeelding fchenkt my hare tegenwoordigheid;
opent zich myn gezigt, zy Raat voor my; — dan omhels ik
haar teder; — dan druk ik haar zagt tegens myne borst;
dan vat ik hare hand ; — dan ontfluipt ze my fchielyk , en Silvia word my eene iedele verbeelding. — T-leeft ze dan geen
belTaan ? beftaat zy niet anders , dan in eene iedele verbeelding?
beftaat zy niet anders, dan in de dwaze, de ongelukkige dënkbeelden van den beklagelyken Palemon?
Zy beftaat. —
Zy behoort onder de jeugZy is een aanminnig Meisje
dige Veldelingen.
Dan zy is by Palemon niet meer ,
voorwaar, niet anders, dan eene dwaze, eene iedele
verbeelding

Weêrgalmt nu, 8 wyde Vlakten van myne klagende zangtoonen; laten de klanken op de dorre Duinen affluiten, en alom de
onvrugtbre ftranden vervullen! — Gy, 8 ligte Zefiers , draagt
ze op uwe vlugge wiekjes; voert ze met u de ganfchc ftreek
door, doet ze te rug fluiten op de digtgebladerde bosfchen , en
laten zy van alle herders gehoord worden; op dat ze den onge.
lukkigen Palemon beklagen. — Dat de tedere veldbloempjes , en
de zagte plantjes verflappen; dat de klaverryke beemden treuren;
dat de gehele natuur in myne klagten deele! — Voert dan myne klagende Zangtoonen op uwe ligte vlerkjes mede, en drukt
ze Silvia, door den boezem, in het harte.
Weergalmt nu van myne klagten, gy fteile en hooge Duinen;
kaatst ze te rug door de wyde vlakten, op dat ze alle de bloem
beemden vervullen, en zich vermengen met de toontjes van-ryke
der Vogelen wildzang. — Vaar wel Silvia, daar ik u derven
moet! — Vaar wel! dewyl eene verdwaasde verbeelding my
misleid heeft! — Vaar wel...! Ik zal... Heb ik u dan nooit
omhelsd? Heb ik u nooit met veel "tederheid tegens myne borst,
tegens mynen hygenden boezem, tegens myn kloppend hart, gedrukt?
— Heb ik u dan nooit.... Ik bedroef my..... Nochtans ver
overal.... Beklagelyke Palemon!-zeltmydb'nisvaS
die de deugdryke Silvia, die de bekoorlyke Silvia, die eene iedeIe verbeelding lief.... die Bene enkele verbeel.... ach zo harte
ach zo vrugteloos.....!
-Iyk—
Dus zong Palemon, tot dat beiden, en de donkerheid, en de
kwelling van zyn ontroerd hart, hem in de armen van eenen zagten , van eenen verkwikkelyken flaap neder vleidden. — Zyn mond
fprak nog lang half gebroken woorden;
zyn boezem zugt•
Silvia zweefde hem geftadig voor de
te; zyn hart klopte.
Ee.
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gedagten. -- Hy fchrikte geduurig.... zyne leden beefden, en
zyne verbeelde Herderin kwam hein, in den droom, zo bekoor
ja nog bekoorlyker voor, dan toen hy waakte. —Hy (liep,-lyk,
fchoon onrustig, nochtans tot aan den morgen. --- Hy ontwaakte, en Silvia was wederom eene iedele verbeelding.
C . V. D. G.

DERCELLY.
Journal de Paris.)
kent Dercelly? — 0! ja; die is myn vriend. -- Wel
Gyaartig
nu, wat denkt gy van hem? — Zeer veel goeds; liet is
man, zeer gezellig, zeer getrokken by de Vrouwen;

een
met een woord`, het is een wellevend en braaf heer.
Alle zyne Vrienden, zelfs de zulken, die maar eenvoudig by
hem bekend zyn, fpreken juist zo als gy. Ik ben genegenu te geloven, ik zal u zelfs met vermaak geloven; maar Dercelly heeft
niet meer dan vyf honderd Louis d'Or jaarlyks inkomen ; en Dercelly houdt Gene pragtige huishouding ,en voert een zeer luisterry.
ken Iaat. — Maar belet zulks dat hy een aartig, een braaf man
is? — Neen , voorzeker; maar Dercelly, zegt men, fpeelt om zyn
huis op te houden; het is alle dagen de rendez-vous van een oneindig getal van jonge lieden, aan wien het dagelykfche lot van
het fpel al hun beflaan geeft. Dercelly is de party van hen allen,
't Kan zyn,
by is niet gelukkig, en verliest dikwyls.
maar by is een goed fpeler; gy zult werk hebben om in zyn ge.
drag, of op zyn wezen, te ontdekken, of by wint, of verliest.
Dikwyls, als hp verliest, is by vrolyk, geestig, by lacht zelfs
de eerde , over de hardnekkigheid van zyne kwade fortuin. Wint
hy, dan is by zedig; by beklaagt de fpelers die de fortuin zo ongunftig bedeelt; by bied hen geld aan; by doet meer; hy dwingt
hen het aan te nemen. Het is niet mogelyk meerder edelmoedigIk beken het; • maar
heid in zyn gedrag te doen blyken.
hy is aan alle luiden geld fchuldig; hun geleende geld zelfs
in hachelyke omftandigheden; by is dikwyls Onder de benodigden.
De Zadelmaker heeft hem dezen morgen eene zeer aanmerkelyke
rekening gebragt, op welke by, zints twee jaren, maar een zeer
gering gedeelte betaald heeft. Tien Kleermakers hebben hem
voor zyne gunst bedankt; velen vervolgen hem; 't is waar dat by
altoos de voorzichtigheid gehad heeft, om te weigeren van hunne rekeningen onder zich te houden. Dercelly ontvangt alle mofgen twintig minnebriefjes; maar 'er zyn geen dagen, waar op
hy niet even zo veel fchuldbriefes ontvangt. Die kostelyke Dia
welke aan zyn vinger praalt, is by nog fcbuldig, aan Bene:-mant,
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Weduwe, die denzelven naa den dood van haar man aan hem Ver
heeft, om het geld te gebruiken ter onderhoudingc van Naare-kogt
dochter in een klooster. Ik weet dit alles; maar Dercelly heeft Bene Tante, die buitengemeen ryk is; by is 'er de oenige
erfgenaam van: naa den dood .van deze goede vrouw zullen de
Rekeningen van Dcrcelly betaald worden. Maar, zo deze
Tante nog lang leeft! — Zy is zeven- en zestig jaren.
Op die jaren ! zy zal dat riet
Maar, zo zy weer trouwt?
Neen , want zy is eergisteren gedoen, voorzeker niet.
trouwd; zy heeft een jong man gehuwd, aan welken zy al haar
goed gemaakt heeft; en Dercelly vind zich tegenwoordig overladen van rekeningen, die by nimmer kan betalen. De cciiy
is evenwel een braaf, eerlyk man.....
G. H. E.

GERUSTE STAET.

T erwijl fchier al wat leeft tot dichten is bewoogen :
Terwijl men Maetfchappij hij Maetfchappijen kweekt:
Terwijl de íasteraer van bitfchen nijd verbleekt :
Terwijl men zwoegt en zweet in tael- en kunstvertoogen:
Terwijl de Rentenier zich deerlijk vindt bedroogen:
Terwijl Mercaur zijn hoofd met )toopmanfchappen breekt:
Terwijl men voor een' zot om wichtige ampten fpreekt
Terwijl de oprechte trouw uit Neorland fchynt gevloogen;
Terwijl de hoovaerdij op 't hoofd der Dames prijkt:
Terwijl de Burgerpracht den Adeldom niet wijkt:
Terwijl de Zwindelaers een' eerlijk man trotfeeren:
Terwijl men (legt bctaelt, en daeglyks fchulden maekt:
Terwijl men Washington en Howe pryst en laekt :
Lwze ik in Brodenre, en denk: HET KAN VERKKEAEN.
Imperare fabi ma:eimur imperium eat.
t778.

MENGEL TJERK,
TOTFP,AAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN
BETREKKELYK.

AANWYZING DER VOORNAAMSTE %BONNEN, WAAR UIT
HET ONTSTAAT, DAT DE MENSCHEN TOT HET VERLAATEN VAN HET PAD DER DEUGD WORDEN AAN GEDREVEN, EN TOT ZEER VELE WANBEDRYVEN VERVALLEN.

(Vervolg van Bladz. 436.)
ervoert een verkeerde trek tot V ryhcid dc menfcheil
V
tot wanbedryven, en hebben wanbegrippen van een
deugdzaam .leven dien fchadelyken invloed, dat ze de

menfchen van den waren weg der Deugd afleiden, zyn
dit, gelyk we gezien hebben, twee voornaame Bron.
nen van 's menfchen verkeerd gedrag; 'er is nog eene
derde, welke in dit geval niet minder opmerking verdient; te weten, de toejuiching, die dezulken veelal
ontvangen, welken zich aan de bedurven neigingen van
hun hart overgeven, en de Wellusten der Wereld najagen. Hunne zogenaamde aartigheden worden allerwe
van de menigte toegejuicht ; en dit verwekt in ande--ge
ren een lust, om zodanige kwade voorbeelden na te
volgen, ja, ware het mogelyk, te overtreffen. Het
heeft doorgaans , als men van den weg der Deugd afwykt en dien der Ondeugd inflaat , weinig moeite in,
eene menigte aanhangers te krygen. — Het toejuichen
van de Wereld, de ondervinding dat der zulker daden
by het wuft gemeen lof verwerven ; zie daar voor velen
reden genoeg, om zich dezulken tot voorbeelden van
navolginge te (tellen; waaruit dan voortvloeit, dat de
aanhang der Ondeugenden geftadig toeneemt, geduurig
aanwast. Daar benevens heeft men, om zich te
verzetten, of te verdedigen, tegens hen, welke zulk
een gedrag afkeuren, welke zich flout tegens de Ondeugd durven aankanten, allerwege hulp en byftand; ve11 li
leií
iVII. DEEL. MENGELW. NO. 11.

474

OVER BET VERLAATEM

len zyn terflond gereed om by te fpringen , en zich voor
de kwade zaak in de bresfe te (tellen; om dien fchade
lyken, dien verleidender aanhang te verdedigen of te
befchermen. En 't is niet ongemeen te zien, dat zy
hunne tegenftrevers , door list en bedrog, van het regte
fpoor zoeken ai te leiden; in zo verre dat zy alles aanwenden, wat dienen kan, om hen zelfs ongevoelig op
het pad te brengen, dat zy bewandelen. Door dusdanige fchoonfchynende, en in het oog flikkerende, omftandigheden , worden 'er niet weinigen bedrogen; die den
fchyn voor het wezen houdende , zich gerustlyk overgeven, tot het najagen dier dingen, welken zulk eerre aanlokkende vertooning maken, die zo bekoorlyk, zo vleiende, zo ftrelende aan het oog voorkomen.
Men onderzoekt niet hoedanig de gevolgen en de uit
'er natuurlyk uit voortvloeijén ; veel-komftenzy,di
minder gunt men zich de moeite, of den tyd, om derzelver aart of natuur juist na te gaan. Genoeg is 't,
dat men eene menigte menfchen , die men als voorbeelden gereed is na te volgen, aantreft, welker eenig en
voornaam doel is, alle zulke zaken te bejagen, die alleen gefehikt zyn, om de zinnelyke vermaken op te
wekken, terwyl zy de Deugd doen veronagtzamen, en
Al wat de mensch, zo by
de Ondeugd betrapten.
niet geheel onbezonnen zy, dan nog onder het oog
houd, is, voorzigtig en loos te handelen;, indiervoege,
dat zyn gedrag ten meesten deele geheim, en voor de
Wereld verborgen blyft. Hy ontlaat zich niet vol.
ftrekt van alle pligten; zelfs kunnen 'er gevallen zyn,
dat hy met zyne daden fchittert ; inzonderheid wanneer
hy 'er eenig oogmerk mede bedoelt, 't geen hy, zonJa, 'er kunnen
der die, bezwarelyk bereiken kan.
vele gevallen zyn, waar in de menfchen, fchoon uit
gene deugdzame grondbeginzels werkende, met hunne
daden fchitteren, zelfs boven anderen, die waarlyk
deugdzaam zyn. De Deugd is in zich zelve zeer een
verhindert hare Minnaars dikwils eene groo--vouwig,en
te vertooning te maken. Nimmer is haar opzet de
Wereld , door uitwendigen fchyn, te bedriegen: zy
weerhoud integendeel den mensch van alle bedrog. Maar
dit is het eigen doel der Ondeugd, deze leert den
mensch veinzen; en die veinzery veroorzaakt, dat men
den fchyn voor het wezen aanziet. Velen worden dan
door
,
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door dien fchoonen fchyn misleid; en verbeelden zich,
dat men op dus eene wyze waarlyk, en allerveiligst,
den weg der Deugd bewandelt; want de aangename verwoning van eenige uitwendige pligten, welken men betragt, maakt, dat ze dezelfde fchynen te wezen, die
men op het pad der Deugd heeft waar te nemen. —
Dan die vertooningen zyn als zo vele lokazen, welken
den verdwaasden lerveling al verder misleiden, en hem
gerust van het pad der Deugd verwyderen. — Zo
word de mensch vaak, al te jammerlyk, bedrogen, en
genoopt, om voorbeelden van die natuur na te volgen.
Lo bedriegt de eene mensch den anderen; zo verftrikt
men elkander. Her ontbreekt waarlyk der zamen
niet, aan eene groote menigte van zulken, die-leving
't 'er op toeleggen, om anderen tot een kwaad voor
te Eirekken ; of ter navolginge van hun zondig ge--beld
drag te bewegen: en hoe beklagelyk is het, dat het hun
gelukt hier in naar wensch te dagen ; vooral by de zo
zich meest aan 't uitwendige vergapen! ----danige,
Hoe beklagelyk is 't, dat men, over 't algemeen, meer
geneigd is om kwade voorbeelden na te wandelen, dan
de eenvouwige Deugd op te volgen! Men, heeft
inderdaad maar al te veel reden, om het gedrag derzulken , die eenige pligten met veel omffags verrigten,
verdagt te houden. Hy, die waarlyk deugdzaam is,
vergenoegt zich, met de toejuiching van zyn, geweten; in de bewustheid, dat by flegts doet, het geen
zyn Hemelfche Vader van hem vordert. Hy wagt zich
zorgvuldig van blinde leidslieden na te volgen, die,
van het repte fpoor verwyderd, van hunne zedelyke
pligten afzien, zo dra hun eigen belang, of zekere doel
een ander gedrag nopen. Hy weet dat-einds,hto
de eeríle flappen wel dra door anderen van erger natuur
gevolgd worden. Die zynen voet op den Breeden weg.
zet, treed denzelven ras verder op; by treft al weder
andere voorbeelden, van nog boozer foort, aan; en
word .der navolginge geheel gewoon. 't Is ook inderdaad gansch niet te verwonderen, dat zy, die éénen
flap tot de Ondeugd doen, fchielyk verder treden, en
telkens van kwaad tot erger overtaan. Het ganfche
leven van den mensch is toch niet anders dan eene gewoonte; zy, die zich gewennen kwade voorbeelden te
volgen, zyn wel dra onder de Slaveruy der Ondeugd;
11 h z
zy
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zy nemen een gedrag aan , daar toe ten eenemaale ge

hun ganfche geftel, word verdorven. Dit-fchikt,en
neemt hand over hand toe; naarmate dat men flegter
voorbeelden ontmoet, welker fchreden men rustig opvolgt. Als iemand dapper naast onze zyde ftryd, wint
men dra Veld, dat ons, met eenen verdubbelden yver,
doet voortgaan. Men krygt dan moed,. om niet flégts dezelfde daden te verrigten, welke anderen bedryven;
maar men tragt hen zelfs in alle opzigten voorby te
ftreven. Ten minften houd men, rustig en lustig, dien
aangenomen levenstrein; om dat men altyd borstweringen heeft, waar agter men zich verfchuilt; en verdedigers, door welken men befchermd word. 'Er zyn dan
altoos befchermers, die dapper ftryden, die zelfs zo
flout zyn, dat zy hunnen vyand opzoeken; en dreigen
alles, wat zich verdedigen of verzetten durft, uit het
veld te zullen (laan. Hy, die zich met hun vèreenigd
heeft, verbeeld zich, dit zodanige kampvegters hem,
in het verdedigen zyner kwade zaak, zonderling te ftade komen; waar door hy, trapswyze gewoon zyne ver
neigingen meerder in te volgen, op ieder ogen -dorven
verergert. De Voorgangers worden íleeds nog flou- -blik
ter; om dat zy anderen aanbrengen, die hunne voet
drukken; die, eerlang zo flout geworden als-flapen
hunne- voorgangers, ten laat{ten hartlyk fpotten met alles, wat naar ernst zweemt, en den naam van Deugd
draagt-; ja zelfs met de wetten van billykheid, die de
zamenleving byéén bind. Zy ontrukken zich alsdan wel
aan alle banden van verpligting; tot dat zy ten laat -dra
hunne perfoonen, ten eene -flendmchyki,
onteeren.
-mal
Alle deze bedryven worden echter door eene groote
menigte allerwege toegejuicht. De Wereld vind in vele dezer bedryven eene zonderlinge aartigheid; men verbeeld zich, dat zulke lieden ongelyk geestiger zyn,, dan
vele andere; en deze algemene toejuiching werkt inderdaad ten fterkfte meê, om den mensch nog verder
tot een verkeerd gedrag aan te fporen, en hem den weg
der Deugd ganschlyk te doen verlaten. Van daar is die
toejuiching eene ryke bron, uit welke eene menigte verdorven zeden voortvloeijen, eene menigte kwade bedryven, die de Wetten der Deugd, de Wetten van onzen
pligt, verwoesten.
Maar
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Maar buiten deze is 'Cr nog eene Bron, uit welke geen
minder kwaad opwelt; waardoor de mensch insgelyks
van 't fpoor der Deugd afgedreven, en tot vele wanbedryven vervoerd word. Naamlyk eene al te groote ver
vermogens en bekwaamheden; Hoog--beldingvazy
moed en Verwaandheid zyn groote, allerbitterfte vyanden van de Deugd. Een hoogmoedig, een verwaand.
mensch zal niet verdragen, dat hem eenige regels, hoe
nuttig, hoe heilzaam in zichzelven, voorgefchreven
worden. Zyne inbeelding doet hem van zyne eigen begrippen de gunftigfte denkbeelden vormen. Niemant
denkt beter dan hy over eenig onderwerp; en hy zou
het te laag vinden, de gedagten van anderen over te nemen of te omhelzen. Zulk eene laagheid niet! -'t Is ligt te begrypen, dat menfchen, die door hoogmoed gedreven worden, vooral niet vatbaar zyn voor
eenige vermaningen; zy moeten de heilzaamfte lesfen,
hoe zeer hun geluk 'er ook aan verbonden moge wezen,
van de hand wyzen. Zy zyn geneigd doorgaans alles te
verfmaden, wat van een ander komt, vooral zo het iets
beters fchvnt te behelzen, dan hun eigen verftand hun
opgeeft. flun hoogmoed kan zulks met geene moge_
lykheid dulden; minderheid is iets dat hun zo hatelyk,
zo vernederend voorkomt, dat zy veel liever alles zouden opofferen, dan zulke kleinigheden verdragen. Eene
al te groote verbeelding, te hoge gedagten van zichzelven te voeden, is eene wczentlyke ondeugd, zelfs in het
afgetrokken befchouwd: hoe veel te meer dan, als men
de kwade gevolgen, welken die verwaandheid met zich
fleept, gadeflaat! De hoogmoed opent inderdaad ecne
wyde deur voor allerleie ondeugden. Men zwaait zich zelven altoos den wierook van lof toe, hoe verkeerd
men moge handelen, hoe dolzinnig men in vele opzigten
ook te werk ga. Hoogmoedige en opgeblazen menfchen
zyn in al hun gedrag zeer ongeregeld. Ze krygen eene
hebbelykheid tot het doen van verkeerdheden, tot het
plegen van ondeugden, om dat zy de neigingen van een
zeer bedorven hart veylyk opvolgen; en nergens door
te fluiten zyn ; zelfs niet door de anders overtuigendfte
bewyzen. Wanneer ze door den prikkel xan verwaand
aangedreven worden, zyn ze voor als, uitgezon--heid
derd de aandryving dier neiginge, doof. De allerlosbandigfIe mensch, overgegeven aan de vuilfile driften ee.
Hh
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ner verdorven natuur, die maar leeft om de wellusten
des Vleefches om zyne zinftreelende hartstogten op te
volgen, kan zomtyds fchielyk in zynen dolzinnigen loop
geftuit worden; by is wel eens vatbaar voor overtuiging
en, zyne verkeerdheid, zyn wangedrag inziende, krygt
by berouw, en verbetert zyn gedrag. Zulk een is niet
buiten de mogelykheid van verbetering; zulk eenword
met de daad dikwils braaf en allerdeugdzaarnst. — Maar
een trots, een hoogmoedig mensch, de zondige neigin.
gen van een hart, dat ten eenemaal boos is, involgende, kan bezwarelyk in zyne haatlyke.wanbedryven ge
een deugdzaam mensch gemaakt worden.-ftui,eno
Zyn hoogmoed, die'hem ;'tór het laatfle oogenblik zy
nes levens, om zo te fpreken, byblyft, maakt hem onvatbaar voor de baarblykelyklte overtuigingen. ----.
Een ander, hoe verdorven ook, doet zomtyds een
ftraal van deugdzaamheid uitfchitteren , zo fchoon als
de allerdeugdzaamIte. Een losbandig mensch zal nu of
dan nog edelmoedige daden verrigten. De pligt van liefde, van mededogen, betragt hy zomwylen op eene
uitfchitterende wyze, hy word nog al dikwils met ontt
ferming over de elenden van zynen medemensch ten
terkíle bewogen; en oefent eene edelmoedigheid, die
den deugzaamften tot een voorbeeld verftrekt. ---.
Maar de hoogmoedige Trotsaard is niet vatbaar voor
zulke edelmoedige bedryven; veeleer befchouwt by
zulks als eene laaghartigheid, een bewys van eene krui
ziel. Ware Liefde des naasten word van hein-pend
nimmer geoefend ; den elendeling te onderfteunen is een
bedryf, dat hy met veragting aanziet. Voor innerlyk
medelyden is zyne ziel nooit vatbaar; om dat ze ten
eenemaal vervuld is met iedelen waan, en trotfche opgeblazenheid : hierdoor ziet by alle zyne medefchepzels
aan met een ooi van veragting, als waren zy uit eene
onedeler ftof zamengefteld , dein hy.
Zie daar de vier voornaamfte Bronnen, uit welken, zo
ik agte, het voortfpruit, dat de Menfehen zich zo jam.
merlyk van het fpoor der Deugd verwyderen..
Voeg hier nu by des menfchen natuurlyke verdorvenheid, of, om ons in eene Zedekundige befchouwing
met geen Godgeleerd verfchilftuk op te houden, die ge
genoegzaam allen-íteldhivan'mscykrt,die
neufchen eigen is, wanneer de driften in de Jeugd op
hee
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het hevigíie beginnen te woelen s die neigingen tot de
Ondeugd, die driften en zondige begeerlykheden, wel
-kendMschgftaioruen,mphdlyk aandryven, ter bejaginge van alle zulke dingen, die
in waarheid ftrydig zyn met onze redelyke grondbeginzel s, en lynregt aanloopen tegens de opperfte volmaaktheid. Dezen tog vervoeren ons, om aan te gaan tegens de zedelyke oogmerkex_, welken de onbevlekt vei
Formeerder heeft, met wezens van zulk eene na--lige
tuur als wy nrnenfchen zyn, voert te brengen; tegens de
pligten, welken wy omtrent onzen Evenmensch, als
met denzelven te zamen eene Maatfchappy uitmakende,
te betragten hebben; en tegen de pligten, die wy ons
zelven, ook ter bevorderinge van onze gezondheid en
tydlyken welftand, verfchuldigd zyn; met één woord,
tegen alle regels van regt en betamelykheid. Men
word door die gefteldheid, maar al te dikwerf, als met
geweld gedreven, tbc het verkeerde, het zondige, de
lusten des vleefches en die der zinnen, Men laat 'er
zich door verlokken, om dat zy, hoewel flegts voor
een korten tyd, niet alleen eene ftrelende, eene bekoorelyke vertooning hebben, maar ook tevens, voor
die weinige ogenblikken, de v.erkwikkelykíte aandoening.
gen in den boezem veroorzaken.
Daarenboven is der menfchen redenering, met betrek
hunnen wezentlyken gelukftaat, veelal ver -kingto
ja dwaas. Niet zelden doet men denzelven be.-kerd,
haan , in 't genot van die ftrelende, aangename en op
elkander volgende aandoeningen, waar van ale eene onMiddelyk door de andere vervangen moet worden; zal
'er, door derzelver ftremming, 'geene geweldige wyde
gaping in de ziele veroorzaakt worden. Eerre ftremming mtusfchen, die dikwils gebooren word uit onvermydelyke bykomende omftandigheden, welken het vermaak ten eenemaal verftooren, en iets van Bene geheel tegenftrydige geaartheid doen ontílaan. Men
redeneert nog al verder op eene gansch verkeerde wy.
ze, als men voorwend, dat ons, redelyken Wezens,
piet zonder alwyze, zonder zeer gefchikte en welberaden oogmerken, zulke neigingen, driften, en vuurige beeerlvklieden ingefchapen , of het hart als ingedrukt zyn.
ann.eer men daar uit wil afleiden, dat ze ons gegeven
zyn, ten einde men alles ,waar toe ze ons leiden, maar
vry
I Ih 4
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vry en onbefchroomd najagen zou; en dat gevolglyk alles, wat die trek ons aan de hand geeft, ons geoorlofd
zou wezen; des wy het maar onbefchroomd hebben aan
te grypen, en 'er gebruik van te maken, naar onze lus.
ten eel begeerlykheden. Redeneringen van die natuur doen den mensch maar al te vaak de Deugd veragten, den weg der Deugd verlaten, en met onbedwongen driften op de paden der ondeugd wandelen.
Dan, dwaze Sterveling! is het zinneloosheid, die u
beheerscht ? Het is althans ten uiterfte onbezonnen, te
denken, dat de mei^sch zyne lusten maar vey zou mogen opvolgen; dat het geoorloofd zou wezer^, willekeurig gebrtik te maken van zyne zondige neigingen, en
te leven naar de lusten van zyn vleesch. Daar
is tog een Opperst Goed; daar is eene onbevlekte Godheid, welke men met zulk eene handelwyze grootlyks
beledigt; daar is eene Maatfchappy, waar van wy leden zyn, welke daar door nadeel lyd; die driften, wil
lekeurig ingevolgd, zyn dryfveren van een verkeerd ge drag, by 't welke wy zelvén te veel verliezen. Gods
Goelheid heeft ons, met de ailerwysfte inzigten, zodanige aandoeningen gefchonken, waardoor wy gevoelig
zyn voor indrukzels, welken ons van buiten aankomen;
die opgewekt worden, door voorwerpen, welken buiten ons beftaan. Gewislyk hebben wy alle onze harts
togtlyke aandoeningen met geen ander oogmerk ontvangen", dan om 'er gebruik van te maken, omtrent de
verfchillende voorwerpen, welken zich in het zamenítel
der Natuur opdoen. Doch wy hebben alle deze
aandoeningen, zonder welkeil wy niets meer zyn zou.
den, dan gevoellooze blokken, ontvangen, op dat wy
'er een betamelyk gebruik, en geenzins een onbetamelyk misbruik, van maken zouden. In het misbruiken
tog is het zondige gelegen; en dit is het kwaad, het
zedelyk kwaad, dat de menfchen bedryven. Zy mis
voorwerpen, welken zy ontmoeten, tot-bruikend
overdaad; werpen den teugel hunner driften uit de
hand, en hollen doldriftig voort, zonder zich ergens
door te laten fluiten. Tot zulk eene doldriftige han
vervallen velen, door een dwaze redeneringe-delwyz
over hunne veyheid, en gelukflaat. Zyne driften te bedwingen komt veelal voor, onder het denkbeeld , van
al te gedwongen of bepaald te leven; en zynen driften
derf
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den ruimen fchoot te vieren, fielt men zich integen.
deel voor, onder het behagelyk denkbeeld, van de ware Vryheid, van het hoogst geluk op aarde. Zo
laat de mensch zich vaak, door eene dwaze, door Be
zinnelooze redenering, te jammerlyk bedriegen, en-ne
wegslepen, helaas! 'tot zyn merkelyk, en dikwils tot
zyn altoosduurend ongeluk. Dit toch is het beklagelyk,
het rampzalig lot derzulken, die zich aan de wellusten , aan de verleidende neigingen van hun bedorven
vleesch, overgeven. — Vroeg of laat hebben zy dat lot
te wagten; een lot voorwaar, dat hun ten zwaarfte
moet treffen, als de. te voren bedreven misdaden een
herdenken in hun verwekken, 't geen hun geweten tea
finertelykite zal prangen en benauwen. Een lot,
voorwaar, dat hun op 't gevoeligfte moet drukken,
wanneer het hun 't volftrekt verlies van een voor
geluk herinnert, en een vooruitzigt verwekt,-gand
van eenen allerongelukkigflen, allerrampzaligfen jammerftaat, die in eeuwigheid geen einde zal hebben!
Welaan; laat ons dan niet als dwazen, als uitzinnige
zotten, te werk gaan; maar alleen het bejagen van zulke dingen in 't oog houden, welker genieting ons een
bei}cndig genoegen, een duurzaam geluk, verfchaffen
kan. Laat ons nimmer wanen , dat wy dan eerst
Vrye fchepzels zyn, als wy ons overgeven aan alle los
Neen voorwaar! dat cene-bandigerlykh.—
veel edeler drift ons beziele ! eene drift, die ons doet
firyd voeren tegens onze zondige Neigingen, yen die
ons overreed, dat de grootfte Slaverny van een redelyk
wezen beftaat in dienstbaar te zyn aan de zonde!
C. V. D. G.
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hier, naar laatst gedaane belofte, een berigt van
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die door de ademhaaling of verrotting bedorven waren;
in welke verbetering wy, als gezegd is , niet minder
gunftig geflaagd zyn, dan in 't verbeteren der Lugt,
waarin een Kaars gebrand had.
Eene Plant Water- Menthe gefield hebbende in Lugt,
welke wy door eigen ademhaaling befinet hadden , en
waarin eene Kaars, in een glas van 3o Cubicque duimen inhouds, io reizen agter den anderen wierd uitgebl.uscht , bevonden wy, dat deeze Lugt, na ,dat 'er de
'Menthe 7 dagen ingeftaan had, volkomen herheld was.
— Een ander Glas met zulke Lugt , die te gelyk met
de andere bedurven , en waarin mede Menthe geplaatst
was, twee dagen vroeger onderzoekende, ging de vlam
van de Kaars nog in dezelve uit. Den 30 July
eene Plant Aard- Menthe geheld hebbende in Lugt, waar
in een Vogel geflorven was , onderzogten wy deeze
Lugt den 7 Augustus ; en bevonden, dat 'er de Kaars
nog in uitgebluscht wierd. Maar in een ander Glas met
zulke Lugt, 't welk van den 22 July tot den 7 Aug.
geftaan had, eer wy het onderzogten, was deeze Lugt,
in dien tusfchentyd, volkomen herfteld. — Nog hebben
wy ondervonden, dat de Lugt, in welke eene Muis ge
waarin , van den 22 May tot den 3 Ju -florvenwas,
dezelve tot den ítaat van-ny,Methgfador
gemeene Lugt gebragt was. Den 29 Juny maakten
wy gebruik van Lugt, waar in eenig Vleesch, geduurende den tyd van io dagen, in de Zon geftaan had, en
welke dermaate bedurven was, dat de Kaars, in een
Glas van 3o Cubicque duimen inhouds, 22 maaien agter
den anderen wierd uitgebluscht; niettegenftaande dat het
Glas, waar in wy de Kaars bragten, geduurende dit onderzoek, ongedekt geweest was. In deeze Lugt telden wy
Bene Plant Water-Menthe , Aard-Menthe, Boekweit en
eene Groote-Boon-Plant; ieder in eene byzondere, dog
even groore hoeveelheid van dezelfde Lugt. --- Wy
otlderzogten die Lugt reeds den 4 July, met oogmerk,
om, zoo 'er eenig onderfcheid in de verbetering met
deeze verfchillende Planten was , dit te beter , uit hoofde van den korten tyd, dien dezelve geftaan had, te
kunnen ontdekken. De uitflag was deeze. In die Lugt,
waarin beide de foorten van Menthe en de Boekweit
geweest waren, brandde de Kaars: doch in die, in welke
de Groote-Loon-Plant geftaan had, ging de Kaars nog
ruim
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ruim zoo veel reizen, als te vooren ,uit. Wy onderzogten hierop een gedeelte van deeze Luit , waarin
de beide foorten van Menthe en de Boekweit geweest
waren , met de Nitreuze Lugt ; die , welke door dc
Menthe verbeterd was, bevonden wv nog iets flegter
dan de gemeene Lugt ; maar die, welke door de Boekweit herfteld was , verfchilde niets van de gemeene
Lugt.
Wyders hebben we, met oogmerk om te onderzoeken, of de Bene Plant beter dan de andere gefchikt ware, om de Lugt te herftellen ; verfchillende Planten,
zelfs eenige Boomen, als de Esfen, Ypen, Beuken,
Eyktn enz:, zoo in deeze beide bedurven Lugted, als
in die, waar in eene Kaars gebrand had, geplaatst; dog
omtrent alle deezen hebben wy geen aanmerkelyk ver
gevonden. Egter geldoven wy, dat 'er zekerlyk-fchil
eenig onderfcheid in fommige Planten zvn zal. Wy
denken dit te meer, uit hoofde onzer .Proefneeminge
met de Groote-Boon-Plant, in de Lugt, waar in eene
Kaars gebrand had: toen wy die Lugt, na verloop van
6 dagen onderzogten, ging de Kaars, wel verre van 'er
in te branden, 16 reizen agter den anderen uit, in een
Glas van 30 Cubicque duimen inhouds. -- De Kaars
nimmer zoo veel maaien in de Lugt, welke door 't
branden van eerie Kaars bedurven is , uitgaande, be%reepen wy, dat de Groote-Boon-Plant, in plaats van
iets ter verbetering van deeze Lugt toegèbragt te heb
tegendeel het bederf zeer veel vermeerderd had.-ben,i
Om dit te beflisfen fielden wv die Plant in een Glas
van denzelfden inhoud, dog met *gemeene Lugt gevuld;
wy lieten dezelve, geduurende den tyd van 5 dagen,
'er in blyven; en toen wy deeze Lugt onderzogten,
wierd de Kaars 'er 7 reizen in uitgebluscht (*). Opmerklyk is 't, dat dezelfde Grootti Boon zoo weelig in
de bedurven Lugten groeit ; haare groeijing , die in
weinig tyds zigtbaar blykt, is vry voorfpoediger in deelze

C*) Men kan, daar men dus ziet, dat.de Groote-Boon Plant dc
Lugt dermaate bederft, terwyl ze groeiend is, 'er eenigzins uit
afleiden, wat 'er dan niet al gebeuren moet, wanneer dezelve rotteude zy, en welk een bederf dit niet aan de Lugt moet te wegti
brengen, inzonderheid in plaatzen, gelyk hier , daar derzelver af
-val,
zo in de gragten, als arderzints, ov;ra1 verbreid laakt.
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ze dan in de gemeene Lugt ; en met dat al herítelt zy
dezelve geenzins.

Terwyl wy dus de verfchillende Planten, tot het bovengenoemde oogmerk , onderzogten, berigtte men ons ,
dat iemand, in deeze Stad woonagtig, ontdekt had, dat
geene van alle de Vegetabilia, die men bezigde om de
Lugt te herítellen, 'er beter toegefchikt was, dan de
Huis - look ; als die de Lugt , waarin eene Kaars gebrand had, in den tyd van 6 uur en en minder, zodanig
verbeterde, dat eene Kaars, op nieuw in dezelve gebragt zynde , kon branden. — Wy verheugden ons

hier over, en namen 'er terftond de proef van: maar,
niettegenftaande wy deeze Lugt eerst na verloop van
een géheelen dag, en dus na tweemaal zoo veel tyds,
onderzogten, ging de Kaars nogtans in dezelve uit. —
Denkende, dat wy ons in deeze Proef bedroogen hadden, ten minften, dat 'er iets zyn kon, waardoor wy
zu'k een merkelyk verfchil met het opgegeevene ondervonden; zoo verdeelden wv eene hoeveelheid Lugts,
waarin een Kaars gebrand had, in twee gelyke deden.
--- In het eene pIaatften wy weder eene nieuwe Plant
Huis -look, en in 't andere eene Plant Aard - Menthe,
welke al meer dan eens gediend had , om de bedurven
Lugt te verbeteren. Wy lieten deeze beide hoeveelheden Lugts den tyd van 4 dagen blyven, eer wy die
onderzogten. Dan, 't was wel verre van daar, dat de
Menthe minder gefchikt zou zyn om de Lugt te lier
Kaars brandde zeer wel, in die hoeveelheid-fteln;d
Lugts , waarin de Menthe geltaan had; en ze wierd
daarentegen nog tot 6 reizen uitgebluscht , in de hoeveelheid Lugts, waarin de Huislook geweest was. --^
Soortgelyke onderzoekingen op de verfchillende Planten en Boomen , fchoon ze niet altoos even gewenscht
flaagen, zouden, waarfchynlyk, in deezen van merklyk
nut zvn, en by uitftek dienen, om de betere of mindere
gefchiktheid van deeze en geene Gewasfen tot dat einde
te ontdekken. Te meer denken wy dit, alzoo liet
niet alleen de Groote - Boon - Plant is, die de Lugt,
in plaats van te verbeteren , bederft ; maar om dat ook
de Kool-Plant, zoo als de Heer Priestley aanmerkt ,
zulks mede zeer fterk doet. Wy hadden dit gaarne net
dc Papaver, die, gelyk bekend is, eene byzondere aan
heeft ,willen onderzoeken; dan hier-doenigpLut

toe
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toe heeft ons de gelegenheid ontbroken: wy twyí£elen
geenzins, of men zou eene byzondere uitwerking van
dezelve, in de Lugt, waarin die geplaatst geweest was,
waarneemen.
Het blekt dus, dat de Planten zeer gefchikt zyn ,
om de Lugt, welke op verfchillende wyzen bedurven
is, te verbeteren. En wy mogen, zonder ons
verder uit te laaten, over den heilzaamen invloed, welke deeze ontdekking op de Geneeskunde hebben kan,
'er uit afleiden, dat men zekerlyk met veel nut Planten
zou kunnen plaatfen in benauwde vertrekken, waarin
de Lugt, zoo door de uitwaasfeming als de ademhaaling
der zieken, zeer bedurven is. ' De bovengemelde ondervinding van den invloed der Planten op het herftellen der
Lugt fielt dit buiten tegenfpraak. Intusfchen zou men
daarop kunnen vraagen: welk middel gebruikt de Natuur
dan des Winters , wanneer 'er geen groeijende Planten
zyn , tot het herftellen der Lugt ? Zie hier onze gedagten desaangaande.
In onze voorie,e Proefneeming hebben we gezien, dat
de Damp van water de Lugt ,waarin eene Kaars gebrand
had, verbeterde. •En wy twyffelen niet, of dit zelfde, fchoon ons de tyd ontbroken hebbe, om zulks met
de geademde en door verrotting bedurven Lugt te onderzoeken, zou omtrent deeze beide Lugten ook plaats
hebben. De Heer Priestley heeft in zyne Proef
aangemerkt, dat de Lugt, waarin het Phlo--nemig
giston opgehoopt was, eene aanmerkelyke verandering
onderging, door eenigen tyd in 't water gefchud te
worden. En wy hebben, na dat wy de Lugt,
welke door 't branden van eene Kaars zeer bedurven
was, den tyd van io minuten in 't water gefchud hadden, bevonden, dat eene Kaars weder in dezelve brandde; mitsgaders, dat eene Kaars, wanneer wy de Lugt,
in welke een Dier geftorven was, een half *uur tyds in
't water gefchud hadden, Ilegts 4 maaien, (en dus veel
minder dan te vooren ,) in deeze Lugt wierd uitgebluscht: een blyk dat dezelve, door de fchudding, eenigzins verbeterd was (*). Als men dit nagaat, en tevens
(*) Tot deeze Proef hebben wy ons bediend van eene gewoone

Caraf, die wy ter halver gedeelte met Lugt, en voor de andere
lwelft roet Water, vulden; daar door beeft men eerre groote Opper-v1a1^_
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vena in opmerking neemt, dat de Dampen, in Misten,
Nevels en dergelyken, des Winters veelvuldig zyn; —
als mede dat het water dan, door de winden, die in dit
jaargetyde heerfchen, zeer fterk gefchud wordt, dat dus
telkens aan dc Lugt eene nieuwe oppervlakte van water
aanbiedt; — zou men dan niet als waarfchynlyk mogen
tellen, dat deeze Dampen en die fchudding het Phlogiston, of bederf dat in de Lugt is, tot zig neomen ; cn
dus des Winters omtrent de Lugt dat geene verrigten,
't welk de Planten en Boomen des Zomers doen?
Wy geeven dit flegts op als een gedagte, die egter,
onzés oordeels , niet van alle waarfchynlykheid ontbloot
zonde, nog wel een byzohder onderzoek waardig is.
By dit alles verdient in deezen nog onze opmerking,
de wyze, op welke de Heer Priestley zegt, de Lugt,
die door de Verrotting bedurven was, verbeterd, te hebben: zoo dat een Dier in dezelve het legven behielde,
niettegenflaande de Kaars 'er in uitgebluscht wierd, met
namentivk viermaal zoo veel vaste Lugt by deeze bedurven Lugt te doen. Ter onderzoekinge hier
van hebben wy gebruikt Lugt, waarin eenig vleeseb den
tyd van 8 dagen had ftaan te verrotten, (een vereischte
dat de Heer Priestley daar by opgeeft;) maar, in plaats
dat deeze, door de byvoeging van de vaste Lugt, minder fchadclyk voor 't Dierlyk leeven zoude geworden
zyn, was dezelve eer doodelyker voor het zelve. —
Een Vogel, welken wy in deeze gemengde Lugt plaat
leefde niet meer dan ééne halve minute in dezelve.-ften,
Wy weetcn deezen verfchillenden uitflag nergens
aan toe te fcliryven: en zyn niet vreemd van te denken,
dat de Heer Priestley deeze Proef nimmer genomen, maar
zulks flegts afgeleid heeft, uit zyne aangenomen voor
dat , namentlyk , gebrek aan vaste Lugt-ónderftlig,
het fchadelyke van de bedurven Lugten uitmaakt. Daar
wy nu getoond hebben, dat dit alleen van het Phlogiston, afhangt, begrypt men ligt, dat de byvoeging van
de vaste Lugt, op zig zelve zoo doodlyk voor de Dieren, als waarin het Phlogiston, ter oorzaak van de digtheid van derzelver deden (als blykt uit derzelver meer
zwaarte,) niet kan indringen, deeze-derSpcifqu
Lugvlakte van Water, om de Lugt in te fchudden; en men belet tc
gelyk, dat 'er geene de tninUe hoeveelheid Lugts ontfnappe.
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Lugten geenzins gefchikter voor het Dierlyk leeven
inaaken kan.
'Er zyn , met betrekking tot het dus ver gezegde,
eer wy dit berigt onzer Proeftieemingen befluiten, nog
twee hyzonderheden, die eenige opheldering vereiichen.
De eeríte raakt de gedephlogisteerde Lugt; waar van wy,
in dit en ons vooreg berigt, meer dan eens gefproken
hebben ; en 't zal, vermoeden wy, niet ondienflig wee zen, dezelve wat nader te befchryven.
Door Gedephlogisteerde , of, gelyk men ze ook wel
noemt, Dephlogisticque Lugt, verftaat men eene Lugt,
welke geen, of althans minder, Phlogiston in zig bevat
dan onze gemeenti Lugt.
We zyn derzelver ontdekking aan den Heer Priestley verfclhiuldigd ; dog de
manier, op welke men die eertyds verkreeg, was ten
uiterfte moeilyk, en doorgaans zeer onzeker. — Men
deed, namentivk, een gedeelte Menitum, met een weinig. Spiritus NTitri gemengd, in een Snaphaans loop;
het overige ledige gedeelte vulde men met droog zand..
Deeze Snaphaans loop was van onderen digt gefoldeerd,
en aan deszelfs boven einde luteerde men eene ílangsw.yze geboogen glazen pyp. Men lag dien Snaphaans
loop in 't Vuur; welks hette zeer rerk moest zyn,
wilde men Bene merkelyke hoeveelheid Lugts bekomen;
men ving deeze Lugt op, met of aan de glazen pyp cene Blaas te binden , of niet deeze onder een glas te
plaatfen, dat met water gevuld, en omgekeerd op 't
water stond, op die weze als men de andere Korist -Lugten verzamelt. Dan *deeze manier was zeer moeilyk;
en daarenboven zferkreeg men zomtyds tlegts Bene zeer
kleine hoeveelheid Lugts , ja, niet zeiden, in plaats
van erne Lugt zonder Phlogiston, eene ,welke byria geheel Phlogiston was, namentlyk Nitreuze Lugt.
Gemerl.t zulks zeer gefchikt was , om iemand af te
fchrikken van het vervaardigen deezer zoo fchoone Lugt,
waar mede men de bcwyzendfte proeven verrigt, deed
liet ons in overweeging neemen, of men deeze Lugt
niet op Bene gemakiyker en zekerder wyze zoudo
kunnen bekomen.
Na dit op de eene en andere
manier onderzogt te hebben, kwam ons de volgende behandeling best voor.
- Wy vullen een dun glazen
Vlesje, dat omtrent q.; Oncen water inhoudt, voor
net Menium; daarop gieten wy i" lood Oleum Vitrioli,
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Ii, en 4 lood Water. Voorts luteeren wy, aan den
hals van 't Vlesje, eene tlangswyze gcboogen glazen
pvp, en brengen die onder een glas met water gevuld
dat omgekeerd op het water fact. Wanneer wy dan
onder dat Vlesje een weinig Vuur plaatfen, bekomen
wy gemeenlyk van een diergelyk ftookfel go Cubieque
duimen Lugts, en wy kunnen altoos verzekerd zyn,
dat de Lugt, die wy verkrygcn , Dephlogisticque
Lugt is.
Vraagt men nu na de reden, waarom de Lugt, welke men uit de Menium verkrygt, dephlogisticq zy ? zoo
antwoorden we, dat dezelve, onzes bedt^nkens, deeze
is. Door middel van het Oleum Vitrioli wordt de
gemeene Lugt, die zig in de Menium onthield, losgemaakt; de Menium, een Lichaam zynde, dat van Phlogiston beroofd is, oefent natuurlyk eene zeer groote
affiniteit met het zelve, welke affiniteit grooter is dan
die, welke de gemeene Lugt daar mede heeft: en ingevolge hiervan neemt de Menium het Phlogiston uit de
losgemaakte Lugt tot zig; zoo dat -de Lugt, die in 't
glas overgaat, gemeene Lugt zy, waar van het Phlogiston door de Menium is opgenomen.
Eene tweede byzonderheid, welke hier, onzes agtens,
eenige opheldering vordert, is de manier, om de meer
mindere Phlogisticqheid der Lugt, door middel-derof
van de Nitreuze Lugt, te onderzoeken; waarom wy
dezelve, als zeer veel betrekking op deeze proeven heb
zullen ontvouwen.
-bend,ogkptly
De Heer Priestley heeft bevonden, dat de Nitreuze
Lugt, met de gemeene Lugt gemengd wordende, effervesceerde, en de hoeveelheid Lugts verminderde; -dat de effervescentie en vermindering niet gebeurde,
wanneer 'er Phlogisticque Lugt by de Nitreuze Lugt
gedaan wierd, en dat deeze beiden minder of meerder
waren, naar maate dat de Lugt, die men onderzogt ,
meer of minder Phlogiston bevatte. Hier door begon
men al ras te denken, op een middel, om de Phlogis.
ticqheid der Lugt nauwkeuriger af te meeten ; en eerlang heeft men daar toe de zogenaamde Eudiometers
uitgevonden. De Eudiometer, welken de Heer Cuthbertfon, als de gefehiktfte ten dien einde uitgedagt, en
ons vriendlyk medegedeeld heeft, welken wy ook hier
toe gebruiken, beftaat in een glazen bol van 7 cubicque
dui.
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duinen inbouds; welke ecne glazen pyp van iets meer
dan g duim middellyns, en i i; duimen lengte is vastge•
maakt; en waar aan men, beneden, een glazen tregter
plaatfen kan (*). Om dan de Lugt te onderzoeken,
vullen wy een glas, van 7 cubicque duimen inhouds,
met gemeene Lugt; doen voorts deeze Lugt in een ander wyd glas overgaan: vullen dan dit eerfte weder met
Nitreuze Lugr,, en voegen die by de andere Lugt , wel
glas is: doen vervolgens deeze Lugten,-kein'twyd
na eenigen tyd geftaan te hebben, door middel van den
glazen tregter, in den Eudiometer overgaan; en t ekenen ten laatfte, op de glazen Pyp, de plaats, tot wel
beide hoeveelheden-keduitgfrhcvanez
Lugts komt. Dit teken is de maat voor alle de
Lugten, welken men op dien tyd onderzoekt; en men
vcrrigt zulks, door flegts het glas, in plaats van niet
gemecne, met deeze, Lugt te vullen; doende de proef
verder als vooren. Naar maate nu de hoeveelheid Lugt
meerder plaats befaat, dan de gemeene Lugt, het geen
door dit teken merkbaar is, is die flegter dan deeze; en
naar maate die minder zy, is dezelve beter.
Dan wy hebben, in deeze onze proefneemingen, ondervonden , dat men, om hier in zeker te weezen , met
veel omzigtigheid te werk moet gaan, als men de ge
maat voor de andere-menLugtobrklve
Lugten wil gebruiken. De buitengewoone hitte, geduurende dit Saifoen, wekte onze aandagt op,
om te onderzoeken, of de Lugt in dit geval niet meer geinfecteerd zoude zyn, dan bv een kouder Lugts-geftel.
Wy bewaarden des een gedeelte gemeene Lugt, die
door quik affluitende, in 't begin van July, wanneer
de Thermometer op 8o graden hond. Toen de warmte
voorts toenam, zoo dat de Thermometer den z9 July
tot op 90 graaden geklommen was, bewaarden wy insgelyks eene zekere hoeveelheid van deeze Lugt. Wy
toetften vervolgens die beiden tegen de gemeene Lugt
den
(*) Men begrvpt ligt het voordeel van deeze t'zamenflelling
van den Eudiometer , (zoo veel als Goede. Lugtsgefteldheidmeter.,
of, in 't gebruik, Lugtsgefieldheidineter, in 't algemeen;) alzoo,
door den grooten bol, eene groote hoeveelheld Lugts onderzogt
kan worden; en het minfte verfchil tig, door Widdel van de agnno
pyp, duidelyk doet onderkennen.
Ii
VII. DELL.. W'lCELW.
I
Q. 11 .
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den 22 July, wanneer de Thermometer tot 64 graaden gevallen was, en vonden een onderfcheid van wanbelang
tusfchen dezelven. De Lugt, bewaard, toen de
Thermometer 8o graaden tekende, was z 1 duim laager ,
dan die van den 22 July; en die van den rg July, toen
dezelve op go graaden ítond, was 2 duim laager dan deeze laatfte: dus waren beide deeze Lugten flegter en met
meer Phlogiston bezet, dan de Lugt, toen de Thermometer op 64 graaden was. Opmerklyk is 't in deeze Proef, dat, wanneer wy eene Lugt hadden, die 4
duim onder 't teken van de Lugt van 64 graaden flond,
dat • dit eene Lugt was, waarin de Kaars reeds uitging.
Men kan hier uit beoordeelen, hoe fterk die beide
Lugten, en inzonderheid die van den 19 July, door de
hette aangedaan waren. Zckerlyk zyn deeze Proeven der herhaaling waardig; en wy twyffelen niet, of
enen zal, wanneer men gemeene Lugt, by verfchillend
Weer, Warmte, of Wind, bewaart en toetst, in dit onderzoek iets vinden, dat aanmerkenswaardig is. — Men
dient derhalve , om naauwkeurig te bepaalen , of de
Lugt, welke op do eene of andere wyze bedurven is,
weder tot den haat van gemeene Lugt gekomen zy,
eene zekere hoeveelheid gemeene Lugts te bewaargin,
op dien tyd wanneer men de andere bederft. Ver
behoort men ook, in 't onderzoeken van de meerde--der
re of mindere Phlogisticheid der Lugt, wel in agt te
neemen, dat men, tot het onderzoek van deeze, met
betrekking tot de gemeene Lugt , dezelfde Nitreuze
Lugt gebruikt. De Nitreuze Lugt is tog den
Benen tyd beter, of met meer Phlogiston bezet, dan
op den anderen tyd; het welk een zeer groot verfchil
in dit onderzoek te wegti kan brengen.
Wy hoopen , dat deeze Proeven aanleiding zullen
geeven tot volgende, inzonderheid over dit onderwerp:
te meer, daar de Proefneemingen, omtrent de meerdere
of mindere herftelling der bedurven Lugt, door middel
van de onderfeheiden Planten, en derzelver mindere of
meerdere gefchiktheid tot dat einde, als ook, omtrent
het verfchil , dat in onze gemeene Lugt zelve plaats heeft ,
buiten tegenfpraak van groot nut voor 't Menschdonr
kunnen weezen.

4vifleldam, den 8. 4igustur,
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BERIGT WEGENS DE CHINEESCHE RHABARBER-PLANT.
Door j. C. I{ALENBERG.

myne aanmerkingen nopens de niet genoeg bekende
IdennRhabarber-Plant,
en het Tartaarfche Gewas, voorlee.
Jaar in deeze Letteroefeningen geplaatst (*) ; zeide

ik, iemand gevonden re hebben, die het onderzoek val:
de Rhabarber-Plant in China op zig genomen had; met
belofte van alles te zullen doen , wat hem de mogelykheid toeliet.
De perfoon die dit op zig nam, is de Opper- Chirurgyn H. Teesfen, die reeds drie togten ten dienfle der
iJederlandíche Oostindifche Compagnie gedaan, en nu
een Vierde ondernomen had, met het Schip de Ganges,
gecommandeerd wordende door den Kapitein Popta , om
naar China te zeilen. Agt Jaren onder myne opzigt als
Leerling by my geftaan hebbende, in welken tyd hy niet
alleen de Apothekerkunst, maar ook de Heelkunst by
den Fleer Labee, leerde, en in beide Affairen zeer veel
kundigheid verkreeg, agtte ik hem tot het volbrèngen
deezer commisfie boven anderen bekwaam. Hy is dezelfde, die in 't Jaar 1 773 met het Schip Groenendaal
retourneerde , en ons in de gelegenheid bragt, om da
bladen van den Kajapoet-boom te leeren kennen, waar
van toen een uitvoerig berigt (t), door Doctor Hout t ityn , aan 't ligt gegeeven werd.
Na eene afweezigheid van ruim 20 Maanden kwam hy
den z,3 July deezes Jaars in 't Vaderland aan, ter Rheede van Vlisfingen , van waar hy my , in een beleefder;,
brief, het volgende meldt.

Op Canton zynde, " (het zyn zyne
eigen woorden die ik hier laat volgen,) „ heb ik, ter
voldoening vn mynen pligt, en UE. verlangen, informatie naar de Rhabarber-Plant genomen; en zie hier,
wat
(*) Zie Had. Vaderl. Letteroef. VI. D. Mengeb€. H. 93•
--^--- €--- III. D. ---^-,... b{. J04.
(t) Zie
li 2

'92
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wat ik met tnogelykheid heb kunnen ontdekken. Niets.
dan verhaalen zyn hieromtrent te verkrygen, dewyl de
Chineefen geen vreemdeling , hoe genaamd , vryheid
geven, in 't land te mogen komen, Ook is het maar
een gering gedeelte van Canton, 't welk de Natien kunnen bezigtigen: en dit behaal in niets dan hunne Winkelhuizen. Hoe zeer ik my nu het vertrouwen, 't welk
UE: in my hebt gelieven te Rellen, zogt waardig te maaken, door eenige nadere opheldering omtrent het Rhabarber Gewas; ben ik nogthans, om reeds gezegde redenen,
buiten fcaat geíteld in dezen aan UE: verwagting te voldoen. Herhaalde reizen heb ik verfcheiden Chineefen,
aangaande de Rhabarber, gevraagd, en hunne gezegden
waren eenpaarig, en wel zo, als ik het fitccesfivelyk
heb aangetekend. Op Canton, en in den omtrek dier
stad, groeit een Gewas 't welk den zelfden naam heeft
als de waare Rhabarber (Tay-houan of hoog geel) ; doch
de Chineefen houden deze voor de fe;tfte, wier wortelen zy alleenlyk, zo tot zyde , als andere floffen, te
verwen, bezigen; en dit is de eenigite nuttigheid: want
inwendig word zy nooit gebruikt. Ik heb een paar ver
bladen van eene Cantdnfche Rhabarber-Plant, wei -fche
wegens de bovengemelde redenen,-kerbzigtpmy,
niet mogelyk was, uit den tuin van een Chineesch ,
door middel van zyn goeden vriend, dien ik kende, bekomen, en buiten de Zon in de lugt tusfchen papieren
gedroogd; deze hoope ik de eer te hebben UE: by myn
arrivement in Amfierdam te bchandigen.
Verders kan ik UE. berigten, dat de tot ons en andere Natienigebragte Rhabarber de eenigftc en elite Poort
is, welke in de Noordelykfte Provincien van China gevonden wordt (*). Dit wierd ook nog door een ander
Chi(*) Dewyl China na genoeg onder den Noorder Keerkring
ligt, is het aldaar zeer warm; ifaande myn Thermometer, naar
Fahrenheit's Schaale, welke in myn Hut,hinnen Scheeps boord,
geplaatst was, geduurende de maanden Augustus en September,
des voorleeden jaars, doorgaans, des middags ten twaalf uuren,
op gif en 92 , en zeer enkeld op 93 graden; daar hy, by open. ondergang der Zon, kleine 5 graden laagei Rond : accordecrende de wyne met dien van den Heer Klinkert, welken in zyn
Ed. Kamer, in de Nederlandfche Factory, op Canton, hingWorzeljex cen groot verfclijl mcc die van ons Vaderland.
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Chinees bevestigd., welke door 't Keizerryk van China
gereisd had t, en van wien zelfs de voornaamfte landen
van Europa als Vrankryk, Engeland, Duitschland, Italien en Holland bezogt waren. Deze toonde my op eene Globe aan de Provincien alwaar de Rhabarber groeide; en onder deze waren Su-eiven en Xengi de voor
liggende; welkers grond-namfte,NordlykvPing
vogtig en rosagtig is; en van deze plaatzen, kwam alIe Rhabarber, welke de Natien in Europa brengen.
De Chineefen verkoopen, op eene daar toe bepaalde
Markplaats, de Rhabarber versch aan de Rusfen, en deze bereiden dan hunne wortelen zelfs. De onze, daar
en tegen, brengen de Chineefen uit de bovengenoemde
Provincien gedroogd, en eens gefchild, op Peking, van
waar zy eens in 't Jaar naar Canton gebragt, en aldaar
nog eens gefchild en nagezien worden.
Van deze beide, naamlyk een en tweemaal gefchilde
wortels, zal ik de Eer hebben UE. een ƒtukje ter hand
te (tellen. Volgens voorgemeld verhaal van den Chinees,
die dit alles bygewoond heeft, en uit anderen,, die dit by
rapport hebben overgenomen, zou het verfchil der zogenaamde Moskovifche en Chinafche Rhabarber maar
alleen van derzelver bereiding afhangen ; het geen my
voorkomt bedenklyk te zyn ; wyl het wezentlyke onder
deze beide zo aanmerkelyk is : ' t geen UE.-fcheidvan
zeer duidelyk door Proefnemingen heeft aangetoond.
De gedroogde bladen dezer plant worden nooit op
Canton gebragt, vermits zy in geen aanmerking zyn.
De verafwezentheid der plaatzen, daarenboven, welke ik
genoemd heb, van Canton af, doet alle gelegenheid verdwynen, de bladen, in den tyd van ons verblyf, magtig
te worden. Dan daar de Schepen der Ed. Oostindifche
Compagnie Jaarlyks ten langften tusfcken 4 en 5 Maan
vertoeven, is 'er tot het doen der Reize-deniCha
naar, en van, het Rhabarberland, meer dan 6 Maanden
tyds nodig. De Koopman, welke de Rhabarber op Canton brengt, was in ons daar zyn niet tegenwoordig,
anders was deze zekerlyk in ƒlaat geweest, in dit geval,
veel onderrigting te kunnen geven. Om my hier in
nogthans plainer te doen, heeft een bekende in de Ne
beloofd, dezen Chinees te ondervraa--derlanfchFtoy
gen, en zulks per misfive dan te berigten. Nog daarenboven hcbbe ik vry goede toezegging van een Chinees,
ecu
Ii;
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een vriend van den Rhabarbcr Koopman , welk dit Jaar
eenige bladen op Canton zal mede brengen, en deze zullen aan my gezonden worden.
Gelieft dus UE. groot verlangen, naar het gezigt der
waare Rhabarber bladen, nog eenigen tyd uit te ílellen.
HIoopende eerlang de Eer te hebben UE. in welhand te
mogen zien.
Ik ben, enz.
Uit dit verflag blykt wederom, hoe moejelvk het zy
ontdekkingen te doen, in vreemde landen, alwaar de
vrye toegang ongeoorloofd is. Wy zullen, egter, in
plaatze van de hoop verlooren te geevven , liefst nog wagten of de vriend van den Chineefchen Koopman aan zyn
gegeven beloften zal voldoen. De Cantonfche Rhabarber bladen betreffende, die de Heer Teesfen na zyne
t'huiskomst my gegeven heeft, en een Exemplaar gedroogde handpalmswyze Rhabarber, (Rheum Palinatum)
dien ik van den Heer N: L: Burmannus , Profesfor der
Kruidkunde dezer Stad, verzogt had, ílrookten niet met
elkander. Dus zal, waarfchynlyk, de Cantonfche een nog
niet genoeg bekend foort zyn.
MIDDEL, OM PERSIK-EN A1RICOOSBOOMEN VOOR DE VORST
TE IIEWAAREN.

k hebbc, geduurende den tyd van drie agtereenvolgende
Ibioeizem
jaaren, beproefd het volgende middel, waar door het
van de Perfik• en Abricoosboomen volmaakt voor
de vorstbeveiligd is gebleven, en de leidboomen eene
menigte vrugten hebben uitgeleverd, niet tegenftaande,
by, anderen, een fchaarsheid van die vrugten heeft plaats
gehad. Het middel is dit: Neemt een wollen lap; bindt den
zelven om den Stam an den leidloom; zet by den Stam een pot
vol waters; laat liet einde van dien wollen lap in liet waterhan
-gen.
Dit behoedmiddel hcbbc ik geoordeeld te moeten gemeen maaken, ten nutte myner medemenfchen.
a3. V.
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PROEVE OVER DE ROUWtUNDE.

PROEVE OVER DE BOUWKU1NDE.

(Uit het Engelsch.)

TeElum augustum, ingens centum fublime columnis.
VIRCILIUS.

van 't Bouwen is waarfchynlyk maar weinig lasD eteroorfprong
dan de oorfprong des Menschdoms. De Mensch, naakt
vondt het welhaast noodig , zich te dekken tegen

en weerloos,
de ongenade der Lugt, tegen den aanval der verfcheurende Dieren, en den inval der Wilde Nabuuren. Hy kon zich niet ge
om te flaapen , eer by een Hut gebouwd hadt,-rustnedlig
die, hoe ruw en kunstloos, aan de oogmerken van befchutting en
verdeediging kon voldoen. Indien zyn eigene behoeften en aan.
geboorne fchranderheid niet genoegzaam waren om hem te on
derrigten, mogt hy eene les haalen by het onredelyk deel der
Scheppinge. Het nest der Zwaluwe, de plaats, door de Honigby verkoozen, om zyn' arbeid te verrigten, en zyn geflacht voort
te zetten, gaven hein eene leuze, die hy kon volgen en verbeteren ; maar deeze oorfpronglfte foort van houwen, door geenes
regelen beftuurd , en geheel ontbloot van fraaiheid en evenredig
kan eigenlyk het werk van Kunst niet genoemd worden„-heid,
of den naam van Bouwkunde draagen. Dezelve was, nogthans„
het vrugtbeginzel dier heerlyke Gebouwen, wèlke naderhand,.
onder befchaafde Volken der darde , de Landen ent Steden verfierd
hebben.
Egypte, altoos vrugtbaar in voortbrengzelen, zo van Natuur,
als Kunst, houdt .men voor 't Geboorteland der eerfte groots
werken van Bouwkunde. Verfcheidcn betlaan 'er nog heden ten,
dage, en zyn te algemeen bekend, om hier, by herhaaling, befchreeven te worden. Zy verwekken de denkbeelden , die ontfi:aan uit de grootsheid van het oogmerk, niet van kieschheid in
't volvoeren; zy verbaazen veel eer door hunne grootte, dan
dat zy behaagen door hunne fraaiheid.
De fmaak voor Werken van nutloozen omflag, en vervaarlyke
grootheid, kon niet lang heerfchen. Eenig einde, aan den arbeid
en kosten beantwoordende , oordeelde men noodig, 't Is natuur
te veronderftellen , en de uitkomst heeft de gisfing bewaar -lyk
dat eenige van de eerfte poogingen der Kunfte aan den-ied,
Godsdienst zouden geheiligd weezen. De grootsheid van het
Tempelgevaarte was regt gefchikt om verheevene denkbeelden
van de Godheid te verwekken ; en het fchynt een vroeg aangenomen denkbeeld geweest te zyn , dat de grootfle Inenschlyke
kunst en vlyt niet voeglyker konden befleed worden, dan om de
eer des ®lragti eu ten toon te fpreideu.
11 a
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Van de Tempels der Goden kwam men allengsl:cns tot dc Pa.
leizen, en openbaare Gebouwen, gefthikt ons Rcgtsgedingeu en

Volksvergaderingen te houden.

In de Wooningen van byzondere

Perfoonen, werd de Kunst met meer keurigheids en grooter luister
vertoond. Wanneer de Weelde vermeerderde, en de Kunflen toenamen , werd men bedagt, om , by de oorfpronglykc oogmerken
van befchutting en verdeediging, cieraad te voegen. Als de wei
behoeften der Natuure voldaan, en de gevaaren eens woesten-nige
Staats geweerd zyn, fchept de rustlooze ziel van den Mensch
Kunstbehoeften. Zo ras heeft by de dringende cifchen der nood
niet voldaan, of die der verbeelding doen zich hooren.-wendigh
Smaak komt boven ,en werkt, wanneer de dierlyke begeerten vol
ontvangen hebben. In een gevorderder tydperk der Za--doenig
menleevinge rekende men het niet genoeg, dat een Huis groot,
fterk en duurzaam waa : men wilde het niet alleen tot befchutting
en gemak, maar ook tot cieraad , hebben. Allen , derhalven , wier
opvoeding, vernuft, en bezittingen, hun in staat Helden om iets
te ontwerpen of te volvoeren, fchikten zich wcldraa tot het bedenken van die zamenftemming, en het vormen van die fehoonheid,welkc aangenaame gewaarwordingen in 's Men`.'chen geest ver
-wekt.
Nogthans waren Menfchen van die gelteltenisfe, en inomftandig
gefcliikt om dezelve op• te volgen, in de vroege eeuwen ,-.hedn
zeer fchaars. De rechte finaak in de Bouwkunde was, ten eenigen. tyde, bepaald tot het, by vergelyking gefprooken , kleine brokje Werelds, Oud Griekoz1and. Verre het grootfte gedeelte des
Menschdoms bleef lang in tenen taae van barbaarschheid, en daar

uit volgende onzekerheid, zo

ongunftig

aan

den

voortgang

van

liet fraaije en het fchoone; doch de Inwoouders van Oud Grieken
misfchien, door de eenzydige hand der Natuure voorzien-Jand,
met aandoeningen byzonder vatbaar voor alle foort van fchoonLeid, zetten vry vroeg de Bouwkunde voort tot eene hoogte van
volmaaktheid, boven welke de veréénde pooging der vernuften
van de befchaafde Wereld zinti niet hebben kunnen opklimmen.
De Menfchen hebben, 't is waar, het zomtyds gewaagd, door
trotsheid of grilligheid daar toe aangezet, van deeze voorfchriften
af te wyken; doch zyn gemeenlyk welhaast tot dezelve wcdergeK-eerd; volkomen overtuigd, dat zy, nieuwigheden zoekende, het
voortreffelyke uit het oog verlooren.
Volmaaktheid volgde gemeenlyk de uitvinding, na een lang
tydsvCrloop : en de beste voortbrengzels der Kunfi:e zyn zelden
algemceir , en zonder uitzondering, gunflig aangenomen. Maar de
Orders der=Bouwkuníle, door de Grieken uitgevonden, zyn door
verandering nooit weezenlyk verbeterd; en niemand zag ze ooit
met wanfmaak of afkeuring. Men heeft dikwyls grillige veranderingen in het Capiteel van eerre Kolom, of in beuzeiagtige cieraaden,aangencimen; doch, fchoon ze de grootsheid des Kunftenaars
moten itreei^n, en de Coejuiching wegdraageu van zyne partydige
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'erwonderaaren, gaven zy zelden genoegen aan den befchouwer
in 't algemeen. Onkunde en domheid mogen de Griekfche Bouw
aangezien hebben met eene onverfchilligheid, voor- welke-kunde
gernaklyk reden is te geeven; maar elke gevoelige ziel, fchoon
onkundig van de regelen der Bouwkunde, en vry van gunstwekkende vooroordeelen, wordt van zelve geftreeld en verheven
door derzelver Bezigt. Kwistigheid van cieraad, en gedronge
grootheid, hebben nimmer dat uitwerkzel te vege kunnen brengen , ' t welk EENVOUDIGE GROOTFIEID veroorzaakt. 't Geen
wy gezegd hebben van de Griekfche Bouwkunde, ftrekt zich uit
tot deeze weinige byvoegzelen, welke de Romeinen maakten, zo
gelykvormig aan de eerlte voortbrengzelen van Griekenland, dat
wy ze niet van elkander afzonderen, als eene onderfcheiden f yt
uitmaakende; maar, eenvoudigheidshalven, onder ééne henaamirig
bevatten.

Van deezen aart is het algemeen kenmerk der Griekfche Bouwkunde; die, hoewel ze oorfpronglyk een foort van fchoon ten
toon fpreidde, welke, door de algemeenheid van haaren invloed,
gelykaartig fcheen met het menfchelyk gemoed, op verfcheiden
tyden , door ongebruik, verlooren geraakt, door een kwaaden
fmaak bedorven , en door onkunde verminkt is. Dit na te vol
den voortgang der omwentelingen; hier over te handelen-geni
met dc kunst- nauwkeurigheid der afineetingen, en de byzondere
wyzen van verandering aan te toonen, zou het werk weezen van
een Bouwkuntenaar of een Gefchiedfchrvver. Ik zou, dat
doende, tot een droog en dor verflag treeden. Ik vermeet my
geenzins , Bene onderwyzende Les ,of eene Gefchiedkundige Ver
te Rellen; maar tragt alleen de aandoeningen van-1handelig,op
den keurigen, fchoon algemeenen Befchouwer, uit te drukken,
zonder de gezetheid en nauwkeurigheid van iemand, die zich voor
een grondig kenner uitgeeft.
Staande het tvdperk der Letterkundige duisternisfe, die alle
de Volken van Europa bedekte, lagen de oude Kunílen, ter oor
aan de oude Gelecrd--zakevndrl.ekogthid
heid , in- dien zelfden aagt begraaven. De Gebouwen , nogthans ,
tot Godsdienftige, Burgerlyke en I3uislyke Gebruiken gefchikt,
hleeven noodig, en 't menschlyl: gemoed, in de on;,unítiglie omftandigheden zelve, werkzaam, vondt wyzen van Bouwkunde
uit; waar van geen oud modél beftondt. De geleerde Oudheid
weet dezelve te onderfcheiden, en met naauwkeurigheid-kenr
den Gottifchen, den Saruceer chen Styl, aan te wyzen, als mede de
andere tylen,'en de veranderingen, die dezelve, met den typt,
ondergaan hebben. De algemeene Befchouwer begrvpt ze alle
onder den hoofdnaam van de Gothiifche Bouworde; en, in de
daad., tin groote gelykheid tusfchen dezelve, in veele van dc tref
trekken, en de algemeene denkbeelden over het onder -fendit
ze aan te merken nis van den--^cerp,bilyknhtgmae
ze fden 11am, toevali.ig verfcheiden, door die gely kllachtige on115
g :•
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geregeldheid, mag ik my dus uitdrukken, welke dilcwyls befpeurd
wordt, zo in Werken der Kunfte als der Natuur. Wy mogen 'er,
wt de woorden van o vi D I us , van zeggen :
Facies non omnibus una,
Nec diverfa tarnen, gvalis decet esfe fororuna.

De veelvuldige eerwaardige Gedenkítukken, die in Engeland
zyn overgebleeven, om getuigenis te draagen van de grootheid
onzer Voorvaderen, tfellen elk in faalt om zich van den Gotlaifcizen Bouwtrant een denkbeeld te vormen, uit eigen waarneemirtg;
en men moet bekennen, dat zy de duidlykfte kenmerken vertoo-

nen van groote bedreevenheid, van grooten arbeid, en groote

kosten. Snaak, daar de Bouwers van die tyden weinig mede op,
en oom welken aan te kweeken zy weinig gelegenheid hadden,
moet men in hunne Werken niet zoeken, en zal dezelve, waar
zelden daar in gevonden worden. — Tot de volmaaking-7yk,
van een Gebouw fchynen zy, op zekeren tyd,het noodig gekeurd
te hebben, in kleine cieraaden veel werks te vertoonen, en het
oog te verblinden door verguldzel, beeldwerk, fchildery en anderen opfchik (*). Dat Benig gedeelte groot kan weezen, door
deszelfs eenvoudigheid ,en fchoon,door het ontbeeren van cieraaden, kwam bykans in hunnen geest niet op. Zy hadden de voor
Oudheid niet voor oogen, en de Verhandelingen der-beldnr
Wysgeeren, die de waare oorzaai;en van 't groote en 't fchoone
nafpeurden , niet in handen. Geen wonder, derhalven , dat de
4etzela,ar en Timmerman, en die verder tot het zamenftiellen der
Gebouwen de Land leenden, hunne bekwaamheid toonden, in
vrer !}ukï:en tc vervaardigen , die vol verbeelding en grillig waren. Dc ::.oeilykheid des uitvoers , en het vertoon van ongemeenen arbeid, waren menigwerf de eenige kenmerken van uitmuntenheid, zo by den Aanfchouwer, als by den Kunftenaar, in Bene Eeuw dat men geese gelegenheid hadt om een' kiefchen fmaakaan te kweek en, of een bondig oordeel te ftryken, gegrond op
voorfchr•iften , of J}eunende op voorbeelden.
Maar de hedendaagfche Aanfchouwer is onvermydelyk gemeenzaam geworden met den Griekfchen flyl, en verkrygt, zonder daar
toe groote moeite aan te wenden, regels om over de fraaije Kuniten te oordeelen, overeenkomftig met de waarheid, de natuur en
de eenvoudigheid. De Gotlzifclze Abdy, of de Zaal, intreedende
wordt by getroffen door denkbeelden van iaatlykheid ,en heeft een
bezef van fombere grootheid; het gegroefde gewelf, het languitgeifrekt ruim, het donker fchemerlicht der nauwe venfterraamen,
vere nj ne c1u ate, of Fln• íde, echcetcn , door alle die dc ver^') Decze
^hi11ende !bonen var G,uflce Bouuhde owdcrfthc-idcY9.
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verwekken Bene foort van ontroering, hyzonder gefchikt naar de
oogmerken van de Hoofdkerk. Misfchien zal, egter, het voorkomen van oudheid, 't welk de Gothifche Gevaarten thans verkreegen hebben, een gelyk deel krygen in het voortbrengen van dit
uitwerlczc1 op den Aanfchouwer. Wanneer by de Abdy alleen
aanmerkt als een werk der Bouwkunde, zonder Godsdienftige of
Gefchiedkundige denkbeelden toe te laaien, en zonder hot te vieren aan de vooroordcelen der Oudheidkundigen, zal by mogelyk
zich niet langer door verwondering getroffen , of tot Godsdien4igheid geneigd, voelen. Wanneer by zonder vooroordeel het oog
opent , erkent hy, dat, hoe uitgestrekt de grondvlakte, en hoe groot
het gevaarte zy, zyne aandagt afgetrokken wordt van de bcfchouwing der grootheid des geheels, door Bene RwISTInHrID VAN
BLEINE CIP.RAADEN, welker hoeken het oog mishangen, en de
eenheid des voorwerps wegneemen. Eene groote menigte van
denkbeelden kan den behoorlyken indruk niet manken, of de
vercischte uitwerking te wege brengen, wanneer zy ons teffens
aandoen. JuVENALIS zong reeds :
Pectora nostra duras non admittentia cures.

Terwyl wy de zamcngehoopte deden befcho!3:ren, verwaarloos
zen wy 't geheel ; en als wy op 't geheel letten, door onze aan•
dagt van de deelén af te trekken , ' C welk niet gemaklyk
of aangenaam valt, worden decze kwistige eiernaden, waar uit de
zamengeftelde deden beftaan, ons onverfchillig of zonitootlyk,otn
dat ze noodloos, overtollig en verveclend zyn. In f ecle van aan
gewaarwordingen te vers cicken, 't welk een onderge--genam
fchikt oogmerk, in elk Gebouw ten openbaare gebruike verordend,
moet weezen, veroorzaaken zodanige Gebouwen denkbeelden,
die eenigermaate moeilyk vallen , door de verves dcrir, ; van geest
welke zy te wege brengen. Laagheil is dikwyls de uiffiag waar
men verhevenheid beoogde , en de kleinheid straalt zelfs te midden van de grootheid door.
Tegenwoordig vindt men dikwyls de Gothifcl:e Bouworde onbehaagelyk, door eene onevenredigheid en onvoeglykheid, die misfchien oorfpronglylc behaagden. Een lange en dunne pylaar onderteunt
zomtyds oogfchynlyk een gewigt, 't welk te groot fchynt om door
denzelven gedraagen te worden: en Echoot de Waarneemer ver zekerd is, dat dezelve eeuwen geftaan Nebbe, moet by, nogthans,
in den eerften opflage, geweld op àichzelven doen, om niet eenigermaate bevreesd te worden. Schoon fchielyk, ten opzigte van de
veiligheid voldaan, zal, egter,, het gebrek aan eeníiemmigheid hem
aanzetten om een Pluk zeer mismaakt te heeten, 't geen mogelyk,
door het vertoon van eene meer dan gewoone kunde, onze Voorvaders behaagde. Het fcherp toeloopend Gewelf is in zichzelven
onbehaagelyk en ongefehikt, fchoon wy, door 't altoos te zien in
Gebouwen, door oudheid of het heilig gebruik eerwaardig, daar
aan
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aan eenige ftaatlykheid hegten. De ongefchikte boek, in den
top, fruit den voortgang van het oog, 't welk vermaak fchept in
't onbelemmerd volgen van den geheelen omtrek eens cirkels of
halven boog. Men hebbe de voldoening, die men zomtyds fmaakt
op 't gezigt daar van niet te houden voor eene onoploslyke zwaarigheid tegen de algemeene juistheid deezer bedenkinge; want behaagende denkbeelden, gepaard met onbehaagende voorwerpen,
zullen dikwyls hun aangenaamen invloed, doornadering, medededen, en misvormdheid niet langer onbehaaglyk maaken. Het
gezigt van het Gotlzisch Geweif, in een oud Gevaarte, door onze
Voorvaderen geitigt, herinnert ons mogelyk de Galachten, die
ons voorgegaan zyn, vernieuwt het denkbeeld eener ge'b'etrtenisfe, of van een beroemd Man , of wendt onze gedagten op de
Godsvrugt , den yver,, en braafheid onzer Voorvaderen; dit ver
geheel genomen, fombere, doch tevens behaagende,-wekt,ovr'
denkbeelden over de heiligheid van he Gebouw door den Tyd
EERWAARDIG geworden. Alle of Benige deezer willekeurige byvoegzelen kunnen Gene aangenaamheid byzetten aan een voor
welk wy anderzins met een onverfchillig oog, of met-werp,'t
walging, zouden aanfchouwen.
De gefchilderde Glazen, een in 't oogloopend cieraad onzer oude Gebouwen, leveren ons een voorbeeld op, waar uit wy mogen oordeelen over den algemeenen fmaak, die in alle andere
cieraaden heerschte. Schitterende kleuren, nog fchitterender gemaakt door de doorfchynendheid van 't glas , moeten in het denkbeeld
der gecnen, die eene eeuwe of twee geleden leefden, de volmaaking der fchoonhcid geweest zyn. Diensvolgens zagen zy
tiet een genoegen, niet getuit door de kiefche denkbeelden van hedendaagfche fraaiheid,dezwicrigc Kist, waar in de heilige overblyfzelen bewaard werden, liet vergulde Altaar, het gefchilderde Gedenkteken, en de zoldering met wapens opgefchikt. Juistheid van
afbeelding, en een flipt volgen der natuur, ontbraken ; doch de
plaats daar van werd ten overvloede, vervuld door de fchittering
van verhystcrenden glans. Misfchien mag men, met rede, in twyfat trekken, of de eigenaartige bevalligheden der onopgefwukte
Nature in 't geheel behaagden aan oogen, gewoon alleen het Kun1lige te bewonderen? De beroemde Venus de Medicis zou waar fchynlyk weinig fraais gehad hebben, zo zy niet uitgedoscht ware
als de Lieve Vrouw van Loretto. Het hoeragtig blanketten
van glas, gaf men , doorgaans, den voorrang boven het kuisch
fchilderen op doek. Van deezen aart is in 't algemeen de voorkeus waar men geen kieschheid van fmaak heeft. 'Er valt geen
twyfel aan ,of een Indiaan zou hooger waarde flel en op een Heo duitfchen Pop, die weinig naar eels Meusch lykt, doch zeer opgefchikt is , dan in een Standbeeld door een PWDIAS vervaardigd ,
of door een APELLES gefchilderd. Geen wonder, dat onze Voor ouders, in een tyd dat zy de natuur noch de Ouden raadpleegden,
in hunne werken van kunst, alt kenmerken van barbaarsheid ver-
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toonen. Optooizel treft onmiddelyk de zinnen, en Bene vry groo
maate van befchaafdheid is 'er noodig , eer de eerf}e en flerke-te
betli.sfing der zinnen kan overwonnen worden door de voorfchriften van oordeelkundige kieschheid.
De deelen van een Gebouw, die tut verfferking van 't zelve
dienen , moeten, is het mogelyk , tot de fchoonheid daar van medewerken. De zwaare onderfchraagingen der Gothifche Bouwkunde, eens veronderfteld zynde dat ze tot ifeunzels noodig waren ,
't welk nogthans altoos het geval niet was, oordeelt men tegen
zelden dat tot cieraad (trekken; doch dat ze menigmaal-wordig
alleen tot cieraad dienden, mogen wy daar uit balluiten dat ze geplaatst wierden waar ze als fteunzels geheel overtollig waren. Eu,
waarlyk, in dit licht befchouwd, beantwoordden zy volkomen
aan dien algemeenen fmaak , die zich fcheen te vergasten in overtollige byvoegzelen, mits dezelve het denkbeeld van zwaaren arbeid en moeite inboezemden. In een Kasteel, in een vesting.
werk, doen ze altoos Bene goede uitwerkinge, dewyl zy het vertoon van veiligheid vermeerderen, en tot wezenlyke Merkte dienen: maar in Gebouwen, tot den Godsdienst en de Kuniten des
Vredes geheiligd, verwekken zv die walging aan gezuiverden
(maak, welke ontftaat uit het verkeerd toevoegen van fteunzels
en cieraaden. Ook hebbe ze, op zichzelven befchouwd, geen
de minfte fchoonheid. Zy misfen de rondheid van een Kolom,
de rechtstandigheid van een Pylaster, en hebben eene menigte
van onbevallige hoeken.
De onderfchraagingen van binnen zyn dikwyls ook zwaar en
onbevallig (*). Zelfs dan wanneer 'er zich eene groote gelykvormigheid opdoet met de Griekfche Bouworde, vinden wy geene
voetítappen van de Griekfche Bevalligheid. De Pylaaren zyn vervaarlyk dik, en misfen de noodige hoogte om een behaagelyk
voorkomen te krygen. De voetftukken, de fchaften, en de capiteelen, zyn, zonder zamenfternming, byeen gevoegd, en fchynen door de Kunftenaars niet aangemerkt als één geheel uitmaa..
kende, 't geen, welgeëvenredigcl zynde, een voorwerp oplevert,
't welk altoos behaagt. De meeste Kunienaars wisten, waarfchynlyk, in eene eeuw van onkunde, het onderfcheid tusfchen de
Bouwordes niet: door dezelve grillig byeen te voegen, of eenige
der weezenlyke deelen over te (laan , maakten zy, 't is waar, eene
Kolom, niet geheel ongelyk aan de Griekfche; doch al te zeer
vermomd en misvormd, om onder de Ordes der Oudheid geteld te worden. De cieraaden van de Capiteelen zyn grillig en
wanftallig. De Architraaf, de Fries, en 't Hoornwerk heeft men be.
houden in eene verminkte, eigenzinnige en ongeregelde gedaante.
Onder alle deeze nadeelen, wykt her weinige, dat 'er nog overgeble4 ) Men moet erkennen dat 'er een Gothifche Styl is, die zeer lugtig voor.
komt, en behaart als dezelve niet tegen de Dori/che, Ionifche en Carizthi/'he
(
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bleven is van de Griekfche Bouwkunde, in fchoonheid voor de
Gothsfclre, wanneer dezelve, in den- besten flyl, zuiver en onvermengd voorkomt. De vermenging der twee Stylen in 't zelfde
Gebouw, welke geenzins ongemeen is, heeft noit eerre goede
uitwerking: dewyl deGotl1ifche dc ecnpaarigheid van den Griekfchen
wegneemt, en de Griekfc he dc lompheid van den Gothifchen nog
sneer doet affl:eeken, door de tegenoverfteliing van de fchoonhcid
daar aan eigen.
Men heeft de Donkerheid, eigen aan Gebouwen in dien ftyl,
voor iets uitmuntends aangezien : en gewild, dat ze de ziel in die
ernftige gefteltenis brenge , welke byzonder aan de Godsvrugt
voegt. Zulk eerre uitwerking moge dezelve, misfchien, in erne
groote maate veroorzaaken op gemoederen, aan bygeloof en geest
onder den fterken invloed eener leevendige-dryvefia,o
verbeeldingskragt (taande; doch waarom Licht, een der heerlykflew
,

verken der Scheppinge, het vuur van Godsdienftigheid zou doen

verflauwen by den redelyken en door geen drift vervoerden belyder, kan met geen goede rede geltaafd worden. De inbeeldingen van alle Menfchen worden , nogthans, aangedaan door
zeer beuzelagtige oorzaaken: en by weet weinig van de mensch.
tyke natuur, die het vermogen der verbeelding op het fterkfteverlyan^í niet kent; doch het is de zaak der Wysbegeerte de heer fchappy der

rede over de verbeelding te handhaaven. Eene Gods-

dienf'tige dofgeestigheid moge noodig gekeurd worden onder de
bygeloovige bewoonders van een Klooster, wier gemoederen, zo
te du?,ten f{aat, dikwyls zo duister zyn als hunne verblyfplaatzen :
doch het Licht is lieflyk, en lieflykheid is eerre- eigenfchap der
onfchuld. Indien de fchuldige moet leeren berouw krygen en knaaging voelen, door de donkerheid des Tempels, is het te denken
dat dit berouw zo kortftondig zal zyn als de oorzaak, en, even
als andere voortbrengzels der verbeelding, fchielyk verdwynen.
Dat onze Voorvaders dit oogmerk niet hadden, mogen wy daar
uit afneemen, dat zy de nauwe venfters niet tot de Kerken alleen
bepaalden, maar ook elders plaatften. Wy mogen vrylyk beweeren, dat dit ontftondt uit gebrek aan fmaak en oordeel, geenzins
uit overtuiging van de byzondere voegelykheid der duisternisfe
voor Godsdienftige geftichten. Men zou bykans zeggen, dat het
een blyk van hekrompenheid van ziel was, fpaarzaam te weezen
niet dat Licht ,'t we& de Maaker der Natuur niet de ruimfte hand
gefehonken heeft.
Dan terwyl wy den bekrompen fmaak onzer Voorvaderen berispen, moeten wy hunne uitgebreide goedgunffigheid, en ongemaakte Godsvrugt pryzen. De talryke gebouwen, door hun aan de
geleerdheid gewyd, hoe lomp en onaanzienlyk in 't voorkomen ,
diendeti tot'Kweekfchoolen van Mannen, die hun Land en 1 het
Menfchdom tot cieraaden ílrekten. De Arm- en Gasthuizen waren
niet min gefchikt om onderftand te verleenen aan de behoeftigen
en zwakken, fchoon zy zwier en evenredigheid derfden. Het
Godvrugtig hart boezemde zo vnurig in een Gothifche Kerk haaré
-
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verzugtingen uit, als liet zulks in een Tempel, naar den ecrflen
Griekfehen Smaak gebouwd, zou hebben kunnen doen. De Smaak
onzer V oorvaderen is , in der daad, niet langer een vogrbceld voor
onzen; maar hunne Deugden zullen altoos de gepaste voorbeelden
den onzer navolginge blyven.
Het herleeven der oude Letterkunde werd fchhielyk gevolgd
door het herleeven van den rechten Smaak. De laatstgemelde was
een natuurlyk gevolg van het eerstgenoemde. Door de kennis
aan de Schrifcen der ouden werd de ziel, om zo te fprecken, ge,
opend, men verkreeg wyder uitzigten, en de weetlust wakkerde
aan. Het doorreizen van vreemde Landen, om kundigheden op
te doen, om den oorlog voort te zetten, en den koophandel te
bevorderen, werd algemeen en gemaklyker gemaakt door den geest
van vry onderzoek, die begon te heerlchen. Onze Itunfteraaars
zagen de overblyfzcls niet van de Griekfche en Romeinfche Bouw
of zy kreegen een denkbeeld van fchoonheid, 't welk zy,-kunde,
op huurre beurt, een daadlyk bel}aan gaven. De Nieuwe Bouw
orde, gelyk de Oude , by derzelver ontwaaking , naa zo veele
eeuwen flaapens, mag genaamd worden, werd onmiddelyk vergeleeken by die plaats vondt, en kreeg cene wclbcoordeelde voor
dezelve alleen te zien, om ze te agten, en aan-keuz.Mn,hadt
te neemen.
En, in de daad , de fchoonheden deezer Bouworde zyn van zulk
eenera byzonderen aart, dat ze zelfs de niet onderweezenen treffen en bekooren. Dezelve ontleent, even als liet Maakzel des
Heelals ,van de eenvoudigheid veel van heare fchoonheid. De cie
zuiver, fraai , inneemend, en nooit overtollig. Zy zyn-radenzy
voorbedagtelyk gefchtkt om blyk van nuttigheid te geeven, en
(rekken dikwyls , niet de daad , zo wel tot onderfteuning als tot
opfchik. Veele der weezenlykfle deden zyn, uit hoofde van
derzclver gedaante en evenredigheid, zo fchoon, als die bepaald
eiernaden mogen hecten. De Kolom van elke orde, met al--lyk
les wat daar toe behoort, en de halfronde of langwerpige boog,
zonder een uitloopend toppunt, fchynt in de gedaante iets te heb
welk vermaak fchenkt aan de ziel, die onkundig is van re•-ben,'t
gelen en oordcelkunde in 't bouwen.
De zegt tot het nieuwe en vreemde heeft men, cgter, dikwyls gevonden dat aan het nieuwe en ongemecne den voorrang
gaf boven het geen voor uitmuntend gekeurd en aangenomen was :
,

tot voldoening van deeze ingefchaape zegt der menfchelyke na-

tuure, heeft men voorlang verzaakte en uitgeftampte ongerymdheden dikwyls doen herleeven, en de gedrogtlykfle nieuwigheden
ingevoerd. 't Is, derhalven, hoe zeer ook te berispen, geenzins
te verwonderen, dat veelen, flrydig met den algemeenen Smaak
des Menschdoms, de Gothifche Bouworde feeds bewonderen en

tragten in trein te brengen; of, dat zy, der Griekfche Schoonheid

moede, in de Noordfiche Gewesten, een ftyl tragten in te voeren,
alien zy den Qo.rte^jchon Doemen ; doch dikwyls vermengd wordt
Riet
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meten gewyzigd door hunne eigene grillige en kinderagtige vindingen. Vindingrykheid in 't ontwerp, kunde in 't uitvoeren, e I
zeldzaamheid in 't voorkomen, kunnen veroorzaaken, dat Gebouwen zelfs van deezen grilligen Smaak een kortftondig vermaak
verwekken by nieuwsgierigen of onkundigen; doch het is te hoopen, dat de algemeene verbastering van (maak, die dezelve voor
goedkeuring kunnen . doen worden, niet-werpnvalgm
fchielyk fland zal grypen. Wat zou dit anders zyn, dan Duisternis boven Licht, dan Wantfalligheid boven Schoonheid, dan Woest
boven Befchaafdheid fellen ?
-heid
Van eene zo noodlottige rStaatsverwisfeling voor de fraaije Kun lien loopen wy weinig gevaar. De maatftok van fmaak, dat groot
vereischte in veele der werken van menschlyk vernuft, fchynt in
de Bouwkunde ontdekt en vastgefteld. De grilligheid van eenige
weinigen kan dezelve niet veranderen ,en het is niet váaarfchynlyk
dat dezelve zal verlooren raaken, of dezelfde nagt van diepe onkunde, die eertyds oud Griekenland. en Rome overdekte , moest
geheel Europa in duisternis dompelen; eene gebeurtenis al te onwaarfchynlyk om verwagt te worden, dan door de geenen , die zich
met harsfenfchimmen ophouden.
Het oog te behaagen is tegenwoordig zo zeer het oogmerk in
het iigten van Woonhuizen, als het ooit was in het bouwen van
Paleizen, Raadhuizen en Kerken: en, fchoon de tegenwoordige
handelwyze, om de wèrken der oorfpronglyke Kunitenaaren te
vermenigvuldigen door ftukadoorzel in ftede van Steen te gebruiken, door de cieraaden in vormen te gieten, die te vooren gebeeldhoud en gehakt wierden, en door verguldzel in plaats van
weezenlyk goud te bezigen, den Griekfchen Styl gemeen gemaakt
hebben in Gebouwen tot gemeen gebruik gefchikt, blyvcn zy,
nogthans, hoe zeer misplaatst en verkwist, de innerlyke fchoonheid
behouden , en behooren niet minder geagt te worden, wanneer een
verftandig Bouwkunflenaar dezelve op gevoeglyke plaatzen bezigt.
Schoonheid, zonder nutheid en ilerkte,is, in de daad, van luttel betekenis : doch daar mede veréénigd , eischt zy algemeene goedkeuring en hoogagting. Wy zien, in onze dagen, allerwege veeIe fchoone Gebouwen, gefticht ten Godsdienftigen gebruike, tot
liefdaadige oogmerken, tot het voortzetten der Geleerdheid, en
het genot van de aangenaamheden des leevens. Wy mogen ons
zelven geluk wenfchen, dat de gelukkige Kunst ontdekt en te werk
geíleld is om 't fraaije met het gemaklyke, het fchoone met het
nutte, zamen te paaren.
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IIARDERSKOUT, TUSSCHEN DEN OUDEN DAMON, EN DEN
DEUGDLIEVENDEN MENALKAS, OVER 'S WERELDS ONBESTENDIGHEID.

By gelegenheid van den dood der deugdryke Rozelinde, Huisvrouw van Menander.

Tiet ver van de hut van den braven Menander, zaten Damon
en Menalkas, op een heuveltje van zagte mos; heiden za
ten zy cone poos zonder fpreken, terwyl 'er tranen van droef
held langs hunne wangen biggelden. De Eerwaardige Damon was
de eerfte, die dit treurig tilzwygen, met deze deftige aanmerking, brak.
]AMON.

Aan hoe veele treurige wederwaardigheden , aan hoe veele lam
merlyke ongevallen, zyn wy arme Stervelingen niet ten doel gefield? Tusfchen het Ierven en het geboren worden is 'er flegts
de ruimte van eene handbreedte! ons leven is van weinige dagen;
echter vol onrusten, vol moeijelykheden, vol verdriet!
ML+NALKAS.

Wy zyn gelyk aan die fchoone bloemen, welken, met zo veel
zorg gekoesterd, van daag in vollen luister ftaan; maar morgen,
voor de ruwfle bejegeningen eener ongeftadige en gure lugt
blootgefleld zynde, morgen, helaas! nederliggen in het Stof. Op
éénmaal zien wy al haren luister verdwynen; alle hare fchoonheden
vergaan!
DAMON.

Hartbrekende omfandigheden, waar op deze uwe befpiegelingeu mync aandagt bepalen! Rozelinde, de voortreffelyke
Rozelinde, is , als eene aangename Lentebloem , ter aarde neer
zy is ontluisterd; alle hare fchoonheden... helaas! zy zel--geftor;
ve is niet meer!
MENAI.KAS.

Rozelinde ontlook als Bene frisfche Roos , die den Tuin ver -

li ert met hare aanlokkende fchoonheden; die de lugt vervult met
hare verkwikkelyke geuren; en hoven alle bloemen in luister uit
Menander, de nu zo diep in rouw gedompelde Menan--fchiter.
der, aanbad haar. Zy luisterde naar zyn bidden; zy verhoorde
hein; en dit verhooren dient nu alleen tot een overwigt zyner
lsartgrievende droefheid!
DAMON.

Menander was de Man, de Vriend, de Aanbidder van Rozelinde. Ach, riep by in de harthrekendt'e droefheid uit! „ Hoe
VII. DLEL. MENGEL\. NO. II.
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kon ik hare, bevalligheden aanfchouweu , zonder ,;cvoulig door
dezelven getroffen te worden, zonder hare uitmuntende gaven
te aanbidden ! Hoe lion ik hare aantrekkelyke hoedanigheden
aanzien, zonder altoos haar verwonderaar te blyven!
Ja hoe kou ik hare uitfchitterende Deugden aanfchouwen , zon„ der verrukt te worden." — Menander was dc Aanbidder van
alle die gaven, niet welke zy zo genílig bedeeld, zo overvloedig
befchonken was. Menander, dc troostelooze Menander,
blyft nog de vuurige Aanbidder van zyne Rozelinde, wel van hein
gefcheiden; maar nooit uit zyn hart te wisfchen!
MEN ALILAS.

Hoe vergenoegd leefde Menander! Met hoe veel asrdsch geluk wierd zyne Ziel geftreeld! Welk een vermaak ftelde by in de
bezitting zyner Rozelinde. Alle hare bevalligheden gebruikte
zy om hem te behagen; zy beminde hem even zo hartelyk, teder
en opregt, als zy van hem bemind wierd. Hy woonde in hare
tedere Ziel, en zy woonde in de zyne. Hy waardeerde haar
boven al de Wereld; en zy fchatte hein dierbaarder dan haar eigen leven!
D A M 0 N.

Duizend aangename vooruitgezigten vervulden de boezems van
dit deugdzaams Paar; vervulden ook onze.... Waar zyn ze ge
bleven...? Helaas! — Het gewigt der fmart, over het misfen
van dezelve, drukt des te zwaarder, naarmate de verwagting
te zielílrelender was ! — Nu... nu helaas! bedekt de zwarte
aarde alle die vermakelyke vooruitzigten, alle die zoete verwagtingen; en de!rzelver gemis verfchcurt de ziel jammerlyk, door de
gevoeligíle fmarten. Hoe iedel zyn des menfchen overleggingen
in (lede van genoegen, in lede van ziclftreelend vermaak te genicten, is de boezem met hartgricvende finert, en de mond met
jammeren vervuld. Daar ligt nu al de verwagting, al de hoop!
1\IENALKAS.

Ja, daar ligt alle hoop! zo ouverwagt worden veelal onze
vooruitzigten vericcicld !
zo vergaan onze verwagtingen !
De grootlto vreugd verkeert in de uitgezogdle droefheid;
en 's menfchen grootst geluk op aarde word vaak vervangen van
de knellenditc rampfpocd? — Myn kloppende Boezem word
met doodlyke benauwdheid toegedrukt! — Zy is niet meer! he.
laas ! zy is niet meer !
DALION.

Waar zyn die tyden, waar die verkwikkelyke ogenblikken,
nog onlangs door ons zo vuurig gezogt, als wy onder elkanderen
zo vele onfchuldige vermaken genoten? waar zyn die ogenblikken
gebleven , die wy zamen niet zo veel genoegen doorbragten ? —
waar zvn nu alle onze voornemens. Hoe weinig dagten wy onlangs, dat dit alles van zulk een korten duur geweest zou zyn !
—

Hoe

H A R D E R 9 K 0 U T.

507

Iloe weinig dagten wy toen, elkanderen voor eeuwig te moeten
verlaten! — Harttreffeude omílandigheden! Myne ziel, myne
ziel, word, jammerlyk, als van ééngefcheurdi
MENALKAS.

„ Myne ziel word van één gefcheurd, jammerlyk van één ge„ fcheurd", riep de doodlyk bedroefde Menander „ zy heeft my
verlaten! .... my begeven! .... Helaas! verlaten ! .... Daar ligt
„ die aangebedene.... daar ligt.... Rozelinde, myn gezigt voor
altoos..:. uit myne armen gerukt "....
DAM0N.

Daar liggen nu alle verwagtingen! — Rozelinde, nog korts
al Menanders vermaak, her voorwerp onzer achting, is nu In de
raagt, in het geweld des doods. --= Hoe is die glans, die aan
gèbeden fchoonheid, verduisterd ! — In de groeve der verte.
singe, word, die nog korts aangebeden Razelinde, een voorwerp
van afgryzen ; verfchrikkelyk voor de aanfchouwing. Nog korts
al de lust, al het vermaak van Menander; nu het aas van veragtelyke wonnen; nu aan het verderf, aan de verrotting, overgegeven,
welhaast geheel tot ftof verkeerd!
MENALKAS.

„ Rampzalige Menander", frak de troostelooze Herder:
Vriendelyke Rezelinde, bevallige Rozelinde, hoe hebt gy me
„ kunnen verlaten! — my vergeten! hoe, hebt gy my kunnen
vergeten? — Neen! gy hebt my niet vergeten. — In de
„ jongll:e ogenblikken uwes levens, — ach! toen betoonde gy
my nog de allerlevendigile bewyzen uwer onkreukbre trouwe,
„ uwer ongeveinsde liefde! — Nooit vergeet !k die ogenblik„ ken.., nooit... u te derven.... moedelooze vertwyfeling... ik
„ bezwyk, ach ik "! ... .
DAM0N.

Te vergeefs kwelt een nietig Sterveling zich, om het onbewegelyk befluit des Hemels, ten zynen gevalle, te willen omdraijen.
— 0 dwaas beftaan van ons aardelengen , dat wy ons al te vaak
laten wegflepen, door eene iedele vertooning van aardsch, van
los geluk; zo driftig, om ons te ontvlieden, als wy, om het zelve
te bejagen. — Bepalen wy onze aandagt, by het onbetendige
van al het aardfche, dan word onze ziele welhaast vervuld met
deze Hemelfche Wysheid : „ dat alles ydelheid zy" Waar
is die Raat op. aarde, welke ons fcliootvry felt, tegens de ver
doods ? Wie is de mensch, die de palen van-derflykpons
het eeuwig befluit des Hemels kan verzetten! Hoe !edel zyn derhalven onze klagten; de dood is tog onverbiddelyk, en by 't graf
is gene ontferming!
MENALKAS.

Rozelinde wierd weggerukt, uit
,k 2

de armen van Menander gefcheurd,
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fcheurd, in de vaag van haar leven in het vernielend Graf neergeitort! Nauwlvks was deze bloem op haar fchoonst ontloken, of ze wierd, als van een doodlyk onweér, te deerlyk van
haren fleel gerukt, en in het Stof ter neergeflagen. Zo
word deze. bevalligheid eene prooi der wormen in het veragtelyk
graf. Zo verdwynen alle, die bevalligheden, even gelyk
de aangenaamfte Veldbloemen al haar fchoon verliezen, wanneer
zy, door eene felle hagelbui, tegen den grond neergeflagen, en van
het veragtelyk flyk bemorst worden.
DAMON.

Zo iedel is al het aardfche ; — zo onftandvastig, zo vergankelyk des menfchen leven. — Niets verdwynt fchielyker dan beval
dezen hielden Menander opgetogen; maar hoe fchielyk-lighedn;
zyn ze verdwenen; even als eene Veldlely, die met zo vele tedere fchoonheden (laat te pryken, doch door een onverwagte rukwind ter neder word gefn•,eten, en op eenmaal al haren luister
derft.
MEN AL KAS.

Hoe is Menanders hart ontroerd! — „ Zy is weg", zegt hy,
zy is weg, aan wie myne Ziel al haar welgevallen had! Geen
„ enkele voetflap van al dat aanbiddelyke is 'er meer te befpeuren !
Myne Rozelinde ligt in een akelig buis, waar van de
enge omtrek geen drie treden gronds bef]aat ! --- 0 verbazende verandering! — 0 hartbrekende omílandigheden ! —
hoe ontroert myne Ziel by elke overdenking! T— hoe klopt
„ mym boezem! — Hoe bloedt die wonde ,my, door dit treurig
, verfcheien, zo gevoelig toegebragt!
DAMON.

Maar wie had Menander van dit alles een beftendig genot toegezcgd ? Hy zichzelven. — Iedele toezegging! — Een zwakke
r:etftaf, daar men niet op leunen kan 1 — De Bloem der jeugd
bloeit maar weinige ogenblikken; de tyd maakt verfchrikkelyke
veranderingen: onder de Zonne is niets beffendig; en doorgaans
niets van korter duur, dan uitwendigheden.
MEN AL KAS.

Menander had zich nog eene reeks van jaren met zyne Rozelinde

vonrgefteld; een tyd ,voor den Sterveling de gelukkige op aarde. Hoe veel vermaaks, had hy zich in hare bywoning, in haar
gezellig verkeer, beloofd! Dit alles op éénmaal'te moeten
derven! d, onder dien last moet Menanders gevoelige ziel bezwyken !
DAM0N.

Vlieden niet onze jaren fuel daar henen ? is de tyd onzes levens
niet onbedenkelyk vlugtig? De ogenblikken van vermaak zyn als
ligte fchaduwen, die verdwynen, terwyl ze voortkomen? 's Menfchcn
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fchen geluk op aarde heeft nauwlyks de gedaante van behendig.
— Het ganfche leven is llegts cane iedele vertooning.
Onze aardichc zaligheid is cone fchim, die ons ontllipt, terwy2
wy 'er naar tasten; iets, dat zelden nog zo lang duurt, als ons
leven; en hoe kort is het zelve!
M K i AL KAS.

Eene gezellige verkering is een geluk, dat wezenlyk te waar•
deren is; een aardfche fchat, die groot, Bene zaligheid, die int
dit leven, ontwyfelbaar, eene der volmaaktften is. -- Is 'er
een wellust te fmaken, het is zekerlyk deze. Zy kan de ziel ftrelen , met de onafbeeldelykíte aandoeningen. De menscli
zoekt vermaken op; maar gene is 'er, die by deze halen kan.
DAM0N.

Edoch! niet hoe veie bitterheden word, al veelmalen, dat ver.
kwikkelyk zoet vermengd ? Hoe vele omftandigheden kun
zich niet tusfchen heiden werpen, en ons beletten, on 'er nog-ne
maar nauwlyks de helft van te fmaken? Aan hoe vele wisfelvaliig
heden is de mensch niet ten doele gefteld. Het geluk ver
arme S,ervelingen , beginnen wel dra alles te ont--kert,nwy
breken. Hoe droevig kunnen wy, nederige Harders, dik
worden! Onze kudden verdwynen vaak, even als de-wilsgefan
Sneeuw voor de warme Zonneftralen ; wanneer Bene vernielende
ziekte onder dezelven heersent. Onze Oien werpen geene Lananieren! Onze hutten zyn vol droefheid, terv-yl onze Herderinnen , door vege krankheden aangegrepen , de treurigfce voor
-werpn
onzer medelydende aanfchouwinge zyn!
MENALKAS.

Zulke omftr.ndigheden kunnen niet anders dan Bene gevoelige
ziel geweldig prangen. Menander verliest al den Lust, al den
1—Jaar, wier deugdzaam verkeer de
wellust van zyn leven.
Haar,
onuitdrukkelykuie geneugten in den boezem fort;
op wier gelaat eene aangename vriendelykheid gefchilderd fact.—
Haar, wier omgang eenparig, wier een ige toeleg is te belagen,
en uit wier gezigt de bevallige vergenoegdheid levendig uitfchitZulk eene te verliezen...! Ach! geen wee zo groot.
tert.
Omftandigheden, die
Geen jammer zo treffend!
alle verbeelding van droefheid te boven gaan!
-

DAMON.

Zo wisfelvallig is alles, wat wy in de natuur befchouwen. —
Ik zag diep gewortelde Eiken uit den Grond rukken, door eenen
geweldigen ftormwind. Ik zag al liet fchoon der velden
op eenmaal vernield, door cane ysfelyke Onweêrshuije. Ik zag,
door zulk een Onweer, de verfchrikkely';fte verwoestingen aan
Ik zag, in een oogenblik, de hoop des Landmans geheel-gert.
vernield; alle de Veldvrugten bedorven ; en Bene treurige vernieEng vcrtoonde zich alomme voor myna ooges ! Wat treft den
mengeb!
Kk3
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dikwils, op het onverwagUle, alles wat wy
mensch!
omtrent andere voorwerpen in de natuur zien gebeuren. Van
daag vleit hem nog al de wereld! — Van daag lacht hein het
geluk nog van alle kanten toe: -- flegts één nagt verloopt 'er;
en zie daar, morgen , zyn.wy der veragtinge overgegeven. --Morgen worden wy van elk verflooten. Van daag hebben
wy van alles volop; morgen fort men in de fchamele armoede,
en wy hebben van onzen Evenmensch den onderhand noodig ,
welken wy gewoon waren aan anderen, met eigen handen, toe te
reiken.
--

MEN ALKAS.

Ja, Damon! niets is 'er behendig onder de zonne.
Het is Lente, het is Zomer het is I herfst en Winter, op zynen
tyd. --- Maar welke verbazende omwentelingen brengen zy in
de natuur voort!
Niets is 'er behendig onder de zonne.
De bloeinryke Lente word van den vrugttelenden Zomer,
en deze van den rypen Herfst, opgevolgd .Maar de ruwe winter
plondert wel dra alles, wat deze voortteelden, en de ganfche
natuur verkeert in eenen kwynenden, in eenen f}ervenden slaat!
-

DAM0N.

. Menalkas, hebt gy niet opgemerkt, hoe veel overeenkomst 'er

is tusfchen ons leven en de verfcbillende Saifoenen. De cerhe
jeugd is aan de bloemryke Lente, de Jonglingfchap aan den Zomer
de Manbare jaren aan den vrugtdragenden Herfst , en de gryze
ouderdom aan den alles vernielenden, den trillenden Winter, gelyk.
Hoe menige jeugdige bloem word in de Lente niet alge maid? Hoe velen zyn 'er, die de Zomerdagen niet bereiken?
Nog veel minder, die rype herfstvrugten dragen. En zy allen ,
die nog overfchieten, worden eindelyk, door den alles vernielenden Winter verfondcn. --- De bloeijende jeugd is niet fchootvey voor de verderfelyke pylen des doods; velen bereiken den
zomer van hun leven niet; en fchoon men al herfstvrugten moge dragen, eerlang komt de gryze Winter, en doet ons fterven.
MEN ALKAS.

Ja, brave Damon, uwe aanmerkingen zyn regt: maar hoc weinig denken wy 'er aan, als wy gezond en fris zyn. Nauwlyks
kan men zich verbeelden, dat, het geen anderen overkomt, ook
ons kan treffen. De dood is een ysfelyk gedrogt. - De
natuur fchrikt 'er voor, op ieder oogenblik, als men 'er aan ge
-denkt.
D A MO N.

Nergeps , nogtans ,behoorden wy beflendiger, en met meer ernst,
aan te denken, dan dat wy allen de ft; rfelykheid in onzen eigen
boezem dragen; dat wy dierhalven van ons leven geen ogenblik
zekerheid hebben. Flus was de jeugdige Drfnis nog ge
fris; een onverwagt toeval grypt hein aan, werpt !bcm-zonde
in
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in de alvernielende kaken des doods , en hy is nedergedaald in
het akelig graf. De brave, de godvrugtige Palemon gaf
korts geleden nog de fchoonfte lesfen. Zyne lippen vloeiden nog
van wysheid. Hoe fchoon warende redenen welken uit dien gulden
mond vloeiden! Welk Bene overtuigende taal fprak zyne welbefpraakte tong. lie daar, nu ligt hy in het ltof des doods; en de
groeve der verdervinge is zyn deel geworden. Zie ik
op myne vorige dagen te rugge, het is zo geweest, als nu; en als
wy 'er niet meer zyn zullen, zal het blyven gelyk het nu is. --Als ik te rugge zie op myn levenstyd, dezelve is als.eene vluá
tige fchaduwe weggevlogen ; nogtans zyn de dagen van droefheid
by my weinigen geweest. De ogenblikken van- verdriet, welken
zich, nu en dan, onder tnyn bykans onafgebroken geluk mengden,
zyn even als die donkere dagen geweest, welken ons, wanneer
ze voorby zyn, de opgeklaarde fchoonheid des Hemels, als met
een dubbelen luister, doen verfchynen. Menalkas, ik fmaakte
myn geluk des te beter, wanneer eene wolk van tegenfpoed deny
glans myner gelukzon eens verborg. Hoe vele veranderingen heb ik in de natuur niet gezien. Al het geboomte om myne hut heb ik met eigen handen geplant; ik heb •het zien opwasfen; en nu worden wy verkwikt door deszelfs aangename fchaduwc ;
terwyl het zingend gevogelte ons met zyn zang vermaakt: en zyne
nestjes, onder de digte bladjes, ter broedinge toeftelt. — Hoe
vele veranderingen heb ik in het menichelyk geílagt niet al gezien_
Die nog niet geboren waren, toen ik 'Cr al was, en de Schapen
mynes Vaders Veldwaards dreef, zyn nu volwasfen Barders knapen; en die toen reeds volwasfen waren, zyn 'er niet meer. Il
heb geflagten zien opkomen; ik heb geflagten zien verdwyncnIk heb rykdom en armoede, voor -en tegenfpoed, onder de menfchen gezien. Ik heb den tyd beleefd, dat het trappelend Oor
Velden fnorde, alles vertrad en-logspardinkeo
vernielde, wat de arbeidzame hand van den noesten Akkerman te
velde had. -- Zo vele en nog meer veranderingen heb ik
gezien, Menalkas, terwyl myne zwarte Hairlokken zo wit geworden
zyn als wolle. Weldra zal ik 'er zelve niet meer zyn; weldra
zal men Damons dood ook gedenken; en als by oenigen tyd in 't
graf gelegen zal hebben, zal zyne gedagtenis weldra onder de levenden vergeten worden.
MEN AT .RAS.

Dat de vriendelyke mond van Damnon fpade gefloten worde! —
Dat my zyne leerzame gefprekken nog niet haastig ontrokken werden! -- Dat nimmer de gedagtenis van Damon uit het geheugen der Stervelingen verdwyne! dat ze leve, zo lang deze velden
door harders en hun Vee bezogt worden!
D A M 0 N.

0 met hoe veel vermaak, heb ik alle deze byzondere veranderingen gezien ! Dc droefheid is a1 dik,vils een in mengzel geweest,
Kku;i:
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om myne voorfpoed cues te fmakelyker te maken. Lang genoten
voorfpoed verliest veel van hare aangenaamheid als 'er zich niet
nu en dan eenige tegenfpoed onder mengt. De mond begint van
het zoet des honigs te walgen, als 'er niet nu en dan een inmenJ
zel van bitterheid tusfchen beiden komt. Men waardeert geen ge
voor dat men tegenheden-lukofvrpedngtys,
gefmaakt heeft. 0 hoe fchoon vertoont zich alles aan een
jong gezigt! Maar de ogen van eet) opmerkzaam man, oud geworden, zien dat alles iedelheid is; dat door den tyd aan alles een
einde komt.
ME.NAL`KAS.

Het is dan der Stervelingen algemeene lot, dat zy voorfpoed en
tcgenfpoed, geluk en ongeluk , beiden beproeven moeten : en 'er
is niets zo beftendig, of de onbeftendigheid kan zich fchielyk tusfchen beiden werpen, en den Staat van geluk doen veranderen.
Wy menfchen zyn ygel te onoplettend, dan dat wy 'er altyd behehobrlyk agt op (laan; hoewel wy ieder ogenblik gelegenheid
hebben , om van deze waarheid overtuigd te worden. Mogelyk
had ik er nimmer met zo veel ernst aan gedagt, had de bittere
dood van Rozelinde, de betreurenswaardige Staat van Menander,
en vooral uwe ernftige en godvrugtige overdenkingen, my daar
niet by bepaald. Hoe veel voordeels, brave Damon, heb ik uit
uwe leerzame gefprekken niet getrokken! Myn hart vergete ze
nimmer! Ik dank 'er u voor , en bidde den Hemel om uw lang
leven!
DAMON.

Welk zoete vrugten trek ik nog in myne oude dagen uit onze
zamenfpraken 1 Het zyn van de laatfte vrugten, welken ik van myne grysheid plukke. Ons gefprek is lang geweest : maar tevens
Leerzaam. De avond valt; keren wy naar onze Stulpen; en ver
ons beftendig met de herhaling dier gedagten, waar-vrolykenw
mede wy ons, in 't laatfte gefprek, hebben bezig gehouden.

DE VOORNAAMSTE LEVRNSBYZONDERHEDEN VAN DE VERMAARDE
MEJUFFROUW NINON DE L'ENèLOS.

ejuff'rOnw
die, onder den naaal Van
M
de laatst verloopene Eeuwe, zich zo vermaard gemaakt heeft
door dc bekgorlykheden van haar vernuft zo wel als
DE L'ENCLOS,
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door hartre
perfooiiiykc bevalligheden, was het eenig kind van den Heer DE
L'ENcLOS, en Edelman van Touraine: en van Mevrouw DE RACONrs, zyne Egtgenoote, eens Dame van Orleans; zy werd te Parys
den dertlenden van Bloeimaand, des Jaars MDCXVI, geboorcn, en
ontving den doopnaam ANNA.
IIgar
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Haar Vader hadt, in zyne jeugd, den krygdienst gevolgd, in 't
laatst der Regeeringe Van HENDRIK DEN IV, en het begin der
Regeeringe van LODEWYK DEN XIII. Onder een der misnoegden
van zynen tyd gerekend, werd hy, als zodanig, door den benigten Kardinaal DE RErz, in 't getal zyner vrienden geplaatst , ert
bleef het overige zyns leevens aan diens belangen verknogt. Haare Moeder was zeer bygeloovig Godsdienftig en klein van ver
-ftand.
De Heer Dr L'ENCLOS, fchoon in 't Staatkundige een partytrekker, was een Man• van verstand en geleerdheid ; en, onder andere bekwaamheden, een volmaakt Meester in de Muzyk, boven
Luit. Haar Vader, die haar zeer beminde,-albedrvénop
onderwees zelve haar op dit Speeltuig, en zy werd 'er by uitilek
op bedreeven.
Zy verloor haare Ouders, nog zeer jong zynde; tot deezen tyd
was zy opgevoed door eenen Vader, die haar in alles beliefde,
en eene Moeder, die haar in alles tegenging. Ecne zeldzaame
opvoeding, recht gefchikt om een grillig Charaéter te vormen 1
Maar, om ons niet in te lasten tot de byzonderheden van haare
vroegíie jeugd, is het genoeg hier aan te merken, dat de Natuur
haar zo ryklyk begaafd hadt, dat ze bykans, zonder cenigen bylland, zichzelve vormde. Zy droeg ha
ar Vaders verftand grootera
eerbied toe, en omhelsde biindeling zyne begrippen. Dan,
fchoon de fnedigheid baars begrips haar wel haast de zwakheden
van haare Moeder deedt bemerken , belette zulks niet in 't minlie om haar de pligtfchuldige gehoorzaamheid eens kinds toe te
draagen.
NINONs Moeder ftierf, toen zv flegts veertien jasren bereikt
hadt, en haar Vader overleefde Naare Moeder flegts één Jaar: zo
dat zy, in den gevaarlyken ouderdom van vyftien Jaaren , incestresfe wierd van zichzelve en van haar goed. Doch, niet tegen
haar een manlyk veríta :d-fEandehrjogi,bfpudemn
zonder manlyke zeden ; zy was bevallig zonder ligtvaardigheid ;
geestig zonder bitsheid; zy bezat een keurig begrip, een gezond
oordeel, en fynen fmaak.
Haar gelalte was meerdan middelbaar van hoogte, noch rank,
noch vet, welgemaakt en keurig geëvenredigd: zy hadt, alles zamen genomen, Bene fehoone gedaante; doch gefchikter om op een
nader befchouwen in to netmen, dan om op het eerfte voorkomen
te treffen.
Zy drukte zich op Bene 11erke wyze uit, en zonder zich toe te
leggen om te overtuigen, haalde zy anderen in haar gevoelen
over. Zy bezat alle de behen'digheden, en flreeken der Coqucttery, gepaard met al den geest der galantery: haar gehcele voor
aandoeningen in: want zy bezat die-komenbzidhvg[t
betoverende bevalligheden, welk eerie Dame, op 't veroveren
l aan harten gefleld, kan bezitten, en fcheen zelve die aandoening
te gevoelen, Ivelke zy in haare verwonderaaren ont(tak.
Ii k 5
Voor
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Voor 't overige was zy driftig van aart, en werd door haar
[maak en verkiezingen geflingerd; ligt geraakt en gevoelig omtrent
het miníte ding dat haar zelve betrof, was zy koel, onverfchillig
en onaandoenlyk omtrent alles wat anderen raakte; zy bekreunde
zich die dingen, waar in zy geen perfoonlyk belang hadt, luttel.
Dit was de geestgefteltenis van de vermaarde NINON DE L'ENCLOS.
Hoe veele byzonderheden zyn daar in op te merken, om Naare
mistlagen en gebreken te vergoelyken of te verfchoonen!
Haare fchoonheid en andere natuurlyke bevalligheden (gering,
in de daad, in vergelyking met de gaven baars vernufts ,) bragten
te wege dat zy, nog zeer jong, ten Huwelyk verzogt wierd, en
zich omringd voedt door eene menigte die na haare hand dongen ;
maar , dewyl zy toen reeds een zonderlingen afkeer hadt van het
Huwelyksleeven, en een geest op veyheid gefield, kon zy noit
overgehaald worden om in ernst te denken tot het aangaan van
zulk eene verbintenisfe.
NINON leefde ongehuwd; doch hadt een groot aantal kennisfen
en vrienden, 't welk van dag tot dag vergrootte: naardemaal zy
de aantrekkelykfte begaafdheden omdroeg: want behalve haar ver
verfland, en fchoonheid, verffond zy de Muzyk volmaakt,-nuft,
fpeclde uitífeekend op de Klavecimbaal, de luit, en andere fpeeltuigen. In 't zingen hadt zy eene zwakke item; doch zy zong
in een allerkieschten fmaak, en danfte op 't allerbevalligst.
Nimmer fpilde zy veel tyds aan haar toilet; maar was altoos zo
veel te netter gekleed ,als zy 'er minder opgefteld fcheen om dus
voor den dag te komen. Doorgaans droeg zy eenvoudige maar
kostbaare toffen, en fchikte zich Reeds naar de verfchillende modes der tyden, en haare eigene jaaren. In haare reden firaalde
eenti groote leevendigheid door, doch tevens een groote maate
van goedaartigheid. Zy bezat de kunst van vrienden te maaken,
en nog meer die om ze te behouden. Schoon ligtvaardig in haare
verbintenisfen , was zy zeer omzigtig in het te raade houden
haarer geldmiddelen, en geregeld in de fchikking van haar geheele huishouding: zy hadt een jaarlyks inkomen van omtrent tien
duizend Livres, en hier van altoos één Jaar inkomen in voor
einde zy, by eene voorkomende gelegenheid , haare-rad,ten
vrienden kon byfaan.
Weinige Bedienden hield zy: eene werkmeid, Bene kamenier,
een lvfknegt, een koetzier, en een kok maakte haar Huishouding
uit; doch zy verfondt de kunst om zich wel te laaten dienen: zy
hieldt altoos haar Character op, en beval alles met een zeker air
van deftigheid.
Zy mogt, niet reden, gezegd hebben dat ze haar eigen Leermees tres geweest was ,en hadt, in opzigte haarer vorderingen in Smaak
en Verftand,weinig verpligting aan anderen. Eer zy tien Jaaren
bereikte, hadt Zy MONTAIGNE en CHARRON geleezen ; op haar
veertiende was zy in gansch Pays beroemd, wegens haare geestigheid en kunde. Zy verffond het Spaansch en Italiaansch volkomen

PAN NINON DE L'ENCLQS.

$ís

men; hadt de beste Schryvers , in beide die taalen , met oordeel, geleezen, en fprak ze gemaklyk. Gefchiedfchryvers, Wysgeeren,
Dichters, oude en hedendaagfche, als mede Romanfchryvers, las zy
alle. Zy hadt zich verrykt met alle de fchoonheden en fchatten
der Ouden, waar nevens zy de bloemen der toenmaalige geleerdheid voegde ; en , hoewel zy Grieksch, noch Latyn verltond,
velde zy een keurig oordeel over de beste vertaalingen van VAUGELAS en ABLANCOURT. Zy fchreef gelyk zy fprak, met eene ver
eenvoudigheid, en altoos voor de vuist weg: zy hadt-rukend
een verheven gemoed, eene grootheid van ziel, kieschheid in
haare gevoelens , en Gene onnavolgbaare zwier in haare uitdrukkingen.
Als zy oenige haarer gevallen vertelde, hadt zy 'er den rechten
trant op: doch zy deelt het zeldzaam; dewyl zy het tweemaal
vertellen van één zaak ten uiterfce haatte. Op zekeren dag klaagde de beroemde Schilder MIGNARD zich by haar, dat zyne Dogter
een flegt geheugen hadt: „ Ik wensch 'er u geluk mede", was haar
antwoord: „ want dan zal zy u met het ophaalen van gevallen niet
verveelen". Van dit over en weder over vertellen was zy een::
zo groote vyandin, om dat zulks ligt een gezelfchap verveelt, en
telleus 't zelve tot eene zekere laagheid doet vervallen. Haare
kundigheid was vry van vertoon, gepaard met zedigheid en eene
beleefde oplettenheid op de zodanigen, met welken zy verkeerde.
Zy wist veel; maar liet 'er zich nooit iets op voorftaan , noch
tragtte 'er mede te pronken.
Welk een onderfcheid tusfchen deeze bekoorlyke Juffrouw, en
het gros onzer hedendaagfche Juffertjes: wier gchccle verdient}en
in eerre bevallig gelaat geleegen is! Die, ontbloot van verfiandige
denkbeelden, geen hoover bezigheid kennen dan l.noopen en kaart
zonder te leezen of den ommegang net kundigen , niets-fpeln;di,
weetcn, dan, gclykpapegaaijen, 't geen zy hier en daar hoorden,
naa!.lappen ; dk , buiten liet jaulmerhartig en gcvaarlyk hulpmiddel
liet fpcl , '.twaadfpreekenheid, en minnekout, geen gefprek kun
gaande houden; die, met liet klimmen haarcn jaaren, niets-ne
verkrygcn dan ecne vermeerdering van belachlyke zotheden, en,
wanneer Diaare Aanbidders allenskcns haar be eevcn , en eindelyk
geheel verlaaten, zich overgeeven aan fombere naargeestigheid,
ingebeelde ongefteldheden, en zomtyds het ovcrfchot hairs flegts
he iroeden leevens tot den Gndsdicnst fchikken.
Ni NON woonde in de Parleiaent Straat agter dc Plaits Roijal,
in een huis , 't geen ze op lyfrente gekogt halt. 't Was klein, maar
by uitftek net en gemaklyk : het behoudt uit twee vertrekken: het
eerlte was een ruime zaal, waar z haar gezelfchap ontving, 't
geen gewoonlyk's avonds tn vyf huren lcwam,en ten negen uures
vertrok. Deeze zeil was vercierd niet de portraiten hearer beste
Vrienden, gefchilderd door de grootlto Meester . Hier was ook
hair.• klavecimh>ial en boekery geplaatst. In het andere vertrek,
was cel] k!ein kaf,inetje, fraaijer opgecierd ,';m eerrib ander gerlecke
van
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van liet huis. De Gefchiedenis van ps Y cu E was, aan de zoldering, in pleisterwerk afgebeeld : en alle de paneelen vertoonden, de
minnaryen der oude Fabelkunde. Geen der wreedheden van de
Liefde was hier afgebeeld: zy waren zelfs tot het minife denkbeeld
daar van toe hier uitgemonfterd, alles fcheen het welgelukken
dier drift te ademen.
In dit vertrekje was zy gewoon te zitten, en ook te blyven
wanneer het gezelfchap klein was; hier hield zy ook haar luit. Zy
fpeelde zeldzaam; doch als zy het deedt zou iemand zich veelligt
verbeeld hebben dat het haare eenigfte bezigheid was. Hier mede bezig z3mde vergoedde zy bykans 't geen men daar door aan
haare gefprekken verloor : naardemaal zy het vermogen bezat om
haar geest als in 't fpeeltuig te doen overgaan; en 'er zo ftreelende klanken uit te haalen, dat de uitdrukkingen, als ik dus mag fpreeken, zo aandoenlyk en teder waren, dat de ziel in de.verfchillende tonnen dier welzamenftemmende Muzyk fcheen te fpeelen,
en haare vingers, als 't ware, gevoelens uitdrukten. Zy hadt ook
een klein Landhuis by de Cordelters, zeer aangenaam gelegen ten
aanziene der lugtsgefteltenisfe, het water en landgezigt : in dit ver
doorgaans de Zomermaanden, en bleef 'er niet zelden-blvfetzy
den Herfst over.
Schoon Me;uffrouw na L'ENCLOS eene Ziel bezat, natuurlyk tot
de Galantery gefchikt, was zy noch eene Coquette, noch onftandvastig. Zo lang haare drift duurde minde zy opzegt en getrouw:
want zy was onbekwaam tot eenig bedrog of onopregtheid : dan,
op 't oogenblik dat haare genegenheid ophieldt, en dit gebeurde
zomtyds oogenbliklyk, als zy 'er minst op dagt, nam alle verkeering van dien aart voor altoos een einde.
Voor het overige was zy van eene gelykmaatige geaartheid, en
allerbevalligf'<en ommegang; eene uitneemende Vriendin; edelmoe
zeer levendig, ftrikt in 't houden van haar-dig,belanos;
woord, en, wat-de regtvaardigheid betreft, allereerlykst.
Onder haare Minnaars hevondt zich de Heer de G o o R V 1 L L E,
een Man van fmaak , hooggeagt wegens zyne veelvuldige
goede hoedanigheden, en zeer verknogt aan den Prins van COND.
Deeze, in den Jaare MDCL, ten tyde, van den Burger-oorlog,
onder den naam van de Fronde bekend, op 't onverwagtst gebannen, en verpligt zynde het Ryk te ruimen, eer by tyds genoeg hadt
om fchikking op zyne huislyke zaaken te maaken, maakte, den
avond , eer by vertrok, zyne opwagting by Mejuffrouw n E L'E NCL 0 s; haar verzoekende twintig duizend gouden Kroonen , die
by met zich bragt, te bewaarera tot het hem vry ilond weder te
keeren. Doch het niet voorzigtig oordeelende zyne geheele bezitting aan ééne hand te vertrouwen, hadt by eene gelyke fomme
gegeeven aan den Heer n
een Man, in die dagen, uit ffeekend door de ftrengheid zyner zeden, nauwgezetheid van geweeten, en, in Pary.r, wegens zyne eerlpki eid berm' and
-E4r twee maanden verflreeken waren was Me uffr ouw a E L'E v'
-
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c r. os, gelyk dit niet zelden gebeurde, in een nieuwen minnehan-,
del ingewikkeld. De arme de G OUR V IL L r ontving hier de tyding van in zyne ballingfchap, en was ten uiterfte ontfteld over
dit nieuws; by beklaagde zich menigmaalen over zyne onvoorzig
tigheid dat hy geen getuigfchrift g enomen had van het toevertrouwde pand, 't geen by in beide de gevallen fcheen vergeeten te
hebben : by hadt het geheel op haare genegenheid te hemwaarts
laaten aankomen , en weinig denkbeeld, dat eene Vrouw als NE NON,
wanneer de banden van genegenheid verbrooken waren, die van
eerlykheid ongefchonden zou laaten. Dit gevoelen hadt zo veel
invloeds op hem ,dat hy ,zes maanden daar naa, verlof gekreegen
hebbende om weder te keeren, in ftede van na Mejuffrouw D s
N C Los te gaan, zich by den Heer n E vervoegde,
om het geld, hem toevertrouwd, af te vraagen: 't geen hy toen
rekende zyn geheele bezitting te weezen. Maar in welk een ver
zich, wanneer deeze-legnradoztfbevny
uitwendig eerlyke Man, ondanks den roem zyner braafheid, de
onbefchaamde fchurkagtigheid hadt om volftrekt het toevertrouwde
pand te lochenen , en hem in 't aangezigt te zeggen, dat hy noit een
penning ter bewaaringe van hem ontvangen hadt!
Mejuffrouw D r L'E N C Los oenige dagen daar naa van zype aan
gehoord hebbende, en verwonderd over zyn verzuim, als-komst
mede het weinig verlangen om haar te zien, zondt een boodfchap
om hem des te beftraffen. Den volgenden morgen maakte hy zyne
opwagting: en als zy op zyn gelaat een gezette droefgeestigheid
befpeurde, vroeg zy na de oorzaak van deeze kwelling; hy ver
haar de evengemelde gebeurtenis. „ Myn Heer ", was haar-halde
antwoord, „ ik heb ook, Taande uw afweezen, een groot ongeluk gehad, en moet any geheel op uwe toegeevenheid verlaaten
om vergiffenis te verwerven. Ik heb verlooren" (hier hieldt zy
Bene wyl op) — „ ik heb verlooren de genegenheid, die ik voor
u hadt: maar ik heb myn geheugen niet verlooren. De twin„ tig duizend Gouden Kroonen, die gy my ter hand ftelde, zyn
„ onaangeroerd gebleeven in 't zelfde koffertje als gy ze any ge„ bragt hebt. Neem ze terftond met u, en wanneer het n b^
„ haagt my, op een anderen tyd, met uw gezelfchap te vereeren,
„ denk dan dat gy, fchoon gy eerre Minnaares verlooren hebt,
een Vriendin hebt gewonnen ".
Toen NI No N het zes-en vyftigf'Le jaar baars ouderdons bereikt
hadt, kwam de Ridder de v I L L r z R s, een Natuurlvke Zoon,
dien zy hadt by den Graaf van j E R s cv • een Engelscli Edelman,
in Parys van het land, dalr by opgevoed was, zonder zyne weezenlyke Ouders te kennen. Hy zag zyne Moeder. Hy
werd op haar verliefd. De vermeerdering, liet geweld zyner drift
ontrustte de ontroerde Moeder. Eindelyk, wanneer niets anders
dan de ontdekking van 't geheim hem kon beletten zyne dringende
aanzoeken voort te zetten, bragt zy hein in haar Slaapvertrek,
en zeide, op de Klok wy ende, „ Roek'ooze Jongeling, ziet
daar ! op dat uur . nu twee- en twintig jaareb geleden, bragt ik
t2 11
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„ u, op dit eigeníte bed ter Wereld"! De befehaamde Jongeling
vloodt na den tuin, en doorftak zich.
Dit toeval fcheen gefchikt om ook de dagen van N I NO N te
eindigen. Het leedt meer dan twintig jaaren eer de troostlooze
Moeder na eenige taal van een tederen aart wilde luisteren. Ten
laattien hieldt de Abt D E G a D O I N E by haar aan, en werd toegelaaten
Dus, op haar tachtigfee jaar een Jong Heer van vyf-en twintig
jaaren in liefde ontftooken te hebben, liet zy hem korten tyd daar
naa vaaren. De Aht was zeer aangedaan over 't gekreegen affcheid; fchoon by haar bleef agten en beminnen, zo lang zy leefde; doch op geen anderen voet dan dien van Vriend met haar ver.
keerende.
Zy gebruikte noit eenigen anderen drank dan Water; doch at zeer
fmaaklyk : en was zo vrolyk en leevendig aan tafel, dat veelen
gewoon waren te zeggen dat de Soup haar in 't liet hoofd geloopen was.
Zy pleeg te zeggen, dat zy elk beminde dien zy agtte; doch beleedt openhartig, dat zy niet altoos de zodanigen, die zy beminde,
agting toedroeg.
CHRISTINA, Koningin van Zweeden, die, in den Jaare
MDCLVI, te Parys kwam , waar zy zich twee jaaren onthieldt',
was zeer ingenomen met den ommegang van Mejuffrouw D r.
L'E N C LOS, en verklaarde, by haar affcheid, het geheele Hof,
dat zy, in I'rankrrok, Beene Vrouw hadt aangetroffen, die haar
„ zo zeer behaagde ,of over welke zy zich dermaate verwonder.
„ de als de uitmuntende N 1 NON.
C fI R is T INA gaf haar gefchenken en loffpraaken , alle moeite
aanwendende om haar te beweegen, dat ze mede na Rome zou
trekken. Maar lofredenen doen alleen de zodanigen, die 'er niet
aan gewoon zyn, het hoofd draaijeu. Zy maakten N I NO N
niet trots. Zy bedankte naare Majef{eit voor de goede gevoelens,
die zy van haar hadt, maar liet zich niet overhaalen tot de reis.
Deeze vermaarde N I N ON ftierf den 17 van October des Jaars
MDCCVI, te Parys , in den hoogen oudefdom van negentig jaa
en vyf maanden, beweend door alle haare Vrienden en Ken--ren,
nisfen. 't Is van haar alleen dat iemand met regt mogt fchryven,
„ dat zy de bloemen der Lente behouden hadt, zelfs toen de
Herfst reeds verltreeken was : en dat de tyd, die alle dingen
„ fchendt, over alle haare bekoorelykheden heen ging, als een pyl
„ door de lugt fnellende, die geen teken zyns doortochts agter.
„ laat".
Uit dit alles mogen wy opmaakgin , dat N i N o N gelyk de mees
doch met deeze onderfcheiding, dat zy-ten,wCharsd
die heide verdiende, een goed en kwaad naamlyk. Zy bezat een
edelmoedig, doch een zwak Hart, en edele Beginzels, doch te
zwak om haar te behoeden om geen flachtoffer haarer Driften te
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p de jeugd werken ontegenzeggelyk de wcereldfche begcerO
lykheden het hevigst; doch velen vatten ze maar ter vlugt.
Dan de driften en begeerlykheden der bejaarden zyn tajer en aan
dezen zyn bezwaarlyk te overwinnen.
-houdenr,
Voor hun, welken hunnen ziedende driften den ruimen teugel
op den hals gefmeten hebben, is de Woning der Deugd niet anders, dan een akelige Kerker.
De Weg der Deugd is in den beginne hobbelagtig, en met
doornen , maar in 't vervolg word hy effen en verinakelyk.
Eenvouwigheid, gepaard aan Netheid en geregelde orde; Matigheid, verbonden aan Welvoeglykheid, moeten een ieder van
den perzoon, in welken zy huisvesten, doen denken, dat by een
man van een goeden finaak is.
„ De Rykdommen , zei zeker Wysgeer, zyn voor de genen,
die ze kwalyk gebruiken, even als een fcherp zwaard in de han
een hind; of als een heilzaam geneesmiddel in de hand-denva
van een onkundigen Kwakzalver; fchoon zy beiden , onder 't opzigt van bedreven menfchen, nuttig en heilzaam zyn.
Hoewel ieder mensch tenen natuurlyken trek tot het geluk heb
be, willen echter weinigen dien fchat, ten koste van hunne ver
-maken,op.
Gelyk 'er gene geregelde bedryven zyn , noch eenige beftendige gezetheid by den mensch is , indien hy zyne handelwyze niet
gegrond hebbe op zuivere Deugd; en alle voornemens en befluiten hein walgelyk voorkomen, als by zyne heerfchende lusten
moet verzaken; zo zyn ook allegedwonge deugdsbetragtingen, en
afgeperfte pligten, nimmer vermogend, om aan de ziel die bedaarde kalmte te verfchafFen, waar in met der daad haar wezen
geluk beflaat. Om die reden kan het nooit in vollen nadruk-lyk
den naam van Deugd dragen, 't geen niet vrywillig, uit eene
overbuiging en neiging van het hart, voortvloeit.
Alle aardfche zaken zynonbeftendig, onflandvastig, bedricgelyk
en los, de allergewenschte dingen zyn vol wisfelvalligheden. --In het behendigst aardsch geluk, werpen zich een aantal toevallen, welken men veelal voor ontydig aanziet: doch de mensch
behoorde wyzer te zyn, daar by tog, door de ge[tadige bevinding, leert, dat binnen den aardfchen kring niets beftendigs
gevon icn word. — 's Menfchen leven is eene aauéénfchakeling
van geluk en ongeluk. Ons geluk, dat liet zekerst fchynt, is vaak
het allernaast aan zyne verandering. — Ecne enkele fchrede voor
of agterwaards te treden doet den mensch in een poel van jammeren storten; en men verwisfelt op het alleronverwagtfte niet zelden den wenschbaarften (laat, tegens de allerjammerlykfle ongevallen. ó Wankelbare grondhagen, waar op het gebouw van ons
pardsch geluk geftigt is ;WAAR;
-
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MENGEL I^WWERK,
TOT FRAAYE LETTERCN,I;ONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN
13ETREKKELYIC.

REDENVOERING OVER DE WEELDE, DIET BETREKKING
TOT DEN DOOPHANDEL, BESCHOUWD.

Door JozUA TUCKER , D. D. Deken van Glocecter.

Den Heeren Sclr°vveren der Hedendaagfche Vaderland fche Letteroefeningen.
.M ne Heeren !

,,oewel uw geagt Mengelwerk verre, zeer verre, is,
H van, in eenilerlei upzigt , cene Verzamelplaats
„ van Twistfchriften.te wcezen, ftaat liet, nogthans,
„ zo veel ik zien kan, open voor Stukjes, die dezelfde voorwerpen, uit een geheel ander oogpunt, den
a , Leezer onder 't gezigt brengen. Dit veymoedigt my
om Ui. de ingefootene Redenvoering toe te fchikken.
„ Tot het vertaalen daar van vond ik my opgewekt by
„ het leezen van een onlangs geplaatst geestig Vertoog,
ten opfc ;rift voerende, Bedenkingen over de fegte ge„ volgen van 's Volks Gierigheid (*). De Eerw. TUC„ ii a , die, in zyn Vaderland bekend (laat voor een
„ Man van diep doorzigt in 't fluk van Staatkunde en
„ Koophandel (t), ligt 'er zich op uit, om, in deeze
„ Re,

[(*) Zie dc Redend. Vaderl. Letteroef., VII. Deel. II. Stuk,
.l. 4r8.]

[(t) Wy hebben van deezen Heer TUCKER reeds twee dubbel.
leezenswaardige Stukjes geplaatst, die tot blyken ftrekken van zyne bekwaamheid in beide de gemelde opzigten. Het eertic een
antwoord op cie gewigtige vraag, of een Ryk land het kan teithouden tegen een Armer land van gelyke natuurlyke voordeelen in he
opleveren van Behoeften en Goedkoopheid der ManufaEtuuren. Hed.
Vaderl. Letteroef. III. D. II. St. bi. 124, en Aanmerkingen jo ver
VII. DEEL. MENGT L V. NO. 12.
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,, Redenvoering te bewyzen , dat het algemeen Denk.
„ beeld, als of de Weelde een middel zou, weezen otn
een grooter aantal handen werk te verfchaffen , dan
anderzins bezigheid zouden gevonden hebben, en daar
door den Koophandel bevoordeelt, eerie groote misflag
is, leunende op eerie oppervlakkige befchouwing; en
tragt, verder, aan te toonen, dat de Beginzels van
„ zuivere en onbedorve Zeden altoos de beste Regels
zyn zullen, om den onderlingen en algemeenen Handel
„ te bevorderen en uit te breiden. Keurt Gl. het eene
plaats waardig dan beantwoordt gy aan het oogmerk
„ van uwen Begunfliger. Ik ben, enz.

1)ie deeze Wereld gebruiken als niet misbruikende.
PATILUS: I

Cor. VII. 13,

De Zamenhang, waar in de bovenaangehaalde woorden van Apostel PAULUS voorkomen , is duister; eene
duisterheid, welke wy misfchien moeten toefchryven
aan onze Onkunde van de Gebruiken en Handelingen,
waar op de Kruisgezant zinfpeelt, en ongetwyfeld, terwyl by fchreef, op 't oog hadt. Doch welk Bene duisterheid 'er ook in den Zamenhang moge weezen, geene
duisterheid is 'er in de woorden zelve: op zichzelve befchouwd, zyn ze eenvoudig en duidelyk ; en zy behelzen eene Leer, die niet alleen uit andere deden der Schriftuure kan worden opgemaakt; maar tellens een aller
verband heeft met het Belang en 't Geluk-weznlykst
des Menschdoms, in dit en in het Toekomend Leeven.
Nogthans is deeze Leer zelden voorgedraagen met die
klaarhéid en nauwkeurigheid, of verdeedigd met dien
klem en volle blykbaarheid, als het gewigt van zulk
een onderwerp vordert.
Geene andere dan de volgende Leerllelling is in deeze
woorhet gedrag der Americaanen, omtrent Engeland , en de beste -wyze om
die,Volkpiantingen daar aan nuttig te maaken, aid. bi. 391. Wy

twyfelen geen oogenblik, de toegezonden Redenvoering geleezen
hebbende, daar aan eene plaats in te ruimen: en beveelen ons in
de gunst van den Zender.
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woorden bcgrccpcn; -- dat het ons geoorlofd is, ja
dat het ons als een Pligt gebooden wordt, deeze Wereld
te gebruiken : maar niet te misbruiken. Waar in befiaat nu, aan den eengin kant, het recht gebruik deezer
Wereld ? En wanneer kunnen, aan den anderen
kant , de Mcnfchen gezegd worden deeze Wereld te
misbruiken. Voorwaar dit zyn zeer eenvoudige
Vraagflukken : en , nogthans , hoc eenvoudig ze ook mogen wcezen , zou men, met dezelve klaar en voldoende
te beantwoorden , veel gefchils, over de Natuur, over
de goede en kwaade Uitwerkzels der Weelde, befpaard
hebben. Met alleen , vooraf, wel te bepaalen, wat is Weel
? hadt men, aan de erne zyde, veel ergernis geevende-de
Toc(Iemmingen, en, aan de andere zyde, veel liegt ge.
gronde Zegevieringen geheel voorkomen.
Dit fluk te bepaalen, heb ik my in deeze Redenvoe.
ring voorgeíteld. I;n, om te beter liet mocilykst fluk,
in 't behandelen dcczcr doffe, in 't oog te houden, zal
ik het Gebruiken of Misbruiken deezer Wereld, alleen in
zo verre befchouwen als het de kostbaarfte Cieraaden
deezes Leevens, en die verfraaijingen betreft, die aan
de hoogere Rangen in de Zamenleeving voegen. Want,
indien wy kunnen bewyzcn , dat Weelde den Voortgang
zelfs van Grootheid en Luister ftuit, is het zeker overtollig ons tot het overweegen van mindere zaaken in te
laatcn. Ja, de volyverigfte Voorflanders van Buiten
Verkwisting zyn tot die hoogte van-fporighcden
ongerymdheid niet opgeklommen , dat zy beweeren.,
dat Menfchen van een Middelbaaren en Laager Rang s
dat Handwerkslieden, en geringe Arbeiders, den Lande
dienst doen met meer te verteeren dan zy kunnen winnen, en dus zichzclven en hunne Huisgezinnen bederv e n. Doezen , zullen zy gereedlyk toeflemmen, moete a
zich binnen de paalen van Gemaatigdheid houden : de
Deugden van Vlytigheid en Spaarzaamheid betragten,,
zo om hun zelfs wille, als ten dienfee van anderen.
Om dan ons Onderwerp aan te vangen, en, volgens
het gelegde plan , te werk te gaan. Het eeríte Kenmerk
van Weelde is: wanneer de Verteering het Vermogen te
boven gaat: dat is, wanneer de Menfchen, voor eenigen
tyd, in de groote Wereld fchitteren, en vervolgens toe
Armoede en een geringen ftaat vervallen; of oneerlyke
LI2
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wegen moeten inslaan, om de kosten hunner buitenfpoorigheden goed te maaken.
Het tweede Kenmerk van Weelde beftaat hier in, wanneer cie Menfchen zulk een Leevenstrein volgen, die,
fchoon dezelve hun eigen Leeftyd konne uithouden, hun
nogthans belet om Voorraad op te leggen; of ten min.
ltcn een gefchikten voorraad voor het volgend Geflacht.
Dit, in de daad, verfchilt zeer weinig van bet-voorgemelde Kwaad tot een afgelegener Tydperk te verfchuiven : en dezelfde Uitwerkzels zullen in beide de geval
plaats grypen.
-len
Wilden wy hier, nog byvoegen de Uitwerkzels, die
hervoortkonien uit het voldoen van zinnelyken Lust,
en het botvieren aan Vleeschlyke Begeerten; andere
Kenmerken en Tekens van Weelde zouden wy nevens
de voorgaande kunnen melden. Maar deeze alleen kun
genoegzaam (rekken om te bewyzen, voor zo ver -ne
tegenwoordig befchouwen, dat Weelde,-rewyhtíuk
zelfs in de groote Wereld, en in den voordeeligften fand
aangemerkt, die nuttige zaak niet is voor de Maatfchappy, als de Zedenfchrvver zelve zomtyds onbedagtzaam
erkend, en de Vooríanders der Ondeugd voorgewend
hebben te kunnen betoogen.
Men veronderflelle eens, dat de Hoofdftad van eenig
groot Koningryk of Gemeenebest, op de bovengemelde
hedagtlooze en onvoorzigtige wyze, Bene Eeuw lang han delde. Welke gevolgen zouden daar uit voortvloeijen?
Welken Voortgang zou 'er tand grypen in de fraai! Ie en
fchoonfte Kunfen, van 't begin tot liet einde diens Tydperks ? — Misfchien zou, in 't eerst , een grooter maat
van Kunde, Vinding en Vlytbetooning opgewekt worden, door de verbaazende geldfommen-, verfpild in het
oprigten van heerlyke Gebouwen, en om deeze te vereieren met de heerlykfte voortbrengzelen van Kunst en
Vernuft. Doch hoe lang zal men zulk eene Buitenfpoorigheid kunnen uithouden? En, wanneer Gebrek en Be3ioefte volgden, welk eene Aanmoediging zou dan gegceven worden aan den Man van Vernuft, aan den vlytigen
Kunftenaar, om op die 119odéllen voort te werken of ze
te verbeteren? Derhalven, toegeftaan zynde, dat het
eerfte Geflacht in zulk eerre Iloofditad, zich vertoonde
Piet een glans, zo fchitterend en verbaazend, dat dezelve
het oog deedt fchemeren, enden Nyd van onkundige Aanfchou.
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fchouweren gaande maakte: wat zou 'er, nogthans, helaas ! van het tweede worden ? Want de luister van 't
zelve moest noodwendig verminderen. In het derde Ge
zou de Olie van hun fleeds donkerder brandenden-flacht
Lamp geheel verteerd zvn ; en wanneer wy voortgaan
met onze befchouwingen tot den ftaat van het vierde,
vyfde en zesde Gefl acht, zal het vertoon daar van fteeds
verf)immeren; door den natuurlyken Overgang van Ver
Armoede, zouden de weinige elendige Af.-fpilngto
ftammelingen der eerfte Verkwisteren zich verheugen,
als zy een hoek mogten betrekken van de vervallene Paleizen hunner Voorvaderen, hun tot Hutten ter wooning dienende.
Deeze gevolgen loopen elk in 't oog ; en , in de daad,
fie zyn onvermydelyk.,_ Welk een Hulpmiddel kan, derhalven , aangewend worden tot Geneezing van zulk Bene
vertecrende Kwaaie, die, als een Kanker, in- en. doorvreet,
tot dat alles weg is ? Geen — Dan zulk een, 't welk
door het Kwaad te geneezen of liever te bedekken, duidelyk toont, dat de oorzaak, de eigenly?:e oorzaak daar
van, geen ander dan Weelde was. Het Hulpmiddel beflaat hier in, dat een deugdzaamer, zuiniger, en vlytiter flag van IVlenfchen de plaats der voorgaanden inneemt, die, de Verblyfpk.atzen der Verfpillenden en
Verkwistenden koopende, en daar in leevende, den luister
van die eertyds beroemde .Hoofdflad, welke anderzins in
een woestyn zou veranderen, ophouden.
Dit kan niet gelochcnd worden. — Doch is dit niet
het eigenst 13eginzel, 't welk wy beweeren, teweeten,
dat Weelde, wanneer men die laate doorwerken , onvermydelyk Bederf berokkene? Als mede, dat het voorkomen van zulk een Bederf aan een daar tegenoverge,itelde oorzaak moet worden toegefchreeven ? Met één
woord, indien de Onheilen, ontflaande uit het misbruik
der Goederen deezer Wereld minder fchade toebrengen
dan zy anderzins zouden gedaan hebben, of eenigermaate herfteld worden , moet dit alleen toefgefchreeven wor_
den aan het recht Gebruik, en het wel aanleggen, dier zelfde Goederen.
Om dit ƒtuk in een nog helderder do licht te zetten,
zal ik het omkeeren, eti het voorgeffeldc geval, uit een
tegenovergefeld gezigtpunt, befchouwen: verbeeld u,
dat de Inwoonders van zulk gene Hoofdiad, van den
L 13
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beginne af, hunne zaaken wel aangelegd en altoos dién
zelfden koers gehouden hadden. Welke zouden dan de gevolgen geweest - zyn ? En op wat wyze zou het voort,
zetten der fraaijeKunften, door deeze verandering van
't geval, vertraagd of bevorderd weezen? Wanneer wy
ons verbeelden , dat de Inwoonders dier Hoofdfiad van
onderen op begonnen, dan moeten wy toeftaan dat de
Noodwendigheden deezes Leevens de eerfte Voorwerpen
zouden weezen van hunne Aandagt en Bezorging. Deeze
bezorgd, en een aanwasfend beginzel van Rykdom vastgefield zonde, zouden de Menfchcn natuurlyk hunne Begeerten uitbreiden , en de gedagten laaten gaan op de Gemakken
en Aangenaamheden hunner onderfcheide Standen, — hun
zeg ik, dewyl 'er verfchil--nerodfchiSta,
lende rangen onmiddelyk zouden plaats grypen , zelfs
dan, wanneer alle de Inwoonders elkander in Deugd gelyk waren: -- deeze zouden onttaan uit de ongelykJieid der Bekwaamheden, der Kunde, der Bevlytiging,
het Geluk of Ongeluk, 't geen hunne Bedryven vergezelde. Hier om, zeg ik, zouden de Gemakken en 4angenaamheden hunner onderfcheide Standen , de naafte
voorwerpen hunner Bezorging weezen ; en zeer waar.
fchyrilyk zou het eerfte Geflacht het hier by laaten berusten en geen flap verder gaan. Maar het tweede
Geflacht, het zelfde Plan van goede Huishouding volg ende, zou, zonder eenig nadeel aan deszelfs omftanftigheden toe te brengen , verfcheide trappen hoogex
klimmen: zo dat Werken van Vernuft zich zouden beBinnen te vertoonen: een Smaak in Fraaije Kunflen zou
gebooren , on derfcheide Talenten opgewekt , en den
nayver onder de Kunftenaars zelve en hunne voorftanders gaande gemaakt worden. Van zodanige Merfraaijingen en Verbeteringen in de Maatfchappy is de opklimming
tot het Grootfche en Ieerlyke gemaklyk en natuurlek:
en dus zou de zaak van Geflacht tot Geflacht kunnen
voortgaan in eene bykans eindelooze vordering en ver
Ja, men kan niet zeggen waar het zou-fcheidn.
ophouden, of welke de Grenspaalen zouden weezen ,
die het voortgaan zouden fluiten. Want het gaat niet
door, fchoon men het veelal als Bene waarheid aanneeme, dat groote Steden en groote Ryken, even als de
Mensch, hun tyd moeten hebben. In cie daad, het kan zo
veezen; doch men zal geene reden kunnen bybrengen , dit
h^:Y
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liet zo moet zyn: want de Mensch , welke voorzorge
by ook neeme, moet Herven : dewyl de gezetfle Leefegel het naderen en overvallen des ouden dags niet kan
voorkomen. Doch, indien het Lichaam van den Staat
altoos een hehoorlyken Regel volgt; indien het nooit
afwyke van de Paden der Deugd, zich door Weelde niet
eerarme, of de vermogens door Wellust verzwakke; ja,
dat meer is, indien het, naa zich, ten deezen aanziene, grootlyks benadeeld te hebben, de gepaste hulpmiddelen, (goede en weluitgevoerde Wetten naamlyk,)
in tyds gebruike, zal het van deeze gevaarlyke Kwaaie
geneezen worden; en hoe langer het beftaa, hoe meer
fterkte- en :gezondheid het zal verkrygen: want langte
van dagen verfterkt de Ge(leltenis van zulk een Lichaam
in Rede van het te verzwakken.
Doch laaten wy, zonder dit verder voort te zetten ,
nip zien waar de groote vraag op uit komt; te weeten,
of de Perfoonen, die deeze Wereld gebruiken, of die
dezelve misbruiken, over 't geheel genomen aangemerkt
moeten worden als de wezenlyke Befchermers en Voor
welk van-ftandersKu Wtnfchape?E
beiden, Weelde of Deugd, door elk verftandig Staastbeíluur verdient aangenomen te worden, om Bezigheid te
vinden voor het grootfte aantal van werkzaame Leden,
elk in zyn' kring ? Voorwaar, indien men Bene
nauwkeurige lyst gehouden hadt van het aantal in de
twee ítraks veronderítelde Hoofditeden , geduurende
Bene opeenvolging van Geflachten, zou dit fluk fchielyk, en ten vollen, uitgeweezen zyn, en niet in twyfel
getrokken kunnen worden. Want kan 'er iets , in de
Zedelyke en Staatkundige Wereld, tot een betoog opklimmen , het is Dat een jaarlykfche aanwas
van Rykdom , van Bevolking , en vermeerdering van
Staatlyke Gebouwen, zo openbaare als aan byzondere
Perfoonen toekomende , heilzaamer moest weezen voor
de Beoefenaars der befchaafde Kunflen, dan eene jaar
Vermindering van Schat, Ontvolking, en Ver--lykfch
val.
Uit deeze betoogde waarheid vloeijen verfchcidc ge.
wigtige gevolgen voort; met de voornaamfte op te haalen zal ik myne Redcnvoering hefluiten.
In de eerfte plaats , blykt het ten duidelykfle uit al
het bygebragte, dat 'er geene weczcnlyke en flandhouL14
den.
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lende ftrydigheid konne weezen tusfchen de Wetten
eener Gezonde Zedeleere en eener Gezonde Staatkunde:
welke ruwe en niet doordagte Gevoelens, niet deezen
regel ffrvdig, men ook omhelsd hebbe. Want, zelfs in
die gevallen, waar men te vooren zich in 't algemeen
verbeeld heeft dat {rikte Zedekunde moest wyken ,, is
het nu blykbaar dat de zaak anders beftaat : en alle de
eifchen, die de Weelde, in het voordeeligfte licht befchettwd, met moge;ykheid kan maaleen , komen hier
op uit. --- Dat dezelve , voor een korten tyd, een
1 erker Vraag verwekke, na de vercierende Gedeelten
van Huisraad, Kleeding en verderen Toetel, dan 'er,
de Voorzigtigheid geraadpleegd zynde, hadt behooren te
weezen. Een groot voordeel in de daad ! Een voordeel
waar op men mag ftoffen ! Een voordeel zeer te wen.
fchen! Want deeze fchielyke en voor een tyd fnelle
Omloop van Bevlytiging, in het Staatkundig Lichaam,
is juist even als een koortzige Omloop van 't Bloed in
't Natuurlyk Lichaam: een Omloop, die, voor eene
korte poos, de Geesten opwekt, en een valsch vuur
ontfteekt; doch onvermydelyk Bene algemeene verzwakking en verílapping veroorzaakt; en doodlyk zal weezen, wanneer dezelve niet, by tyds, geftuit worde.
Waarlyk 'er is iets buitenfpoorigs , om niet te zeggen
iets Godloos , in de Veronderftelling, dat de Zedeleer en
Staatkunde, recht bepaald en wel begreepen, tegen elkander zouden aanloopen. Want welk een Denkbeeld
zou ons dit opleveren van het Godlyk Weezen? Welk
een vreemde Beftemming der Wereld zou het zyn, als
onze Pligt en ons Belang altoos niet elkander í'reeden ?
Ja, dat wy om het meeste goed aan het Menschdom te
doen, en het grootíte getal van GODS redemagtige fehep.
zelen te voeden en te helpen , ongehoorzaam zouden
moeten zyn aan de Wetten van onzen Schepper? ---,
Neen. Onze gunstryke Schepper, onze weze Zedelyke Beftuurder, heeft dusdanig eene Schikking der dingen niet beraamd. Hy is.dat kortzigtig, dat onbezorgd,
pof kwaadaartig Weezen niet, 't welk het onzen Pligt
doet zyn, 't geen, over 't geheel genomen, zelfs ten
opzigte van de naaken deczer Wereld, ook desgelyks
ons Belang nikt is.
In de tweede plaats, mogen wy, uit het verhandelde
dit puttiS beJiuit trekken. Dat de Spreekwyzen , de

ule-

AVER DE WEELDE, ENZ.

525

Wereld te gebruiken of te misbruiken, of, met andere woorden, dat Maatigheid en Oninaatigheid betrekkelyke uit
welker betekenis bepaald moet worden-drukingezy,
door de Omftandigheden des Gevals. Want het geen
bv den eenen Mensch de lterkfle Maatigheid is, kan by
Benen ander Gene groote Onmaatigheid weezen : liet gekruiken deezer Wereld, en het misbruiken van dezelve,
moet t'huis gebragt worden tot de Gefleltenis , de Omfandigheid , den Leeftyd, den Staat , van doezen of
geenen in 't byzonder.
Dus, by voorbeeld, is hy, die deeze Wereld naar
eisch gebruikt , en gelyk elk verstandige en deugdzaame
ze behoort te gebruiken , de Man, die zyne genietingen
aan de volgende bepaalende Regels onderwerpt. Dat by
----^- voor eerst, zyne Uitgaven minder maakt dan zyn
Inkomen. — Ten tweeden , zyn gezin en Afhangelingen bchoorlyk bezorgt. — Ten derden , iets oplegt
tegen tyden van Ongelegenheid. ten vierden , zich
zelven verpligt om een goed Huishouder te weezen,
ten einde hy te beter de behoeften der Armen kan hel
Ten vyfden, geene Lustopvol--penodrftcu.
gingen inwilligt, die de Gezondheid zyns lichaams kunne n krenken, of zyne zielsbekwaamhelcn bederven.—
En, eindelyk, in alle zyne Genietingen, het oog flaat
op den invloed, dien hy op anderen kan hebben, in
dier voege dat by hun geen ílcgt of gevaariyk voor
-beldgv,
Wie zyne Vermaaken, UitOpanningen en Vertceringen,
volgens deeze Regelen bepaalt, is geen Weelderig maar
een Maatig Man. Hy misbruikt de goede gaven der
Voorzienigheid riet ; maar maakt 'er een gebruik van,
beantwoordende aan het gunstryk oogmerk des Schenkers. Ja, dcedt hy minder, onthieldt by zich zelven
dusdanige genoegdoeningen als by , beftaanbaar met
deeze Regelen, kan genieten, by zou aan zynen Staat
niet beantwoorden , noch leeven in dien kring, waar
toe zyn Rang en Character hem geregtigen. In 't kort ,
hy zou de gierige elan weezen, van wier GOD een gruwel
jieeft : de Man , die, door de Wereld niet genoeg te gebruiken, dien Omloop van Vlyt en Werkzaamheid niet
bevorderde, welke hy moest voortzetten. Bv zou,
door in gebreke te blyven, 't zelve nadeel aan de Maat.
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fchappy doen , als de Weelderige , door Overdaad te
pleegen.
Indien, derhalven, in de derde plaats, en ten beiluite, beide deeze uiterften de algemeene Welvaard benadeelen , en haatlyk zyn in 't oog des ALLERHOOGSTEN,
zien wy, in dit geval als in alle andere, dat Deugd en
goede Zeden de beloften hebben van dit zo wel als van
}Iet toekomende Leeven. En zeker zyn dan de voor
ons afgevorderd, om hier naamaals geluk-wardenv
te worden , zo hard en ftreng niet als de verkeerde-kig
voorftanders en geflaagen Vyanden van den Godsdienst
ons wel zouden willen diets maaken. Want welke zyn
deeze harde voorwaarden? Dezelve zyn, zo verre het
thans verhandelde Onderwerp betreft, geen andere dan
dat wy de Wereld moeten gebruiken en
deeze,
niet misbruiken ,
zy zyn 't geen een voorzigtig
Man om zyn eigen tydlyk Belang zou doen, fchoon 'er
geen Zeeven naa dit Leeven te wagten ftondt, — zy
zyn ,'t geen een weldaadig Man zou te werk (tellen, ten
Algemeenen Beste, — en 't geen een Christen zal verrigten , in gehoorzaame Onderwerping aan de Bevelen
van COD, en tot behoudenis zyner eigene Oníterflyke
Ziel.

WAARNEEMING EENER OPERATIE DER DOORSNEEDE VAN
DE KRAAKBEENIGE VEREENIGING DER SCHAAMBEENDEREN, GEDAAN DOOR G. R. F. GROSHANS, Med.

Doltor te Geertruidenberg.

Iron de Wel Edele Heeren Uitgevers der Hedendaag folio
/7aderl. Letter- Oefeningen.

Iel Edele zeer Geleerde .Heeren!
eeme de vryheid Uw Eds. hier nevens toe te zenN
den, de eerfle Waarneeming die op een leevend
Mensch, (zoo ver my bekend is) in ons Vaderland

,, gedaan is, aangaande de Doorfneede der Schaambeen,, deren; zy is my medegedeeld door den Heer Groshrnc ,
Med. DoEtor te Geertruidenberg, en te gelyk ver
„ zogt 'er zodanig gebruik van te maaken als ik goed
vond. Het belang der7,elve verdient zekcrlyk, om, zoo
„ fpoc-

VAARNEEMT!G EENER OPERATIE.

SIK

„ fpoedig als mogelyk is, algemeen bekend te worden,
„ dierhalven zoo Uw Ed. het goedvinden, om hetzelve een plaats te geeven in Uw Eds Letter-Oeffenin,
gen, zoo zal deeze nuttige Operatie, welke nog in
zyn geboorte is, en door voorbeelden moet bevel.
„ tigd worden, geen geringe luister krygen, ter aanmoe, diging van andere, welke het gewigt dezer Operatie
„ kennen".
„ Verders blyvende met alle hoogachting,
Teel .idle zeer Geleerde Heerera!
Uw Eds Dienstwillige Dienaar
A. VAN AE LAAR, M. D.
's Ha ge, den 25. September,
1778.
en io. Juny, 1778, heeft de Heer Brulil, Chirurgyn en Vroedmeester te Cape!, in de Langftraat,
DD
my laaten weeten en verzogt, by hem te komen in het
Dorp Sprang : ik vertrok aanftonds, en kwam by een
Vrouw, genaamt Adriana Twos, oudt 31 Jaaren, lang
voet, zeer mismaakt, van een ongezond Geftel, en
voor de eerftemaal Zwanger; zy was reeds vier dagen in
arbeid geweest, en had van den 6 juny af weën gehad,
die, van tyd tot tyd, íterker waren geworden, maar
die vervolgens ook weder waren verminderd, en einde
geheel opgehouden; wy vonden het Heiligbeen met-lyk
een bult voorwaards uitfteekende, welk het kleine Bek
dat 'er, tusfchen het Heiligbeen-kenzovrauwd,
en de vereeniging der Schaambeenderen, na onze naauwkeurigfte bepaaling, maar twee duimen ruimte was.
Daar dagt voor ons niets overig te zyn, fchoon het
leeven van 't Kind onzeker was, als de SeEiio Ccefarea;
snaar het gevaar, daar aan verbonden, deed ons liever
overgaan tot de nieuwe aangepreezen Operatie van den
Heer Sigault: ik befloot hier met des te meer veymoedigheid toe , om dat ik te Straatsburg , in den jaare
1774 , gelegenheid gehad hadde, om de doorfiivding
der Schaambeenderen te doen, aan vier doode Vrouwen, en by die gelegenheid gezien hadde, dat, by drie
Vrouwen, aanfonds na de doorfneede, de Schaambeenderen, door eenige ppoging om ze te doem wyken, wel z
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duim van den anderen afwykten; maar by de vierde maar
fi duimen.
Het kostte weinig moeite, om onze Lyderesfe tot de
Operatie over te haaien ; zy reikhalsde maar alleen na 't
ogenblik haarer verlosfinge, en onderwierp zich aan al.
les wat tot dat einde beíloten wierd.
De Vrouw behoorlyk gelegt zynde, zoo nam ik een
zeer fcherp en afgeflepen Scheermes, omwonden, tot
op 2 duim na, roet een íiuk linnen: vervolgens liet ik
de Heer Bruhl de twee Labia nudliebria na beneden druk
ik fpande het vel aan den bovenrand der Schaam.-ken,
beenderen , en free met de andere hand, naauwkeurig in
het midden, het vel en vet door, tot op een halven
duim affland van de bovenfle veree.n.ging der Labia mu.
liebria, vervolgens fnee ik. de Kraa'. beenige vereeniging
der Schaambeenderen door, zonder de urethra of clitoris
te kwetzen.
De Vrouw betuigde niet veel pyn gehad te hebben,
en zoo aanftonds als het doorgcfneeden was, verwvdcrden
de fchaambcenderen wel een half duim van elkander; ik
tragtte het kind te keeren , en, onder de poogingen , die ik
daar toe aanwendde, wierd ik met verwondering gewaar
de verdere verwydering der fchaambeenderen, dat, hadden 'er weën gekomen , zo had mogelyk het kind van
zelfs kunnen gebooren worden; maar ik vond, door de
droogte en zaamtrekking der Baarmoeder, zoo veel te
moeite , dat ik, in plaats van het kind te kee.-genfl:ad
ren, het zelve met de kromme Tang van Smellie zeer
gemal:kelyk en fpoedig verloste; hebbende de Operatie
en afhaaling van 't kind in den tyd van 12 a 13 Minuuten
verricht, en bevonden dat de grootfte affland der
fchaambecnderen, onder her afhaalen van 't kind, niet
boven de 2 duimen geweest is, zonder dat ik eenig gekraak van 't Bekken gehoord heb.
1 let kind was v oldraagen en dood ; en bleek reeds vóór
de Operatie geílorven te zyn geweest.
Na 't afhaalen der Placenta, zuiverde de Heer Bruglil
de wonde van 't bloed, lag 'er compresfen op, in warmen wyn gedoopt, en makte, met een Servet, het
verband rondom liet lyf; verbond de wonde des anderen
daags; lag 'er een Digeftief en Compresfen op, en behandelde verder de wonde zeer eenvoudig tot dat de
Vrouw 17erftcld is geweest.
Itt
-
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In den geheelen loop der ziekte heeft de Vrouw zeer
gemakkelyk gewaterd, en oil den anderen dag afgang gehad; van den vierden dag af, na dc Operate, kon de
Vrouw zich, zonder hulp, van de eene zyde op de andere leggen ; den zestienden dag kon ze flaan, maar niet
gaan ; en op den vyf- en twintigteen dag, ftond de Vrouw
op, en ging zoo regt en zonder ongemak, als voor Naare
zwangerheid; genietende verder een aanhoudende en
gewenschte gezondheid.
PROEVEN OP DE ALO.

Door JOH. TERSIER, Apotheker te Amfi:erdam.

Vyf Soorten van Aloë zyn by ons bekend, onder de
VCaballina,
naamen van Aloë Succotrina of Succotorina, — Aloë
Aloë Hepatica, — Aloë Capenfis,

en
Aloë Lucida.
Ik heb alleen de vier eerfle Soorten onderzogt, dewyl de oprechte Aloë Lucida thans weinig voorkomt,
en dus niet genoegzaam ten gebruik kan dienen.
Vier oncen van iedere Soort, afzonderlyk ontbonden
in drie pinten Regenwater, liet ik één nagt bezinken,
waarna ik de vogten afgoot, en langzaam uitdampte
tot eene volkomene droogte.
De bezonkene ftof en , zeer droog uitgedampt, ontbond ik ieder afzonderlyk, roet goeden voorloop, en
liet ze , na enne genoegzaame zuivering, op nieuw uit.
waasfemen.
Door deze bewerkingen heb ik bekomen
uit de Aloë Hepatica
uit de Aloë Succotrina
Extr. Gumrn. unc. ij , dr. 3. Extr. Gunam. unc. ij 3 fcr. ij.
dr. xi 3.
Refin.
Refin.
dr. x.
dr. ii, fcr. j. Fceces.
Forces.
fcr. j.
uit de Aloë Capenfis
uit de Aloë Caballina
Extr.Gunnn. tunc.ij, fcr. iij 3. Extr. Gumm. unc. ij, 7, dr. jij.
dr. iv fcr. j. Refin.
Refin.
unc. j. fcr. j.
Deze laatfee foort gafgccneFaces.
dr. 5.
Faces.
Hier uit nu ziet men dat 't ten uiterfte noodzaaklyk
is, dat 'er geen Aleë inwendig gebruikt worde, ten zy
dezelve vooraf gezuiverd is , en dat men , ten onrechte,
de Aloë Succotrina beter achte dan de andere, ten ware de
zragten der Extracten verfchilden, 't welai ilk aan 't onëerzoek der Geneésheeren overlaate. Kozen
,
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KORT BEGRIP DER WAARNEEMINGEN VAN DEN HEER
GLEDITSCH, WEGENS DE ZWERVENDE SPRINGHAANEN.

en der byzondere oogmerken en nuttigheden vary
„ ons Mengelwerk is, buiten twyfel, onzen Vader
landfiche Leezeren, eene verfcheidenheid van nutte kun--„,
„ digheden voor den geest te brengen; ten dien einde
„ voegt het ons op de tydsgelegenheden te letten, en
„ zulke (tukken uit te kiezen , als byzonder kunnen die„ nen te hunner onderrigtinge. Thans gewaagen de
Nieuwspapieren van de Springlzaanen en derzelver ver
heeft ons daarom goed gedagt, dit-„woesting:h
„ Kort Begrip der Waarneenaingen van den Heer GLEDITSCH,
,, over deeze Diertjes, hier te plaatzen."
De Heer GLEDITSCH merkt aan, dat, zeer zagte winters dermaate de voortteeling van verfcheide kleine dieren, en inzonderheid van de Infeden, begunfligen, dat
hunne vermenigvuldiging, die van andere jaaren, in wel
duizendfee gedeelte hunner eiren niet uitkomt ,-keht
zeer verre te boven gaat. By besluit daar uit, dat zulk
eene buitengewoone menigte van InfeEten, of andere
Dieren, een veel groorer voorraad van vrugten zal verflinden, dan, zonder eene zo meer dan gewoone vermenigvuldiging, genoegzaam zou geweest zyn; 't geen
buiten twvfel tot nadeel van menfchen en beesten moet
firekken, in zo verre zelf, dat 'er gebrek en hongersnood uit konne voortfpruiten. Het zyn, voegt 'er de
Heer GLEDITSCH by, niet altoos zwermen van vreemde
Infeaen, die deeze beklaaglyke verwoestingen aanregten
in koornlanden, tuinen, bosfchen, enz.; — men moet
ze ook toefchryven aan dezulken , die, in ons eigen land
gebooren, ter plaatfe hunner geboorte eerst de vernieling beginnen, en daar mede voortgaan in de nabuurige
landflreeeken.
Het foort van voedfel, 't geen de meesten deezer dieren zoeken, toont klaar genoeg, dat het land van allen
geenszins even groote fchade lydt. De crekvoels , by
voorbeeld, die, by benden vliegen , 't zy land of watervogels, doen bykans geen nadeel: dewyl zy aazen op
wormen, vliegen, en dergelyke, waar door geen' aanmerk-
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merklyken hinder wordt toegebragt. Van dien aart zyn ook
de groote By- en Hommelzwermen , de geheele heirlegers
van Muggen en Vliegen, die meer overlast doen dan
Ichade. Men kan dit niet zeggen van de groote benden
Ruspen, Mieren, Mollen, Kreekels en Slekken,die in het
voorjaar en in den herfst te voorfchyn komen : zy fpellen
den Landman veel kwaads, fchoon hun veel grooter
overkome door de landrotten, welke zommige van eene
bruine aschverwige kleur zyn, met een zwarte (reep
over den rug, en andere een ítaart hebben, die afgehakt
fchynt.
Dan onder de vreemde Infeaen, over welke de Brandenburgfche landen 't meest te klaagen hebben, en die de
meeste gewasfen van allerleie foort verflinden, komen
'er geene in vergelyking met de Springhaanen , die trapswyze voortrukken. Zints den jaare 1733 zyn ze in die
landen verfcheenen, en men merkte op, dat zy, tot
den jaare 1739, van hun geflacht hadden naagelaaten,
die vervolgens, door de Itrengheid des winters, verdelgd
zyn. In het jaar 1744 ontdekte men weder nieuwe benden, die de woestynen van Tartarie verlaaten hadden,
en zich niet alleen 'door geheel Hon garie , Zevenbergen en
Poolen verfpreidden; maar ook doordrongen tot in Schotland, en de nabuurigfle koningryken. Zy kwamen weder
in Brandenburg omtrent den Oogsttyd, wel voornaamlyk
zich vertoonende rondsom de dorpen Dietersdorf, Neven
enz.; en in eenige landen omtrent Berlyn, aan-Tinzpel,
de zyde van de Hall poort. Zy hadden veel overeenkomsts
met de groote veelkleurige Springhaanen, die van Europifchen oorfprong zyn, en zich onthouden op alle plaat.
fen, waar gewasfen (taan; doch men ontdekte egter ver
vreemde Spring.-fcheidmrkbaonglyhe.D
haanen waren veel dikker van lichaam , en hadden veel
korter fprieten, en de fcheede der lyfmoeder Ptak niet
buiten het lichaam.
In het jaar 175o kwamen 'er ontelbaare troepen uit
groot Polen in het Hertogdom van Dosfen, en in het gedeelte van Nieuw Mark, Sternberg genoemd; zy verfpreidden hunne verwoestingen omtrent de Reden Dosfen,
Zullichouw, en Ziefenzig, en bovenal rondsom de dorpen.
Glesfein, Langefeld, Heinersdorf, Polenzig, Radach en
Zerbozv, waar de fchade zeer groot was; dewyl men nog
niets van den oogst hadt ingezameld. Andere benden
trok-
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trokken den Oder over, en vielen neder in het regtsgcb ed

van Munchenherg, en omftreehs Berlyn; waar de Heer cr,z.
DITSCH gelegenheid hadt om 'er vecle waar te neemen,
in den omtrek van oenige dorpen: in de maand September vondt hy 'er oenigen in de tuinen e n boomgaarden van
de hoofdflad, boven at in het Frederiktadfclie gedeelte.
Deeze Springhaancn, dus burgers geworden, gingen in
dikte die van hunne foort , welke op 't land leefden, verre te boven ; een groei die zy aan den overvloed van voed.
zei, 't geen ze daar aantroffen, verfchuldigd waren.
Veele Schryvers hebben gehandeld van dit foort van
Springhaancn, van hunne reistogten en vernielingen, het
dagt den Heere GLEDITSCH daarom niet noodig 'er eene
nieuwe befchryving van te geeven. De Heeren Frisch
en Roefel fchryven 'er liet nauwkeurigst en minstfabelagtig over. Dc afbeeldingen en uitleggingen, welke zy
geeven, zyn zeer nut om de Springhaanen wel te kennen.
Het is, zegt hy, den Oosterfchen Springhaancn eigen, om by troepen te reizen, van welke verícheide
zwermen , uit een ontzaglyk getal beftaande, die nadik
ke wolken gelyken, zomtyds, door naare eigene zwaarte, uit den hemel vallen, en zich fchielyk verfpreiden
over het land, waar zy, in een oogenbli,k , de beste veldgewasfc:n opeeten. Men kan zich nauwlyks verbeelden,
boe eroote verwoestingen zy aanregten in weinig uuren. De heer GLEDITSCH houdt zich verzekerd, dat de
fchade, welke zy toebrengen van luttel betekenis zou
zyn, indien ze, gelyk andere, in minder menigte te ge
kwamen.
-lyk
In hunne eerfte woede vallen zy aan op fyne kruiden,
en teere planten, die overvloed van zagte fappen hebben: wanneer dit fmaaklyk voedzel hun begint te ont.
breeken, tasten 'zy alles aan als peulvrugten, boombladeren, en de buitenfte bast; zy ontzien dan geenszins
kruiden, die een flegten reuk of een' bitteren of wrangen
finaak hebben. Ondertusfchen heeft de natuur aan die
verderflyke foort van Springhaanen een trek tot reizen
geweven, die hun verhindert om lang op dezelfde plaats
te blyven. Een' zeer langen tyd kunnen zy honger,
dorst, en andere ongemakken, uitflaan; in die gevallen
egter vermindert , door fchraalheid van voedzel, en de
geduurige verandering van fpyze, hunne dikte; en dit
be-
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bedriegt onkundigen , die ze dan aanzien voor de veel.
kleurige groote Springlbaanen, welke hier omftreeks ge
-wonlykz.
De Schryver is van oordeel, zich niet te moeten ophouden met aanmerkin g en, te maaken, over de kleurvermengingen en de veranderingen, welke de Springhaanen,
geduurende den Zomer, ten dien opzigte, ondergaan :
by laat, zegt hy, aan de zodanigen, die willens hunnen tyd te zoek brengen om door onzekere hoedanigheden zaaken af te beelden, de bezigheid over om de chara&ers uitteleggen, welke de fireepen, vlekken,, en flippen van verfchillende gedaante en grootte op, de wieken
van deeze Infe^ten maaken. Buiten twyfel muntte in deeze
weetenfchap een Soldaat uit, die voortyds aan Yean Sobieski, Koning van Poolen, verbaazende wonderen wilde
voorfpellen, naar aanwyzing van de..ttreepen en vlekken
der Springhaanen; dan de befpotting van den Koning
was het Benig loon van zyne moeite.
Men heeft in het paaren van dit Poort van Springhaanen niets opgemerkt dat verfchilt van dat der anderen;
maar de Heer GLEDITSCH deedt hieromtrent eene zeer
zeldzaame waarneeming. Ik heb gezien, zegt hy, dat
drie Mannetjes met een en het zelfde Wyfje paarden:
en, naar alle waarfchynlykheid heeft dé natuur haare
inzigten met deeze byzonderheid. Wanneer men de zeer
groote overvloed van Eieren in aanmerking neemt, zal
men gereedlyk tot de gedagte komen, dat de bevrugting
niet genoegzaam zou volbragt worden door ééns met het
Mannetje te paaren : het is derhalven nodig dat het
zelfde Mannetje verfcheide maaien met het Wyfje. zich
vermenge, of dat anderen hem van die moeite ontheffen. Vóór myne nauwkeurige waarneeming des aangaande
zegt de Schryver,, ging men niet zeker of het altoos
het zelfde Mannetje was, dan of 'er meer ,dan één het
zelfde Wyfje gebruikten. ,
Wanneer de Eieren bevrugt zyn, legt het Wyfje van
dit foort dezelve op den grond , verkiezende bovenal
zandige plaatzen, of die hoog zyn, Wynbergen, -Boomg aarden , Heuvels, met Kreupelbosth begroeid, of uit
hoeken met gras. bedekt, welke zy in de-íleknd
Landen en Wouden aantreft. En daar dit Wyfje geene
fchee^ie van de Lyfmoeder heeft, die buiten 't Lic_
haam gaat , laat zy de Eitjes de een naa de ander vallen,
VII. DEEL. MENGELW. NO. I2.
druk.
Mm
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drukkende meer dan het halve Lyf langs den grond:
zomtyds ftroit zy ze, overal, op .misthoopen, mosagtige
plaatzen, en de wortels van afgeknaagde planten. De
kleine Eitjes zyn aan elkander gebonden door een harde
lymerigheid, en als in een vlies opgeflooten , waar in
zv geduurende zes of zeven maanden verborgen blyven.
De zyden van Heuvels, die met Doornhaagen omzet
zyn, verfchaffen in den winter de veiligfte fchuilplaats
aan dit gebroedzel; op den vlakken grond, 't zy dezelve met groente begroeid, of kaal zy, loopen zy meer
gevaar om ontdekt 'en door Menfchen of beesten vertreeden te'worden.
Dan 't geen den Heer cLEDITSCH hier het alleraanmerkenswaardigfte fchynt , is de tyd zelve van 't pasren
en het' Eieren leggen. Als dan komen de heirlegers van
Springhaanen, voorheen wyd van een verfpreid, t'za.
men, in zeer digtgefootene troepen, op de heesteragtige plaatzen, waar van wy gefprooken hebben, of op
het Land, tusfchen de. íloppels, naa den Oogst overgebleeven, en beyveren de voortplanting van hun geflacht;
een werk dnt zelden langer dan zes of zeven weeken
duurt. ` Wanneer het voleindigd is, zyn de Springhaanen van beiderlei kunne ; uitgeput en afgemat, worden
ziek', verliezen allengskens de kragten , en íterven.
Het is nogtans met geene zekerheid te bepaalen, of 'er
meer fterven door de zwaare wonden; welke zy elkander toebrengen, dan door vermoeienis en verzwakking,
uit hoofde des gepleegden minnehandels. De Mannetjes tasten , in hunne drift , andere Mannetjes aan , ook
de Wyfjes befchadigen ze, door het Bene of andere
lid te verminken, en wel inzonderheid door de fprieten te kwetzen: met één woord deeze boosaartige Infeéten bejegenen elkander met zo veel vinnigheids , dat
waarfchynlyk-, in dergelyke gevegten , het grootfie gedeelte omkomt.
De fterkte van hun kleinen kop, van hun pooten, en
van hun'bëk, doen ons ligtlyk bevroeden dat die wonden
zeer erg moeten ' eezen. Indien men onbedagtzaam de
groote Springhaanen , of die van de zwervende foort zyn,,
aantast, byten zy ijiet zelden dat 'er het bloed nakomt:
ook voeden zy zich, gelyk reeds gemeld is , niet alleen
met de zagtíte en finaaklykíle deden der planten, maar
met den bast der boothen zelfs. 't Is eene algemeen
be
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bevinding dat Springhaanen , gevangen en by elkander gezet, elkander verflinden, met geweld de agterfte ponten en de fprieten uitrukken, enz. Eene Waarneeming
van den Schryver over een Mannetje ftrekt,om de befchryving van hunnen verflindenden aart te voltoien.
Naa de paaring volbragt te hebben, oefende dit ondankbaar Mannetje een foort van dwinglandy over 'tWyfje,
die men aan geene andere oorzaak kon toefchryven dan
't gebrek van voedzel: hy klom op 't Wyfje, 't geen
hem met alle haare kragt weerfland boodt, by fcheurde
het vleesch 'er leevend af, en zoog het vogt , met geweld,
uit, en dus kwam 't ellendig Wyfje om 't leeven, zon
Eitjes gelegd te hebben. De Heer GLEDITSCH-derha
wordt door dit voorbeeld bcwoogen, om te gelooven,
dat 'er vastge(Ielde wetten der natuur zyn, ten opzigte
van zekere Inl'ecten, welke dienen om te verhoeden dat
'er geene al te fcerlkc voorteeling, altoos ongemaklyk of
nadeclig aan andere dieren, plaats hebbe. Hy merkt tevens aan, dat de ftaat, waar in de Springhaanen zich op
den paartyd bevinden,. den Landlieden eene allergunítigíle
gelegenheid verfchaft, om, met weinig moeite, een zeer
groot getal benevens de geheele nakomelingfchap . om
hals te brengen.
De geduurige en fchadelyl:e omzwervingen der Springhaanen gaan van omtandigheden vergezeld , die onze
opmerking verdienen. Zy vliegen , by voorbeeld, veel
fneller , en verheffen zich veel hooger in heet, helder ,
en droog, weer, den wanneer dc Lugt bewolkt, regen
koud is; ook zyn ze 's morgens en 's avonds-agtiof
traagst, en beweegen, niet veel meer moeite, de vleugels , dan op den middag. Van hier is het, dat zy,
wanneer men ze, niet geweld, in een regenagtigen of
kouden tyd wil verdryven, wel hun best doen om op
te vliegen, maar onmatig zyn om een langen topt te
doen; zy daalen fchicïyk weder na beneden, als uit de
Lugt vallende, en moeten vervolgens hun' weg, loopende, afleggen. Men heeft als dan, om ze uitterooien ,
die nieuw uitgevondene Spuiten, om ze met heet water te befpuiten , welke de Heer G L E D I T S CH ook
anderzints fchynt af te kguren , niet noodig.
Naa deeze aanmerkingen gaat hy over tot het ver
-halenvdrftciyngeSphai
den jaare 1750; wanneer ontelbaare heerlegers van dee•
Mm 2
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-
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ze verffindende dieren, die men geloofde uit Poolera gekomen te zyn, in den Oogsttyd verfcheenen, en, in
het Sternbergfche , hunne verwoestingen begonnen ; 't
was eene zeer onverwagte gebeurtenis. Omtrent het
midden van de maand Juny, kort voor den avond, zag
men, op zommige plaatzen, de Lugt donker worden, en
bemerkte, dat de wolken, welke men befpeurde ,niet anders waren dan vreeslyke .troepen Springhaanen. Dit
verbaazend vertoon werd wel dra gevolgd van de nederftorting dier Infeélen, welke, als door hunne eigene
zwaarte neder gedrukt, uit den hemel vielen. Het geheele regtsgebied van een zeer bekend dorp, Schmagarzy geheeten, werd 'er door bedekt. Het kleinfte gedeelte kwam op de weiden neder , en hadt zich nog niet
verfpreid, wanneer, met het vallen van den avond, van
een koelen daauw vergezeld, het overige gedeelte van
deeze fchriklyke menigte zich nederzette op de boomen, Kreupelbosfchen, en Doornhaagen, waar zy zulk
een dikken drom uitmaakten,.dat de takken ter aarde boogen, en eenige door het gewigt braken. Op het zien
an een zo droevig fchouwfpel, was de Heer van die
Landftreek, reeds andere fchaden in de inzameling der
vrugten geleden hebbende, bedagt op een middel om
zich van die nieuwe vyanden te ontílaan. By merkte
op, dat de vreemde Springbaanen, die niet vóór den
avond op de Booroen , maar weinig uuren geleden, neder gekomen waren , zich nog niet over 't and konden
verfpreid hebben. Hy nam waar, hoe de wind waaide,
en in welken hoek dezelve ftondt ; hier op liet by de nabygelegene plaatzen waarfchuwen , en al het landvolk
biéén vergaderen, hun bevel geevende, hoe.zy, in dit
ongeval, zich moesten gedraagen; voornaamlyk hier in
beftaande; dat zy een groot getier moesten maaken, en,
met zo veel geweld, als mogelyk was, op Koperen
Vaatwerk taan. Dit middel werd, met het aanbreeken
van den dag, beproefd,. en hadt deeze gelukkige uitwerking, dat de Springhaanen zich in benden verdeelden,
allengkens opvloogen, en de Landílreek verlieten. Dewyl de Lugt nog koud en met dampen bezet was, ging
die wolk van Infeaen in 't eerst moeilyk voort, en verhief zich, ziet een langzaame vlugt, niet hooger dan
omtrent zes voeten boven''t Graangewas, Men begon
te vreezen dat ze niet hooger op zou Iteigen , maar
met

WEGENS ; DE SPRINGHAANEN.

54T

net dc opkomst der zonne bereikte ze de hoogte der bos
ging eerlang veel hoogera wordende door den-ichen,
wind gedreeven na den kant van de Landitreek Iiucholoz;
dan áíe Inwoonders reeds verwittigd van het middel om
ze verdryven, waren gereed om ze te ontvangen, en
maakten, op het gezigt hunner aankomst, een vervaar
geraas, 't geen den gewenschten uitfiag hadt. De-lyk
Springhaanen gingen dus veel verder, zonder rusten; en
als de hitte van den dag de Lugt verdund hadt, (treek
Bene groote menigte fchielyk neder in de velden van
Zerbouw, welke aan die van Drosfen grenzen. De Inwoonders daar ter plaatze, luttel van 't gevaar verwittigd, deeden geene moeite om ze op de vlugt te dryven ,
dan in weinig uuren werden zy, door de fchade, die
zy in 't koorn leeden, tot hunne kosten wys. Anderc troepen, over den Oder gevloogen, daalden neder
in de zandige velden van Lebus, en de laatíte kwamen
in de nabuurfchap van Berlyn, alwaar zy foortgelyke
vernielingen, en eene rechtmaatige vreeze, verwekten,
van dezelfde ramp weder in het voorjaar te zullen ondervinden, wanneer de winter hun, door zagtheid, gunfig ware; een vrees die bovenal plaats hadt in die freeken, waar men eene groote menigte Eieren vondt.
Eene zo droeve verwagting wekte geheel Duitschzland
op, om behoed- en hulpmiddelen te vinden. Het getal
der Eiren is zo verbaazende groot, dat men zich tot
vcrnielinge geene genoegzaame hulp kan belooven van
de zede der vogelen en Infeften, die den Springhaanen
v\'andig zyn. De Eiernesten der Wyfjes behelzen gewoonlyk igo of 150 bevrugtte Eitjes. Behalven ver
'er zich mede voeden, vinden zy-fcheidnIt
vyanden in de varkens, vosfen, korhoenders, raavens ,
fpreeuwen, enz. doch alle deeze vernielders, te zamengenomen, verflinden het honderfte gedeelte niet. Het
eerie middel, 't geen men te werkftelde , betoiidt in het
omploegen der Landen; dan 't zelve, fchoon in eenigc
gevallen goed , was aan verfchcide onoverkomelyke
zwaarigheden onderworpen, behalven, dat het niet wel
gebruikt kon worden op die plaatzen , waar de Eitjes
der Springhaanen , gelyk wy vermeld hebben, het vei
overvloedigst zyn, den gebeden winter ver -ligsten
uit welke de jonge Springhaantjes-borgenlyv,
op hun gemak kunnen voortkruipen, en, op dien tyd
I\Iin z
dat
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dat de planten het fappigst zyn, na de vrugtland:,n
loopen. Een ander en zekerder middel, 't geen
men aanwendde , om dat verderflyke geflacht uit te
rooien, bellondt hier in, dat men de Springhaanen, zo.
dra zy uit hunne Eitjes te voorfchvn kwamen, in daar
toe vervaardigde kuilen wierp, en dus veele duizenden
tevens om 't leeven bragt.
Eindelyk geeft de Heer GLEDITSCH berigt van de ver
-fehidnlvstaerSpingh,vadty
dat zy in de Eitjes opgeflooten zyn, tot hunnen dood
toe, en brengt ze tot vyf onderfcheidene.
i. Het eerie tydperk van het leeven der Springhaanen
is, wanneer zy nog in de Eitjes zyn opgeiloocen, dit
duurt zes of zeven maanden, of van 't einde van Sep,
tember tot het midden of einde van de volgende Mai.
maand.
2. In het tweede tydperk komen de Springhaanen uit
de Eitjes voort, zyn zeer klein, en hebben luttel voed•
eel noodig; hunne eerfte togten doen zy te voet na de
digcsbygelegene landen met tedere gewasfen , die
eerst beginnen uit te fchieten; deeze fiaac , die hun
tot den volgenden bereidt , duurt omtrent vyftien
dagen.
3. Van het begin der maand Juny tot het midden van
July, zyn de Springhaanen in hun derden leevensftaat ,
of in dien der jeugd, welke zeer fchadelyk is voor de
veldvrugcen: dit tydperk behelst in zich alle de veranderingen, die hun overkomen in hunnen groei, tot den
tyd dat hunne lichaamen den volkomen wasdom, en de
leden hunne natuurlyke grootte, bekomen hebben, uitgenomen de wieken die nog niet vey, maar id hunne koo
De Heer GLEDITSCH-kersal
opgeflooten, zyn.
klaagt zeer, dat de meeste Landlieden dit tydperk geheel
verwaarloozen : by agt het ruim zo fchadelyk als het
volgende: dewyl zy, in den tyd van vyf of zes wee.
ken, welken hun jeugd duurt, het beste der gewasfen
opeeten, die als dan nog geen fteelen hebben, die
het geweld hunner tanden cenigfins konnen wederítaan.
4. De ílaat van volkomenheid der Springhaanen is, in
de Landstreek van Brandenburg, omtrent het midden van
de maand July; wanneer zy, een weinig voor den Oogst,
bekwaam worden om hunne duslang opgefiootene wiekun te bewee en erd hoog in de Lugt te vliegen. Als
dan
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dan verzamelen zy zich in groote troepen, en rigten,
dus zwervende, de deerlykfte verwoestingen aan.
S. Het vyfde en laatíle trdperk is dat hunner voort
tevens van hun dood; dit begint omtrent het-teling,.
einde van, de maand Augustus, en eindigt met September of den aanvang van Od ober.

BISIEF VAN DEN HEER DE LA LANDE , OVER HET
VUUREN DER ZEE.

Gezonden aan de Heeren Schryveren van het .7ournal
des Scavans.

Myne Heeren !

leezende, vind ik deeze
de Reis van Capt.
I„nwaarneeming.
„Tusfchen acht en negen uuren's avonds
vertoonde zich de ganfche Zee, (omtrent de Kaap der
CO OK

„ Goede Hoope,) zo ver wy zien konden, als verlicht,
„ of, zo als de Zeelieden het noemen, geheel in vuur.
„ Dit verfchynzel is eenigerrnaate zeer gemeen; maar
„ de oorzaak daar van is zo algemeen niet belend. D.c
„ Heeren BANKS en SOLANDER hadden my , op myne
„ voorige reis , aangetoond, dat zulks veroorzaakt wierd
„ door Zee-Infeften. De Heer FORSTER fcheen nogthans
„ dit gevoelen niet te begunfligen. Ik .liet, derhalven,
„ eenige putzen met water fcheppen , welke wy vol von,, den met Bene onnoemelyke menigte kleine ronde In„ feten, omtrent zo groot als de knop van een fpeld,
en gansch doorfchynende: 'er was geen twyfel of 't
„ waren leevende Dieren, zo lang zy in hun eigen ele„ ment waren ; fchoon wy geen leeven in hen konden
„ befpeuren, was de Heer FORSTER nu wel zeer overtuigd van de oorzaak dees Zeebrands" (*). Deeze
beroemde Reizigers fchynen niet geweeten te hebben,
dat het Verfchynzel dier fchitteringe, en van het licht
geeven des Zeewaters, den vroegeren Wysgeeren veel
werks verfchaft heeft, en dat het eene bykans uitgemaakt
(*) Coo ic s, Voyage towards the Soutiii Pole , and round the
World. Vol. I. p. 75.
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maakt ftuk is, dat de Diertjes de eenige oorzaak daar
van niet zyn.
ARISTOTELES fchryft dit Licht toe aan de vette en
olicagtige hoedanigheid der Aarde en der Zee. Wy vinden 'er gewag van by BACON in zyn Novum Organum;
in de Verhandeling van BOYLE, over den oorfprong der
gedaanten en hoedanigheden; in het Vertoog van OzANAni over de Phosphorusfen; in de Memoires de l'Academie van de Jaaren MDCCIII en MDCCXXIII; in BARTHOLINUS de luce animalium; in DONATr als by de Natuur
Historie der Adriatifche Zee befchryft ; in een Werk-lyke
getyteld : Dell Eletricismo te Venetie in 't Jaar MDCCXLVI
uitgegecven , door eeneu Officier der Koninginne van Hongarye ; in de Memoires de l'Academie van 't Jaar MDCCL,
door den Abt NOLLET; in het derde Deel der Memoires
aan de Academie door Buitenlandfche Geleerden overgéleverd, waar de Heer LE Rol, Geneesheer te Montpellier, en de Heer CODEKEU DE RIVILL E. deeze ftoffe ver
hebben; in een Werk van den Heer VIANELLI, 't-handcl
welk tot tytel voert : Nuovo Scoperte intorno -de ° liici notturne dell'acqua marina; in een Vertoog van den Heer cRi.
ZELINI, Geneesheer van Venetie ten opfchrift hebbende:
.Uouvelles Obfervations fur le Scolopendre marine ; in eene
Memorie door den Heer POUGET, Luitenant-Generaal
der Admiraliteit te Cette in den Jaare MDCCLXVII,
der Academie voorgeleezen, handelende over 't licht
4m nitates 4cademicce van L N--gevndr'Z;i
rvJEUS, Disf. XXXLX; en in de Tranfa^tions Plzilofoplrig ues der Koninglyke Societeit te Londen voor 't jaar
MDCCLXIX, een ftuk van den Heer CANTON.
Dit laatlle ftuk, (om 'er iets byzonders van te zegen,) behelst Proeven, die ten bewyze (rekken, dat
et lichtgeeven des Zeewaters ontftaat, uit de verrotting van dierlyke zelfftandigheden. Een klein wit Vischje, in leewater gedaan, deedt het naa- 'c verloop van
acht- en. twintig uuren blinken. Deeze proeven gaan
even goed in -gemeen water, waar men een dertigfte
gedeelte van deszelfs gewigt aan gemeen Zout in doet.
De Heer DE BUFFON heeft my berigt , dat zoet water
waar in by Hout te weeken gelegd hadt , lichtgeevenci
wierd. 1)esgelyks verzekerde my cle Heer CADET, dat
Olie van Hartshoorn , gedistelleerd, het water deedt fchitteren, De Heer RIGAULT verklaart in liet 3 ournal des
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Scavans, 1770. p. 148. in 4t0, dat het lichtgeevend Zee_
water, van de Haven van Brest tot de 4ntillifche Eilanden, Bene ontelbaare menigte van kleine, ronde, licht
bevat, zy hebben niet meer dan een-gevndPolyp
vierde van een linie, over 't kruis gemeeten, en maar een
arm, die een zesde van een linie in de langte haalde.
Het fchynt eene beweeze waarheid, dat de Zee ver
Diertjes voedt, die licht van zich-fcheidortnva
geeven. De Heer DAGELET, een Starrekundige, in den
Jaare MDCCLXXIV, an zyne Reize na het Zuiden te
rug gekomen, heeft Wormpjes .:nedegebragt , die in 't
water fchitteren als men ze in beweeging helpt. De
Diertjes , door G R I S E L I N I en VIANELLi befchreeven , verfchillen van elkander: en deeze wederom van die
des Heeren conEHEti. De Heer ADANSoN heeft
veele foorten van Scolopendres gezien , die insgelyks licht
verwekten; doch by de Academie verklaard, dat het
zand van Senegal, naa dat het Zeewater geweeken was,
zich fchitterend vertoonde, als men 'er den voet van
afligtte, en dat de Zee lichtgeevend is zonder Diertjes.
De Heer T U R G o T, met zyne Reisgenooten nat van Zeewater zynde, was als met Phosphorus beílreeken, en
de kleederen gaven 's anderen daags, als men ze wreef,
nog licht. De Heer F0 U G E RE u x, die mede lichtgeevende Diertjes heeft waargenomen, erkent dat het niet
wel aangaa daar aan al het lichten van 'de Zee toe te
.kennen; doch dat men Bene Phosphorique íloffe, door
verrotting voortgebragt, daarbenevens moet ílellen. De
Heer L E ROT heeft Vonken verkreegen door het vermengen van verfcheide Vogten, doch Brandewyn gaf de
iterkfe ; by befluit 'er uit, dat dit verfchynfel toegefchreven moet worden aan eene Phosphorique foffe, die
brandt en verlooren gaat als zy licht geeft. Dit licht
vertoonde zich aan hem in de gedaante van kleine grein.
tjes, die hem in geenerlei opzicht als Diertjes voorkwamen. De Heer G n n E x E u heeft eene foort van Visch,
die naar de Tonynen zweemt, door hem Bonite genaamd,
waargenomen, in welk een fchitterende olie was; en
naa de lichtgeevende Zee-Infeen gezien, befchreven
en afgebeeld te hebben, houdt by zich verzekerd, dat
men het vuuren der Zee veilig mag toefchryven aan de
Vetten en Olien, waar mede het Zeewater zeker be.
zwangcrd is.
iii
M
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De Abt NOLLET hadt lang, met den Schryver van het
Werkje Dell'Eletricismo, in den Jaare MDCCXLVI,
uitgegceven, geloofd, dat dit Vuuren door de Eleétriciteit veroorzaakt wierd. Vervolgens kwam hy tot de
gedagten, dat kleine Diertjes 't zelve te wege bragten,
of onmiddelyk of door een vogt , 't geen ze in de Zee
verfpreidden: ondertusfchen heb ik hem hoorgin zeggen,
dat by niet durfde ontkennen, dat 'er eene andere oorzaak van was. Men heeft dikwyls beweerd, dat dit
Vuurgin zich ílerkst vertoonde ten tyde van Stormen:
doch de Heer N o L LET hadt dit niet waargenomen.
De Kuit van Visch kan hier aan veel toebrengen. De
Heer DA c E L E T zag, by het inzeilen der Baay van fln.
zongil, op het Eiland Madagascar, geheele banken van
Visch-Kuit, byl ans ter uitgeftrektheid van een vier.
de eener myle; men zou ze, uit hoofde van de kleur,
voor Zandbanken genomen hebben; zy gaven een zeer
onaangenaamen flank, en de Zee was eenige dagen te
vooren gansch sterk verlicht geweest. Het kwam hem
voor, dat de Zee, over 't algemeen, veel meer vuurdo
aan de Kusten dan in volle Zee.
Meermaalen heeft die zelfde Heer, op de Reede van
de Kaap der Goede Hoope, de Zee zeer fterk verlicht
gezien by tlil weer: als dan veroorzaakte het haan der
riemen in het water, en het bruifchen voor den boeg, een
helder en witagtig licht. Wanneer hy het water, 't
welk deeze Phosphorus behelsde, in de hand nam, zag
hy, verfcheide minuuten lang, een licht in korrels• van
grootte als Spekiekoppen : deeze drukkende, kwam het
hem voor dat hy een dun en zagt vliesje voelde: eenige dagen daar naa, was de Reede, met Bene ontelbaare
menigte kleine Visfcheo, vervuld.
't Is, derhalven, waarfchyniyk, dat verfcheide oor.
naaken het Vuuren der Zee te wege brengen: en dat het
licht, door roeren verwekt, verfchilt van 't geen men
zomwylen over de geheele oppervlakte der Zee verfpreid
vindt: dit licht, 't welk zich zomtyds, zo ver men zien
kan ,uitftrekt, levert een allerzonderlingst verfchynzel
op, boven al onder de verzengde Luchtftreek en in den
Zomer.
Het licht, 't welk een Schip veroorzaakt door het
zeilen, is helder en fchitterende; dit fchryft de Heer
de Heer D/GELET toe aan de Diertjes door hein waargc.
no.
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nomen; maar het licht, 't geen men zomwylen over de
geheele Zee verfpreid vindt, is min fchitterend, fuller
en bleeker, dit wordt door andere oorzaaken dan door
Diertjes te wege gebragt (*).

Part's, den 4 Dec. 1777•

UITTREI{ZEL VAN TWEE BRIEVEN, GEZONDEN AAN DE HEE"
REN SCHRYVEREN VAN HET JOURNAL I)E PARIS, OVER
DE VOORDEELEN, UIT HET ZORG DRAAGEN VOOR
DE ZWALUWEN ONT'ST.AANDE.

1Vlyne Heeren!
verwaarloosfte voorwerpen worden Rukken van gee
wigt in 't oog eens Natuuronderzee' ers,' ik heb
Zwaluwen opgekweekt en gevoed niet Inft' en. Ik heli
ontdekt dat het getal der Infetten, die zy verflinden, bykans zo ontelbaar is als het zand aan den oever der, Zee.
Een weinig hier op denkende, fprak ik by my zelven,
hoe veel zyn wy aan deeze weldoende Vogeltjes niet ver•
fchuldigd? Zy bewaaren onze zaaden, onze vrugten,
voor een heir befchaadigende Info ten ; onze kleederen
voor vernielende Motten. Een aanzienlyk Heer heeft
waarfchynlyk foortgelyke bedenkingen gemaakt; en'dée.
ze Vogeltjes y waar in zo weinigen eenig nut ítellen,
met geen onverfchillig oog aangezien. Te Navarre, dat
vcrbiyf, door de Natuur zo ryk voorzien, kan men, te
midden der bosfchen, en op de oevers der Rivieren, in

J)

n

den

(*) Wy kunnen niet nalaaten, ten dieníte onzer Nederduitfche
Lcezeren, aan te merken, dat zy, uit de veelvuldig aangehaalde
Schriften, in deezen Brief, het Vuuren der Zee betreffende, de
WWaarneemingen omtrent het Licht, 't welk het Zeewater by nags
uitgeeft, door den Heer LE ROI, kunnen vinden in de Uitgèzog,te Verhandelingen by HOUTTUIN, VI. bl. 407, enz.; als mede-een
Vertoog over het Vuuren der Zee, door den Heer GODEHIEU DE RIVILLE, in het VII Deel dienszelfden Werks, bl 255. Men voege 'er by een' Brief van jol BASTER over de by nachtlichtende
Vonkjes in het Zeewater , bl. i16 dienzelfden Deels. En de Na
den laatstgemelden Heer. I Stukje-turkndigeUfpa v
hl. 36. Tab. IV, Fig. I. I, 2, 3, 4, 5•
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den avondflond wandelen, zonder voor het íleeken der
Muggen, die lastige plaagen, te fchroomen. De Prins,
die zich daar onthoudt, heeft het dooden der Zwaluwen
verbooden, en zints dien tyd hebben zy zyn Kasteel
als hunne Wykplaats aangemerkt: zy vliegen 'er by duizenden'; en fchynen haare dankbaarheid te betoonen door
de aangenaamheid en vrugtbaarheid, welke zy aan dat
gelukkig gewest fchenken. Het fchynt my, derhalven,
toe,'myne Heeren, dat het eene zaak van zeer veel ge.
wigts zou weezen het dooden van een zo weldoend geIlacht te verbieden. 'Er valt geen twyfel aan, of de oevers der Rivieren, waar de Jaagers zich in 't fchietem op
deeze Vogeltjes oefenen, worden 't meest door Infeéen
geplaagd, de landeryen daar omftreeks zyn min vrugt
de moeskruiden komen 'er fchaarfcher voort, en-bar,
de vrugten zyn meest altoos gefchonden. Myne een.
voudige - waarneeming , hoop ik , zal uwer aandagt
waardig zyn.
LE JARDINIER D'AUTEUIL.

Myne Heeren!
De Schryver van den Brief, die zich tekent LE JARheeft gelyk; de Zwaluwen zuiveren
de lugt van millioenen InfeEen, dit gaat overal even zeer
door in Rusland, zo wel als in Navarre.
Haare Majelteit, de Keizerin ELIZABETH hadt, aan wylen den Graaf D'ESTERHASI, Afgezant der Keizerin Koningin aan haar Hof, een Landgoed verleend, gelegen
aan den kant des grooten. wegs van Petersburg na Peter1aof , waar door die Afgezant nader by 't Hof was, ftaan
de den tyd, welken deeze Vorftin zich op dit heerlyk
Kasteel onthieldt.
Geduurende het eerfte Jaar, dat de Graaf D'ESTERHASI
dit Landgoed bewoonde, was men 'er geheel niet ge
Muggen; eene zeldzaame zaak omftreeks Pe--plagdmet
tersburg.
Den tweeden Zomer bemerkte by 'er veele, en in den
derden, was 'er eene groote menigte. De rede hier van
was, dat de Keizerin aan den Afgezant van 't Weenerhof
vryheid gegeeven hadt, om in den omtrek van dat huis
te mogen fchieten. Hy maakte 'er gebruik van, en fchoot
de Zwaluwen, die in een groot Steengin kasteel, op last
val)
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van Keizerinne ANNA , niet verre van dat huis gebouwd'
nestelden. Dit Kasteel hadt veele jaaren onbewoond ge ftaan ; en eene verbaazende menigte Zwaluwen hadt zich
derwaards vervoegd, die de lugt daar rondfomme van Infeden zuiverden.
De Afgezant, overtuigd van het nadeel 't geen by ge_
daan hadt, door het verdelgen der Zwaluwen, hadt 'er
zo veel fmerts van als ik altoos gevoel, wanneer ik deeze weldoende Vogels zie dooden, boven al omtreeks
Landhuizen. Ik ben, enz.
PROEVE WEGENS DE HEDENDAACSCHE LETTERKUNDE,
EN 'T VERWAARLOOZEN DER OUDE SCHRYVEREN.

(Uit het Engelsch.)

lagten over het Tegenwoordige uit te florten, en
K
het Voorledene te pryzen , is zo langen tyd het geliefde onderwerp geweest van lieden, die zich in hunne

oogmerken te leur gefield vonden, of zeer weinig kennis
bezaten, dat alles, wat eenigzins van de verbastering der
Tegenwoordige Eeuwe (preekt , terftond aangezien
wordt als eene uitboezeming van te onvredenheid, of het
gevolg eener oppervlakkige kunde: doch de ongerymdheid van uitvaarende en zwellende lof- en lastertaal,
behoort de bedaarde aanmerkingen van Waarheid, Rede
en Ondervinding, niet te doen agterwege blyven.
Deugd en Ondeugd zyn, in onderfcheide tydperken,
eer in wyze dan in maat veranderd; doch de Staat der
Letterkunde heeft geweldige omwentelingen ondergaan:
nu eens fcheen dezelve met den heerlykften luister, dan
eens werdt ze geheel overfchaduwd van de duisternisfen
der bastaardre.
De Staat der Geleerdheid van de vroegfte tydperken
af na te gaan, en de oorzaaken van den vloed en ebbe in
dezelve, mag ik my dus uitdrukken, op te fpeuren, is
een werk, 't welk veel arbcids, fchranderheids en beleezenheids vordert. Geringere bekwaamheden, en een min
diepgaand onderzoek zal, egter, genoegzaam zyn om
de regtmaatigheid te ontdekken van de befchuldiging des
vervals in de hedendaagfche Letterkunde, en, die ontdekt hebbende, de oorfprongen hier van aan te wyzen.
Een
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Een geestig Schryver heeft opgemerkt, dat daar elke
Eeuw haaren onderfcheidenen naam draagt, naar iets in
welke zy byzonder boven andere uitfteekt, de Tegen
Eeuw, met vollen rcgt, de EEUW DER SCI9R-Y--wordige
VEREN mag heeten. 't Is eene onlochenbaare waarheid,
dat, tints eene reeks van jaaren, de eerzugt , om als Schryver in de wereld te verfchynen, zeer algemeen geweest
en gewerkt hebbe , van den Opfleller der zwaarwigtige
Woordenboeken, uit eene menigte van deelèn beftaande,
tot den Schryver van losfe ftukjcs en nieuwstydingen.
Eigenaartig zou men veronderfiellen, dat, onder eene
zo groote menigte Mededingers na Lettereere, eenigen
den prys zouden ftryken : dat nayver veelen tot het bef aan van iets groots zou aanzetten, en dat d e algemeene
werkzaamheid der puikverftanden Benig verbaazend
Werkhuk zou te voorfchyn brengen, 't welk alle de
Schriften onzer Voorzaten overtrof, en de hoogagtende
verwondering der laatfte naakomelingfchap verdiende.
Men heeft, egter, opgemerkt, dat de Geleerdheid der
tegenwoordige Eeuwe, fchoon wyduitgeftrekt , niet
diep- gaa, en dat haare Voortbrengzels, fchoon talryk,
niet uitmuntend zyn.
De veelvuldigheid der Schriften ftrekt ten bewyze
van derzelver haastige geboorte , en fchielykhcid dient
tot een vermoedelyk kenmerk van gebrek aan verdienflen.
In dit ftuk doet 'er zich eene overeenkomst op tusfchen
de Natuurlyke en de Letterkundige Wereld. De voort
Planten- of Dieren Ryk,-brengzlsdNatuih
weeten wy , dat, naar maate van derzelver traagen of fchielyken groei, duurzaam of ras verganglyk, vast of los
van zelfftandigheid zyn. De Eik en de Olyphant komen
langzaam tot volkomenheid, doch houden het lang; het
Kapelletje ea de Tulp vergaan bykans zo fchielyk als
zy zich v ertoonen. De Dichtwerken van V I RG I LI US
kostten den Dichter veel tyds en arbeids; doch zy heb
duizend jaaren eene algemeene verwon -benykastw
verzen van dien Dich--deringwa:tylde
ter, die zich beroemde twee of drie honderd Verzen
té kunnen fchryven, terwyl by op zyn ééne been ftondt,
rnisfchien in zo korten tyd verlooren gingen als zy waren opgefteld.
Maar het fchielyk vervaardigen der Schriften , in den
tegeuwoordigen tyd, is geen grooter hinderpaal tegen
der;
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derzelver uitfteekenheid, dan de baatzoekende oogmerken
der Schryveren. De gewigtige pligt om het Mensch.
dom in de Zedekunde te onderwyzen, tot de Weetenfchappen op te leiden, werd oudtyds alleen toevertrouwd aan Mannen cot die taak byzonder bekwaam,
door de aandrift van hun vernuft, door de omílandigheden, waar in zy zich ge$eld vonden, en aanhoudende
oefening. In de tegenwoordige Eeuwe is het beroep eens
Schryvers een winstzoekende bezigheid geworden, en 't
wordt meer waargenomen door lieden, die den prikkel
des hongers voelen, dan. die zich door de hoop eens onfterflyken Naams gedreeven vinden. Maar 't gaat vast,
dat gierigheid de ziel ontadelt en verlaagt, den Mensch
onbekwaam maakt tot het vormen van verheevene ge
-voelns,htbfaedlmoignr e.
Men hebbe zich,, diensvolgens, niet te verwonderen,
dat de Werken ontbloot zyn van Vernuft, daar zy niet
voortkomen uit een edele drift, door de zegt tot roerar
ingeblaazen; doch uit de lange begeerte tot geld.
De bedorven fmaak der Leezeren is eene andere oord
zaak van de verbastering der Schryveren. Zy, die voor
't Gemeen fchryven, moeten den fmaak van 't Gemeen
voldoen. Te vergeefsch zyn hunne Opftellen gefchoeid
op de leest der beste Scbryveren , en ingerigt naar de
Voorfchriften der keurigíte Oordeelkundigen , indien zy
niet zamenítemmen niet de volksgrilligheid en het, ver
oordeel des Gemeens. In eene Eeuw, waar in de-kerd
fmaak om te leezen algemeen heerscht, zullen . veele
Werken, in plan en uitvoering beide gebreklyk, door
zommige Leezeren, met groote toejuiching ontvangen
worden. Het mangel aan de verdienften van juist te re,
denkavelen, en zuiverheid van taal, firekt by het meerendeel, de halfgeleerden, en de onkundigen, tot geene
tegenwerping. In de daad, onnauwkeurige gedagten,
oppervlakkige en winderige taal, ftrooken met de denk.
weze en den fmaak der Zielen niet gewoon te denken,
en ongevoelig voor het fchoone van een welgepolyst
Werk. Van hier heeft men gezien, dat Schryvers,
van bekende verdienften, die in bekwaamheid en geleerd
wanneer zy het Gemeen zogten te be--heidutfakn,
haagen, weezenlyke uitmuntenheid derfden, en, ítrydig met hun eigen oordeel, een valfchen fmaak aannamen.

Meti
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Met dit alles zal het , misfchien, niet van de waarheid
vervreerild weezen, als wy de klagten, tegen de heden
toekennen aan onkunde, aan nyd,-dagfcheSryvn,
aan grilligheid. In alle deden der Letterkunde, zo die
tot de Verbeeldingskragt, als die tot de Wysbegeette en
Weetenfchappen behooren, vindt men Schryvers van
deeze Eeuwe, die welverdienden roem verkreegen hebben; en, misfen zy die oor.fpronglykheid vangedagten,
die bondige Geleerdheid, zo heerlyk uitfchitterende
in de Werken der Schryveren van den eerlleri rang, zy
hebben eene kragt, een zwier en netheid, hunnen Voor
onbekend.
-ganére
Men moge hier by nog in aanmerking neemen het ver
Oude Schryveren. Schoon het waar zy,-warlozend
dat, heden ten dage, de Geleerdheid , in 't algemeen,
veele bewonderaars hebbe, en het Character van een
Man van Smaak en Letteren niet alleen begeerd wordt in
de plaatzen waar de oefenplaats der Letteren is , maar ook
in befchaafde Gezelfchappen ; niet alleen door. den Wysgeer, maar ook door den Saletjonker, is het nogthans
te bejammeren, dat 'er zo weinig zugt tot waare Geleerdheid fchynt over te blyven, en zeer luttel eerbieds
voor de ónnavolgbaare voortbrengzels van Griekenland en
Rome, en ílegts eene geringe bevlytiging op dc afgetrokke Weetenfchappen, en diepzinnigenafpeuringen. Men
leest tot vermaak, tot uitfpanning, tot tydverdryf, dit
kan een drooge redeneertrant en bondig fchrvven niet altoos verfchaffen. Vaardig opgeftelde, lose en opper
Rukjes, freelen de Verbeeldingskragt zonder het-vlakige
verfland te vermoeijen: en in deeze geringe voldoening
te genieten, wordt de tyd verkwist in dit beuzelagtig
leeven, zonder op 't verbeteren der Zeden, of het uitbreiden des Verftands', te denken.
Door het verwaarloozen der oude Schryvercn, ken
nen wy hunne fchoonheden niet, en veronderflellen
trotslyk , dat de uitmuntenheid zich bepaalt aan hedendaagfche Schryveren , dat men alleen door vooroordeel en wanbegrip de Oude kan bewonderen. De zodapigen zelfs, die weezenlyk gevoelig zyn voor de uitfteckenheid der Oude Schryveren, vindt men dikwyls gereed om derzelver verdieniten te verkleinen: dewyl zy
het leezen daar van verwaarloosd hebben; zy zoeken de
fchande hunner onkunde te vergoelyken, met voor te
wen-
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wet;dcn , dat de kennis dier Schriften niets begeerlyks in
zich hebbe. Daar is 'er, die, hoewel zy hunne hoog.
agting voor de Ouden betuigen, hunne Werken niet in 't
oorfpronglyke leezen; zich verbeeldende, dat zy, zon
arbeid, om hun geheugen met doode-dernmoilyk
taalen te belasten, alle de fchoonheden'daar van, door
't behulp van Overzettingen, kunnen aanfchouwen.
Den geenen, die beweeren, dat de hoogagting voor
de Oude Schryveren, op vooroordeel íteunt, hebben
wy alleen te zeggen , dat de eenftemmige toejuiching van
gelieele Volken, door een reeks van eeuwen, met geen
fchyn van rede, kan toegefchreeven worden, aan blinde
verkleefdheid en onkundige verwondering. Zy,
die de Griekfche en Latynfche Schryvers veroordeelen , om
dat zy de moeite niet willen neemen tot het recht ver
verdienen beltraft te worden over hun-ftanderzlv,
luiheid, en veragt van wegen hunne kunitenaary. ---ne
Lieden , die HORATIUS Cn VIRGILIUS , in Vertaalingen , hoe
wel ook uitgevoerd, leezen, moeten weeten, dat zy van de
onuitdrukbaare bevalligheden dier Dichteren, op deeze
wyze, geen beter denkbeeld kunnen vormen, dan zy
zouden maaken van de iMeesterflukken van eenen RAPHAEL , of van eenen GUIDO, uit de broddelaaryen van een
Naafchilder. In het overbrengen uit de eene in de andere taal vervliegt, wanneer het Werken van Vernuft
zyn, de geest niet zelden, en 'er blyft flegts een Caput
mortuum over.
NAUWT EURIG BERIGT VAN IIET KONINGRYK THIBET. In
den
Brieve van JOHN STEWART, Esq. T. R. S.
JOHN PRINGLE ,
R. S.

Bart. F.

aan

eenen

Heer

(Uit the Philofophical Tranfaftions.)
(Vervolg van Bladz. 458.)

handelwyze , die zy omtrent de dooden houden , is desgelyks
D ezonderling:
zy hegraaven ze niet in den grond gelyk de Eu-

ropeaanen, noch verbrandden ze gelyk de tlindoos; maar brengen
ze op den top van eenigen digtbygelegen berg, om door het Wild
Gedierte en het Roofgevogelte verfonden, of door den tyd en de
veranderingen van de lugtsgeteltenisfe ,waar in zy liggen, verteerd
VII. DEEL. MENGELW. NO. I2.
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te worden. De afgeknaagde rompen en wit geworden beenderen
liggen hier en daar verftrooid; en, te midden van_ dit fchriklyk
tooneel, houdt een oud Man of Wyf, alle aandoeningen, behalven die des bygeloofs, uitgetoogen hebbende, het verblyf, om het
naargeestig werk te verrigten van de lyken te ontvangen, elk eene
plaats aan te wyzen, en de overblyfzels, wanneer ze te wyd en
ver verftrooid zyn, by een te verzamelen.
Schoon de Godsdienst van Thibet, in veele der voornaamíte
Leerftellingen, rechtdraads ífrydig is met die der Bramins in In.
die, heeft dezelve , in andere opzi ten , daar mede veel overeenkomsts. Zy hebben, by voorbeeld, een diepen eerbied voor de
Koe; doch brengen dezelve geheel over van de gemeene foort tot
die, welke de Staarten draagt, waar van ik vervolgens zal fpreeken. Zy draagen ook groot ontzag toe aan de Wateren van den
Ganges, welker oorfprong zy in den Hemel ftellen : en een der
eerfte uitwerkzelen, die het verdrag met den Lama voortbragt,
was een verzoek aan den Opper-Landvoogd, om een plaats, tot
tien eerdienst gefchikt , aan de oevers dier Riviere te mogen bouwen. Dit werd, gelyk gy denken kunt, niet geweigerd, en toen
ik uit Bengale vertrok, was 'er een plek gronds niet de daad tot
dat einde beftemd, twee of drie mylen van Calcutta. Aan den
anderen kant bezoeken de Sunniasfes of Indiaanfche Bedevaartgangers, als eene heilige plaats, Thibet menigmaalen, en de Lama
onderhoudt 'er altoos twee of drie honderd.
De verblyfplaats van den DELnr LAMA is te Patali , een groot Paleis op een gebergte digt aan den oever van de Barampooter, omtrent
-zeven mylen van Lahasfa. De TnvsHoo LAMA heeft verfcheide Paleizen of Kasteelen ,ineen derzelven hieldt de Heer nocr.a by hein
vyf maanden lang zyn verblyf. Hy befchryft den Lama als een
der minzaamfie en verftandigfte mannen, die by ooit ontmoette:
bewaarende zyn' rang met de gemaatigdite gezagbetooning, leeven,le in de grootfte zuiverheid van Zeden , zonder ítugheid of geznaaktheid. Alles ademde, binnen de poorten, vrede, orde, en
befchaafdhcid. Het Kasteel is van heen, met veele kamers,
groote zaaien, wandelplaatzen en gaanderyen. De kamers zyn in
't algemeen ruim, naar den Chineefchea fmaak opgefchikt, met ver
verlakt werk. Twee gemakken zyn 'er-guld,efchirn
waar van zy geene kennis altoos hebben, Trappen naamlyk , en
Venflers. Naa bovenvertrekken kan men niet komen dan op
Ladders van hout of yzer: in ftede van Venters hebben zy alleen
gaten in het dak met luiken, zo gemaakt dat ze aan de wind- en
regen zyde digt gedaan kunnen worden. Branditoffe is 'ef zo
fchaars dat men dezelve weinig anders dan tot kooken gebruikt:
al de_ verwarming laaten zy aankomen op hunne bonte rokken en
andere kleeding.
De Lama, die zeer kundig is in alles wat Tartarye, China, en
rle I oningryken van het Oosten betreft, doedt nauwkeurig onderzoek
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zoek na de Geíteltenis van Europa, na de Staatkunde, de Yet
ten, de Kunlien, de Weetenfchappen, het Staatsbeftuur, den
Koophandel, en het Krygsweezen; op alle deeze flukken poogde
de Heer BOGLE hem voldoening te geeven, en Relde ten zynen
dienst een kort verhaal op van den Staat van Europa in de Hindostanfche Spraake ,'t welk hy beval dat in de Thibetfche zou worden
overgezet. De Lama, te Latack, een Grensgewest digt by Casfamire , gebooren zynde, verftaat de Hindofianfche Spraake volkomen, en fprak daar in altoos met den Heer BOGLE; doch het Volk,
't geen zich verbeeldt dat hy alle Taalgin kan , geloofde dat hy
met hem in'tEngelsch fprak, of,gelyk.zy het noemden, de Europifche taal. Het Rusfisch Ryk was het eenige in Europa hem bekend; hy hadt een hoog denkbeeld van den rykdom en flerkte der
Rusfafche Monarch ye, en gehoord van den voorfpoedigen Oorlog
door dezelve gevoerd tegen het Romeinfche Ryk, (want dus noem
Turkfche Gebied,) doch by kon niet begrypen hoe 't-dehyt
zelve op eenigerlei wyze Cathay kon gelyken. Veelgin der Tartaarfche Onderdaanen van Rusland komen te Thibet, en de Czaar
heeft zelfs, verfcheide maaien, Flrieven en Gefchenken aan den
Lama gezonden. De Heer ROGLr zag by hein verfcheide Stukken
in Europa vervaardigd, als Schilderyen , Spiegels, aartigheden van
Goud, Zilver en Staal, voornaatnlyk Engelfche, die by, langs
deezen weg, verkreegen hadt; in 't byzonder een faanhorlogie van
GRAHAM, 't welk, gelyk zy betuigden, eenigen tyd dood geweest
was. Terwyl by zich daar onthieldt, kwamen 'er verfcheide MQngols en Caltnukken, uit Siberie, met welken by verkeerde.
De Stad Lahasfa, de Hoofdfad , is groot, en wordt befchreeven
als zeer volkryk en bloeiende. Deeze firekt tot verblyfplaats der
voornaamfte Bedienden van Staat, als mede van de Chineefche
Mandaryns en hun gevolg. Dezelve wordt desgelyks bewoond
door Chineefche en Casfirniriaanfche Kooplieden en Kunftenaars , en
is de dagelykíche verzamelplaats van ontelbaare handelaars uit alle
oorden daar heen komende, of by kleine partyen of met vastgeftelde caravaanen. De Wateren van de Groote Rivier, gelyk zy
dezelve met veel nadruks in hunne taal noemen, befpoelen dewallen. Vader Du BALDE laat deeze Rivier, welke by noit vermoed
de de Barampooter te zyn , zeer nauwkeurig, van derzelver oor
Casfemiriaanfche Gebergte, (waarfchynlyk uit dezelf--fprongihet
de bron, waar aan by den oorfprong van den Ganges toefchryft,)
door de groote Valei van Thibet loopen, tot by dezelve, zich
fchielyk zuidwaards wendende, in het Koningryk .4sfam verliest:
dan by veronderí}elt voorts met veel oordeels , en op waar(chynlyker
gisfrng, dat deeze Rivier ergens in Pegu of Aracan de Indiaan f the
Zee bereikt. De waarheid nogthans is, dat deeze Rivier zich
fchielyk in't midden van Asfam weder omwendt , en dit Land doortrekkende, omfireeks Rangamatty, onder den bovegemeldgn
naam, in Bengale komt: daar ren loop zuidelyker neemei de, ver N u 2cel
,
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eenigt zy zich met de Ganges, met een gelyken zo niet met een grooten vloed waters: maakende , ter plaatze van de zamenkomst, een
zamenftrooming van versch water, die in de bekende wereld bezwaarlyk eene wedergade zal vinden; deeze ontlast zich in de
Baay van Bengale. Twee zulke Rivieren, zich in dit gelukkig
Gewest vereenigende, maaken met al het fchoone, vrugtbaare en
gemaklyke daar door veroorzaakt, het den naam van 't Parael s
der Volken waardig , een naam altoos daar aangegeeven door de
Moguls.

De voornaamfle Handel van Lahasfa of Pekin wordt gedreeven
door Carayaanen, die volle twee jaaren befteeden op derzelver
heen en te rug reis. Hier over hebben wy ons geenszins te ver
wanneer wy in aanmerking neemen, dat de affland-wonder,
niet minder kan weezen dan twee duizend Engelfche Mylen; en
nogthans moeten wy hier aanmerken ,dat een Boode , van Lahasfa
na Pekin afgevaardigd, in drie weeken daar komt: eene byzonderheid, die zeer tot eere frekt van de Chineefche fchikking op zaaken het burgerlyk betIuur betreffende, weetende eene zo fpoedige
en daadlyke gemeenfchap vast te ífellen, door gebergten en woestvnen van zo groot eene uitgeftrektheid. De Handel met
Siberie wordt gevoerd door Caravaanen die na Seling trekken, 't
welk ongetwyfeld het Selinginsky der Rusffche Reizigeren is op
de oevers van het Meir Baykal. Hier door kunnen wy reden geeven van een zonderling geval door DELL vernield: te weeten, dat
hy, op den oever eener Riviere van dien naam, een Man vondt
van eenige jongen; den Visch, welke zy vingen, koopende, en
weder in 't water werpende ; uit deeze omffandigheid, en het merk
dat hy op 't voorhoofd droeg, hieldt hy hem voor een Indiaan:
Net den Man in gefprek treedende, vondt hy zyne gisting bewaarheid. Deeze verklaarde, dat hy van Madras kwam, en twee
jaaren op deeze reis doorgebragt hadt; ook noemde by by naame
eenige der Engelfche Heeren ,aldaar zich onthoudende. Deeze Indiaan moet ongetwyfeld als een Faquier of Sunnia fy , door Bengale,
na Thibet gereisd, en van daar met de Caravaane na Selinginsky,
waar BELL hein aantrof, getrokken weezen.
Het verdient hier onze opmerking, dat de Indiaanen de kunst
verftaan om van den Godsdienst een groot gewin te maaken. I)e
Faquiers zyn gewoon, in hunne Bedevaarten van de Zeekusten na
de binnenffe deelen des Lands , Paarlen , Koraalen, Speceryen ,
en andere kostbaare Koopmanfchappen van geringen omslag met
zich te neemen , die zy, op hunne te rugreize voor Stofgoud ,
Muskus, en andere foortgelyke dingen verruilen: dezelve gemak
verbergende in hun hair en de kleederen die zy om den mid--lyk
del draagen; op deeze wyze dryven zy, hun groot getal in aan
genomen zynde, geen geringen handel. De Gosfeigns,-merking
mede eene Godsdieniige Orde, doch in rang boven de Faquiers
verheven, dryven een uitgebreider en openlyker handel met dit Gewest.
Een

VAN ?IET 1tONINGRIK THIBET.

55

Een byzonder verflag van den Koophandel zou vervreemd wee•
zen van het oogmerk deezes Briefs; doch dewy! het Berigt van
Thibet, 't geen ik u wilde overzenden, zeer onvolkomen zou
zyn, wanneer ik de bronnen niet vermeldde, waar uit dit Land,
Zo blykbaar arm en onvrugtbaar, een voorraad van vreemde waa
tot gemak en weelde dienende, van welke ik in 't voorby--ren,
gaan gefprooken heb, haalt, moet ik aanmerken , dat zy, hehalven
hun Handel in Paarden, Zwynen, Rotszout, Ruwe Lakens, en
andere Koopmanfchappen, vier hoofdartykels hebben, die op
zichzelve genoeg zyn om hun alle vreemde Waaren , welke zy behoeven, te bezorgen, en deeze artykels zyn natuurlyke voort
verdienen een nadere befchouwing.
-trengzls,
Het eerfte , fchoon 't minst aanmerkelvke, is dat der Koe•flaarten, zo beroemd in gansch Indie, Perfe en de andere Koningryken. Zy komen van eene foort van Koe of Stier, zo het my
voorkomt, verfchillende van die in eenig ander Land gevonden
worden. Zy zyn kloeker van geftalte dan de Gemeene Thibetfche
Koeijen, en hebben geen bult op den rug, De huid is bedekt
met wit hair, zich als zyde vertoon ende; doch de grootfie byzonderheid is de Staart, die zich in de langte en in de breedte uit
Paarden, doch veel fynder en glansfi--firekt,glydmanr
ger is. De Heer BOGLE zondt twee Koeijen van deeze foort aan den
Heer HASTINGS; doch ze ftierven eer ze Calcutta bereikten. Deeze Staarten worden tot een zeer hoogen prys verkogt, en, in zilveren handvatzels, gezet, gebruikt tot Chrowras, gelyk men ze noemt,
om de vliegen te verdryven ; en geen Man van aanzien in India
gaat uit, of zit in ilaatzy in zyn huis, zonder twee Cho3vrawbadars
by zich met dusdanige werktuigen in hunne handen.
Het tweede artykel is de Wol, waar van de Shaul, de keurlykfIe Wolle flof in de geheele wereld, zo hooggefchat in 't Oosten,
en nu zo wel bekend in Engeland, vervaardigd wordt. Vóór dat
dc Heer BOGLE zyne Reis deedt, waren onze' denkbeelden, die Wol
betreffende, zeer ruw en onvolkomen. Dewyl alle Shauls van Casfamire komen, befloot men dat de (toffe, waar uit ze gemaakt werden , ook in dat land viel. Men hieldt het voor het Hair van een
byzondere foort van Geit, voor het fyne onderhair van de borst
der Kameelen, en maakte daaromtrent duizend andere gisfingen:
doch nu weeten wy met zekerheid dat het komt van Thibetfche
Schaapen. De Heer •ASTINCS had 'er een of twee van, toen ik van
Bengale ging, in zyne diergaarde. Ze zyn klein van geftalte, in
gedaante niets verfchillende van onze Schaapen, uitgenomen dat
de Staart zeer breed is; doch hunne vagten muntten, in fynheid,
langte en fchoonheid van Wol, boven die van alle Schaapen in de
geheele Wereld uit. De Casfemiriaanen hebben den handel daar in
tot zich getrokken, en in alle gedeelten van Thibet Kooplieden
die ze opkoopen en na Casfen;ire zenden, waar die Wol verwerkt
wordt,
Nu 3
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wordt, en groote voordeelen aan dat Land geeft, als mede aau
Thibet waar dezelve oorfpronglyk valt.
Muskus maakt een derde hoofdartykel des Handels uit: het zal
niet noodig weezen hier van veel te zeggen: dewyl de natuur, de
hoedanigheid, en waarde deezer kostlyke koopwaaren in Europa zo
wel bekend zyn. Alleen zal ik hier aanmerken, dat het Muskusdier zeer ge neen is op 't gebergte; doch by uitneemenheid vlug
zynde, en zich doorgaans enkel onthoudende op de woestfte en

en ontoeganglykfte plaatzen, is de jagt op dezelve zeer gevaarlyk
en moeilyk. Wy hebben Muskus in het natuurlyk zakje na Bengale gezonden, niet zonder groot gevaar van reeds vervalscht te
weezen; doch des niettegenftaande overtrof dezelve verre alle
Muskus ooit in Europa verkogt.
Het vierde of laatfte artykel, waar van ik nog moet fpreeken , is
Goud, 't welk in menigte uit Thibet gevoerd wordt. Men vindt
het in 't zand der Groote Rivier, als mede in de groote en kleine
beekgin, die van 't Gebergte afvlieten. De hoeveelheid, op deeze wyze verzameld, fchoon aanmerkelyk, uit hoofde van het
volksvoordeel, vergoedt den verzamelaar ílegts fchaars de moeite
.daar aan befteed. Maar, behalven dit, zyn 'er Mynen van dat
- kostbaar Metaal in de Noordlykffe gedeelten van Thihet, die den
,Lanza toebehooren , en verpagt worden aan lieden daar in werkende. Het wordt noit in erts gevonden, maar altoos in een zuiveren ftaat van Metaal , ('t geen ik geloof het geval te weezen in
alle andere Mynen van dit Metaal,) het moet alleen fgefcheiden
worden van de Steenen waar in en aan het zit. * Men heeft den
Heer HASTINGS te Calcutta een brok gezonden, omtrent an grootte als de Nier van een jongen Os, beftaande uit harden vuurfteen
inet goud dooraderd. Hy liet denzelven midden door zaagen, en
vondt dien geheel en al .gelardeerd, (mag ik die fpreekwyze gebruiken,) met het zuiverfte Metaal. Schoon zy in Thibet Goud in
overvloed hebben, bedienen zy 'er zich niet van om 'er geld van
te haan, dit wordt 'er not gemunt; doch men gebruikt het nog.
thans in den handel, en de goederen worden gewaardeerd by de
beurs vol Goudítof, gelyk onder ons by Geld. De Chineezen voeren 'er jaarlyks veel Gouds uit, 't geen zy in betaaling krygen
voor hunnen arbeid en kunsthukken.
Gaarne wenschte ik; by dit Verhaal, iets te kunnen voegen van
de Planten en andere voortbrengzelen uit het Ryk der Gewasfen
in dit Land: doch ik durf niets mededeelen dan 't geen, zo verre
myne kundigheden ftrekken, egt en nauwkeurig is. De Heer
BOGI,e -zal ,buiten twyfèl , in Raat z yn om de Geleerden in dien
tak te voldoen, ten opzigte van veele byzonderheden, waar omtrent ik tegenwoordig nog geen berigt ontvangen heb. Hy zondt
#ia Calcutta, veele Zaaden, Kerns en Vrugten, waar van flegts
een gedeelte behouden overkwam. Van de laatstgemelde heb ik
'er eeni g geproefd; ze waren heest al foort3elyke toet de Euro'
^
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pifche, als Perziken, Appelen en Peeren, enz., en daarom te
aangenaamer voor ons op Bengale; doch zy kwamen my fmaakloos
en liegt voor.
Ik zal nu, myn Heer, deeze aanmerkingen be[luiten met u ver
te verzoeken, dat ik dus een nieuw voorwerp der-fchnoig
nieuwsgierigheid heb aangebooden, zonder middel te weeten om
'er een genoegzaamer voldoening aan te fchenken. Tyd en gele
kunnen my daar toe beter in Raat Rellen als ik weder na-genhid
Indie keer. Ondertusfchen hoop ik dat de Societeit, als eene zeldzaamheid, wel zal willen ontvangen de Overzetting van den oor
welken de TAYSHOO LAMA aan den IIeer HAS--fpronglykeBi,
TINGS ter hand ftelde door den Afgezant van hem afgevaardigd
om den Vrede voor den DEI. IRAJAIS te verzoeken. Dezelve kwain
my in het waarneemen van myn post in handen , en ik nam 'er, met
toeftemming van den Gouverneur, een affchrift van.
De oorfpronglyke Brief is in 't Pelfaansch gefchreeven, eerie
Taal, die de Lama moest gebruiken: dewyl die van Tiiibet,
fchoon zeer fraai en uitdruklyk , zo men zegt, in Bengale geheel
onverftaanbaar zou veezen. Een Brief, opgefi:eld door een Man
van een Character, waar van men in 't Westen zo veel gefprooken, doch 't zelve zo weinig gekend heeft, is uit dien hoofde al-

leen een voorwerp van weetgraagte: en wanneer men bevindt,

dat dezelve gevoelens van regtvaardigheid, goedertierenheid en
Godsvrugt ademt, en gefchreeven is ineen eenvoudigen Sty!, die
deftig voortrolt, en doorgaans vry is van die hoogvliegende beneamingen en fterke verbloemde fpreekwyzen , zo gemeen onder de andere Oosterfiche Volken, tcvyfel ik niet of by zal met genoegen
ontvangen worden: hoe 't ook zy, deeze Brief zal kunnen dienera
tot een ftaal van de denk- en fchryfwyze, onder een Volk, vara
welks Land en Zoden ik eene fchets heb opgeleverd.

Overzetting eens Briefs van den TAYSFIOO LAMA aan den
Heer HASTINGS, Gouverneur van Bengale ; den negen- en

tivintigien van Maart des laars MDCCLXXIV ontvangen.

Do zaaken deezes Lands bloeijen in alle op^igten. Ik ben
n-egt en dag bezig om uw geluk en voorfpoed te ver„ grooten. Door de Reizigers uit uwe Gewesten onderrigt zyn„ de van uwen grooten roem en agting, ontfluit zich myn hart ge•
lyk de bloeifem in de Lente, overvloeiende van voldoening,'
blydfchap en vreugde. Dank zy GOD , dat de Star uws geluks
aan 't klimmen is. Dank zy hem, dat geluk en vrede my en
„ myn Gezin omringen."
„ Niemand te beledigen, niemand te vervolgen ,is myn oogmerk;
9, 't is zelfs het byzondere kenmerk onzes Aenhangs , ons de noodNn 4
„ zaak93
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zaaklyke verfrisfing des flaaps te ontzeggen, als deeze eenig naaan iemand zou toebrengen; maar ik ben onderrigt dat gy
in regtvaardigheid en menschlievenheid ons verre overtreft.
Mogt gy voor altoos den zetel van regtvaardighgid en magt
bekleedeni Mogt het Menschdom, onder uwe fchaduw, de ze„ geningen van Vrede en Overvloed genieten
„ Door uwe gunst, ben ik de Rajah en Lama van dir Land, en

"

heersch over eene

menigte van Onderdaanen: eene byzon-

derheid waar van gy, ongetwyfeld, onderrigt zult. weezen,
door de Reizigers uit deeze Landitreeken. Herhaalde keeren
" heeft men my doen verftaan dat gy in vyandlykheden ingewikkeld zvt tegen den DATI TERRTA , tot welke, men zegt dat des

Dahs eigen misdaadig gedrag, verwoestingen_ en mishandelingen

op uwe grenzen aanrigtende, oorzaak gegeeven hebbe. Dewy!
;, by van eene ruwe ep onkundige afkomst is, heeft hy, in voor-

gaande tyden, zich desgelyks fehuldig gemaakt aan misdaaden

„ tot welke zyne gierigheid hem aanporde. Het is niet onwaar„ fchynlyk,of hy heeft de blyken hier van vernieuwd, en de ver, woestingen, de plunderingen, door hem aangerigt o p de grenzen varT Bengaaófche en Baharfche Landfchappen, hebben uaangezet om uw wraakneemend Leger op hein af te zenden. Zy„ ne party heeft de nederlaage gekreegeia , veelen van zyne Man„ fchap zyn gedood, drie fterkten heeft hy verlooren, en de wel.
„ verdiende straffe ontvangen. Het is zo klaar als de Zon op
den middag, dat uw Leger de overwinning behaald heeft; en dat
„ gy, was het uw wil geweest, hem, in den tyd van drie dagen,

geheel zoudt hebben kunnen verdelgen; want by hadt geen

kragt om u te wederftaan.
Maar ik neem het thans op my zyn Middelaar te weezen: en
u onder 't oog te brengen, dat, dewyl de meergemelde DAIS
„ TERRIA een Afhangeling is van den DELAT LAMA, die in dit
Land met onbepaald gezag den Schepter zwaayt, (maar wiens
Ryksbeftuur, uit hoofde zyner Miuderjaarigheid, tegenwoordig
aan my toevertrouwd is,) als gy voortgaat om verder leed te
„ doen aan des Dahs Land, het den Lama en alle zyne Onderdaa„ nen tegen u zal verbitteren. Hierom verzoek ik u, uit kragte
„ van onzen Godsdienst en Gewoonten, alle vyandlykheden tegen
„ hem te ftaaken, en, dit doende, zult gy my groote gunst en
„ vriendfcha p betoonen.
„ ik heb denD.ih, wegens zyn gehouden gedrag,beftraft; hem
„ vermaand in het toekomende van deeze flegte bedryven af te

laaten, en u in alle dingen te gehoorzaamen. Ik ben verzekerd

hy zal zich volgens mynen raad gedraagen, en 't is noodig dat
, gy hem met medelyden en goedertierenheid bejegent.
Wat my betreft ik ben flegts een Faquier (*); en het is de
ge*) De oorfpronglyke Brief in de Perfiaan:fc.re Taa!'i zynde is dit woord ge ^•:ui't
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;, gewoonte myns Aanhangs, met het gebedefinoer in onze hand,
,, te bidden voor het Welzyn des Menschdoms, om den Vrede
en 't Geluk der Ingezetenen van dit Gewest. En ik bid u
thans , met ongedekten hoofde, dat gy in het toekomende van
„ alle vyandlykheden tegen den DAn wilt doen ophouden.
„ Het zou noodloos weezen deezen Brief grooter te maaken:
dewyl de Brenger van denzelvell, die een Gafeign is (*), u
van alle byzonderheden een nader verflag zal geeven: en het
„ is te hoopen dat gy u daar na zult fchikken. In dit Land is de
,,Dienst van den ALMAGTtOEN deBelydehis van allen. Wy arme
Schepzels zyn in niets aan u gelyk; nogthans eenige weinige
dingen by de hand hebbende, zend ik ze tot erkentenisfe, en
hoop dat ze van u zullen worden aangenomen."

DE 13EVALLIGHEID VOORTREFFELYKER DAN DE SCHOONIIEID.

Eene Droom, voor deTu$erfchap.
(Uit liet Engelsch.)
enige avonden geleden, verfcheide uuren gefleeten hebbende in
E
het gezelfchap van kundige Perfoonen, die te vergeefsch re.
den zogten te geeven, waar om de

Bevalligheid Benen zo onwederftaanbaaren indruk hebbe op 't menfchelvk gemoed, viel ik,
na eenig bedenken op dit onderwerp, in flaap, en verbeeldde my,
in den droom, geplaatst te vinden, tusfchen twee Landfchappen;
't een het Ryk der Schoonheid, het ander de Valei der Bevalligheden, geheten.
Het eerste was vercierd met alles wat de weelderige Natuur
kon verfchafffen , de Vrugten van onderfcheide Lugtilreeken vertoonden zich op 't Geboomte, het Bosch wedergalmde van deji.
uitgeleezenuien zang, de Wind, blies lieflyke geuren; ieder bekoorelykheid, die ontftaan kon uit welgepastheid en juiste verdeeling,
deedt zich hier op : alles boodt een verfchiet aan van eindeloos
vermaak.
De Valei der Bevalligheden fcheen in tegendeel, geenzins uitlokkende; de Stroomen en de Bosfchen waren 'er juist zo als zy
zich in andere landen opdoen; geene keurlyk aangelegde bloemperken,
hruikt, 't welk alleen in dien cigenlyken zin kan toegepast worden op iemand
die het Illufulmannifcks Geloof omhelst : het kan hier alleen een Geestlyke in.
't r.igcmecn betekenen. Misfchien vertaalde men het best door Morsnik.
(`) Hier door vcrftiat by een.Geestlyk Perfoon van don: Aanhang der IJ7 .
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ken, geen welzameníl:emmend muzyk in 't boseb; de beek was
omzet met allerlei gewasfen; flegtzingende Vogels mengden hun
#lem met die des Nagtegaals. Alles was eenvoudigheid, alles natuur.
Reizigers worden altoos 't meest door treffende voorwerpen ge•
lokt, ik trad het Ryk der Schoonheid in, met langs hoe fterker op.
gewekte nieuwsgierigheid, en beloofde my Telven Bene gadeloo.
ze voldoening, als ik zou ingeleid worden tot de heerfchende Godinne. Ik zag eenige Vreemdelingen, die, met het zelfde oog
binnen traden; en, 't geen my niet weinig verbaasde, was-merk,
dat verfcheide anderen zich Ipoedden om deeze verblyfplaats van
oogfchynlyke gelukzaligheid te verlaaten.
Naa Benige moeite aan gewend te hebben, had ik, eindelyk, de
eer van ingeleid te worden tot de Godin, die de Schoonheid in
perfoon verbeeldde. Zy zat op een' Throon, aan welks voet ver
Vreemdelingen nevens my gebragt werden: allen ítonden-fcheid
wy verrukt en opgetoogen op 't befchotuwen haarer gedaante.
„ Hemel! welke Oogen! welke Lippen! welk eene Kleur ! welk
„ eene volmaakte Gehalte!" Op alle deeze uitboezemingen, zogt de Schoonheid, met nedergeflaage oogen, de Zedigheidl
na te bootzen ; doch kort daar op weder in 't rond ziende , om ,
als 't ware, elk Aanfchouwer in zyne gunil:ige gedagten te bevestigen; nu eens tragtte zy ons te verffrikken door haare glimplachjes , dan eens door een ernfligen ooglag ons zo wel eerbied
als tederheid in te boezeroen.
Deeze plegtigheden duurden eenigen tyd; en hadden onze oogen dermaate bezig gehouden, dat wy die geheele wyl het ll:ilzwy.
gen der Godinne vergaten. Welhaast, nogthans, begonnen wy
dit gebrek te ontdekken. „ Hoe," zeiden wy onder elkander,
hoe zullen wy hier niets aantreffen dan kwynende gebaaren,
„ dan tedere lonken, en buigingen des hoofds? Zal de Godin
„ zich enkel verwaardigen onze oogen te voldoen ?" Op
dit zeggen tradt een van 't gezelfchap voorwaards , om haar
eenige vrugten , onder den weg verzameld, aan te bieden. Zy
nntving het gefchenk met den liefien lach, en een der blankfte
handen ooit oogen voorgekomen; doch geen enkel woord vloeido
van haare lippen.
Ik bemerkte dat myne Metgezellen moede wierden van langer
hulde toe te brengen: zy trokken, de een voor de ander naa, af,
en, befluitende niet alleen agter te blyven, hond ik desgelyks op
myn vertrek. Aan de poort des Tempels gekomen zynde, werd
ik te rugge geroepen, door Bene Vrouwe, Hoogmoed geheeten,
die misnoegd fcheen over het gedrag van 't gezelfchap: op een vergramden toon voegde zy my toe. — „ Waar heen haast gy u,
„ de Godin der Schoonheid is hier ! " -- Ik heb haar gezien
was myn antwoord, en fchoonder gevonden dan he gerugt vermeld
flag*. — „ En waarom wilt gy haar dan verlaaten," vervolgde
do
--
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de Hoogmoed. Ik heb haar lang genoeg gezien, luidde myn
wederwoord, ik weet ten vollen alle haare trekken my voor dent
geest te brengen: ha^re Oogen zyn nog dezelfde : haar Neus ir
kon zy woC
zeer fchoon; doch nu eveneens als een halfuur
Queer leevendigheids in haar Weezen brengen , ik zou, lnisj chien , any
bewoogen gevoeld hebben om langer in haare tegenwoordigheid te
vertoeven. „ Wat betekent het, was hier op 't woord der
„ Hoogmoed," of zy eene Ziel hebbe dan niet? FUeeft zy eene

geleden

:

Ziel noodig daar de Natuur haar zo fchoon vormde ? Hadt zy een
gemeen Gelaat zy mogt 'er op uit zyn om liet te verbeteren;
„ doch daar dc weezenstrekken alle mogelyke volnaaktheid heb„ ben , zou alle verandering íirekkcn om ze te misvormen. Len
fchoou Gelaat is reeds ten toppunte van volmaaktheid, en cone
„ fchoone Juffrouw moet alleen bedagt weezen om het daar by te
„ laaten berusten : de trekken , die 'er door denken in zouden ko„ men, kunnen niets anders dan verwarring te wege brengen."
Ik zweeg, op 't hoorco deezer taaie; en haastte my om in de
Valei der Bevalligheden te geraaken. Ik vond allen, die voorheen inyne Tochtgenooten geweest waren in het Ryk der Schoon°
beid, op denzelfden weg.
Als wy de Valei intraden, fchcen het gezipt illengskens te ver
vonden alles zo natuurlyk, zo gefchikt, zo behaage--fraijen:wy
lyk, dat onze Zielen, te voorco door verrukking als verilyfd, nu
opgeruimd en vrolyk wierden. Wy hadden ten oogmerk by de
heerfchende Godinne onze eerbiedenis af te leggen; doch zy was
nergens te vinden. Een onzer Rcisi cnooten beweerde dat hear
Tempel ter rechte hand gelegen was ; een ander dat men dien ter
flinker hand moest zoeken; een derde beweerde dat die recht
vooruit lag; een vierde dat wy denzelven reeds voorby waren.
Diet één woord, wy vonden alles gemeenzaam en bcl:oorélyk;
doch konden niet hepaalen waar de OEVALLTGHEID in perfocn te
vinden was.
In deeze aan ;enaanme onzekerheid bragten wy cenige uuren
door ; en fchoon verlangende om de Godin te zien , werden wy,
over het uitfl:el niet verdrietig. Elk deel der Valcie vertoonde
ons cenige kleine fchoonheid, die, zonder zich in eens aan ons
oog op te doen, de ziel innam, en over de bekoorclykheden van
ons vc blyf opgetoogeu hieldt. Wy volhardden , nogthans , in ons
zoel cn, en zouden 'er mede bezig gebleven zyn , waren wy niet
geítuit door eene Sten, die, fchoon wy niet korden bemerken
van waar dezelve kwam, ons, op decze wyze , aanfprak.
„ Indien gy de Godin der Bevalligheid wilt vinden, zoekt haar
niet onder eene bepaalde Gedaante : want zy neemt duizend ge„ daanten aan, welke geduurig, onder het zien, veranderen:
„ haare verfcheidíenhei(l behaagt veel meer dan haare Gedaante. In
„ het befchouwen haarer fchoonheid gaat het oog trot een verruk„ bend genoegen over elke volmaaktheid heen weiden, en, niet

.in
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„ in fact om zich ergens bepaald op te vestigen, wordt het ver.
,, rukt door het geheel. Nu is zy befpiegeling niet een flaatlyk
„ uitzigt, dan medelyden met een traan in 't oog: nu dartelt de
vreugd om haar heen, dan kondigt elke trek kommer aan; nu
„ lokt haar Bezigt ons uit om haar te naderen; dan beftraft het
„ onze vermetelheid. De Godin kan,eigenlyk gefprooken, niet
„ Schoon genaamd worden onder een van deeze gedaanten; doch
„ verkrygt, door ze alle zamen te voegen, eene onwederítandlyke
Bevalligheid:
„

ZEDELYKE GEDAGTEN.

menfclien bykans hebben cellen heimelyken trek naar rykA lledommen,
om vete goederen in de wereld te bezitten. Zom-

rnigen vallen zy gemakkelyk ten deel; anderen kosten zy veel
zweet en arbeids; een derde zoort mag werken en wroeten, nagt
en dag zig rusteloos afflooven, wat zy ook doen, zy kunnen ze
niet magtig worden. Maar hadden zommigen te voren geweten , wat zy hun zouden gebrouwen hebben, gewis, zy hadden er zich te voren zo veel niet over bekommerd.
Men snoet zich grootlyks verwonderen, als men opmerkt, hoe
veel het dikwils fchelen kan, door wien iets gedaan, of gezegd
word. Men vind menfchen, die in veler oogen geen kwaad kunnen doen, die niet verkeerd kunnen handelen, wat zy ook bedryven. Anderen weder kunnen {ly velen nooit iets doen, dat den
naaar van goed mag dragen: al wat zy aanvangen word veroordeeld. — Op eene dergelyke wyze eerbiedigt men 't geen van
zommige menfchen gefproken word, even als zo vele godfpraken; terwyl men alles veroordeelt, wat anderen voortbrengen;
het moge zelfs zo goed wezen, als 't behoort. Ontftaat dit uit
vooroordeel? Gewis, voor een groot gedeelte. Doch aanzien en
gezag hebben ook 'er vry wat in te zeggen. En daarenboven is
'er nog iets , dat ik niet weet te noemen , 't geen den eenen mensch
in alles doet flagen, en den anderen in niets.
Haat de Leugen, en fpreek altyd de Waarheid, is eene fpreuk
welke men niet al te letterlyk moet opvatten. — De Leugen is
men verpligt altyd te haten; --- doch met de Waarheid te fpreken kan men zo:nwylen meer na- dan voordeel doen. Zomtyds
vereifchen de omftandighedcn, dat Gene Waarheid verborgen blyve, die dezelve dan ongeroepen openbaart (preekt wel Waarheid,
doch by doet veel beter met te zwygen. Maar , als men
fpreckt, dan moet men heftendig de Waarheid fpreken.
Men mag niemand benadelen: en de pligt van elk mensch vordert, ou aan zynen Ev'eumenseb, naar vermoge , alle goed te
er_.
Ho
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Hoe veele menfchen vind men niet in de Zamenleving, die de
gebreken van anderen met een opflag van het oog zien; die in deze ontdekking een groot vermaak fcheppen, als of zy der wereld
Benen byzonderen dienst deden, met haar bekend te maken, dat
zy freeds veel kwaads in anderen ontdekken; terwyl ze nooit zo
ver komen kunnen, dat ze zich zelven onderzoeken; veel minder
dat zy zich weten over te halen om de ontdekte gebreken te ver
-gevn.
Die in het fchryven gewoonlyk flegts denken om hunne eigen
eer te bevorderen, en om hunne lezeren te behagen, bekreunen
zich doorgaans weinig aan de Waarheid en de Oprechtheid.
Indien wy altyd bedagten, dat wy, menfchen zynde, zeer ligt
tot mistlagen vervallen kunnen, indien wy altyd in overweging
namen, hoe wy te aller uure bloot liggen, om 'er toe te vervallen;
wy zouden waarlyk gereder zyn, om geringe mistlagen in anderen over het hoofd te zien.
Wie gene gelegenheid geeft, om argwaan of kwaad vermoeden
te verwekken; om wat reden zal by bevreesd zyn, daar zyn eigen geweten hein vry pleit?
Het gebeurt al dikwils, dat de grootfte wanbedryven, de
hoogheid en de overvloed vergezellen; maar welke gedrogten van
fnoode misdadigers worden 'er ook niet vaak onder den laagften
fland van het menschdom gevonden?
Zomtyds is het licht der waarheid zo zwak en flaauw, dat het
fchynt te zullen uitgaan. Doch zelden zyn de menfchen zo geheel verflandeloos, of liever, nooit zyn zy tot dien trap van onkunde gekomen, dat 'er niet eenigen gevonden wierden, welke
de verduisterde waarheid ontdekten.
Onagtzaamheid, luiheid, en onoplettendheid, baren doorgaans
zo vele gebreken, dat ze eene gehele Natie tot den ondergang
doen neigen, wanneer zy algemeen heerfchen. Waakzaamheid,
oplettendheid en yver doen daarentegen een Volk bloeien, wanneer ze hecrfchende Deugden zyn.
Nimmer kan iemand de Waarheid verlaten, en de leugen liefkoozen, zonder het Opperwezen, op. de onbetamelykfte wyze,
te beledigen; daar dat Wezen tog de Waarheid zelve is.
Op gelyke wyze kan men niet ophouden wel te doen, en overflaan om kwaad te bedryven, zonder den hand der Maatfchappy
te verfcheuren.
De daden van eenen Veinzaard kunnen den fchyn hebben van
Regtvaardig en Deugdzaam, om dat hy zyn kwaad weet te verbergen agter het kleed van fchyndeugd. Dan, hoe listig
en doortrapt by ook wezen moge, door den tyd raakt zyn beilaan tog min of meer bekend.
Hy, die het gebied in handen heeft, flaat zomtyds tot de
wreedfle en geweldigfte middelen over, als zyn hart boos is, en
by zyn oogmerk zoekt te bereiken, om zyne kwade lusten op te
vol-

led
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Meufchetn,
volgen, en 2gne ziedende driften te voldoen.
die op zulk eene wyze te werk gaan, maken zich doorgaans ge-

vreesd: maar men vreest ze gewoonlyk gelyk men dwingelanden
vreest, zonder liefde, zonder achting. Men is flaafsch, maar
Beenzins

burgerlyk onderdanig.

C. V. D. G.

DE GEHOONDE JIGT.

Wat fmart moet by niet al verdragen,
Die zeg ten nut van 't menschdom kwelt;
Die slooft en draaft, by nagt en dagen,
Word als een vagebond geteld.

Ik, Jigt, moet dit meê ondervinden,
Hoewel ik , yvrig in de weer,
Ter hulp van vyand en van vrinden,
Zoo by don Knegt, als by den Heer ,
Zelfs ongevraagd, by klein en groeten ,
Door kunst te ítreelen hunne leen,
De kwade dampen uit te flooten,
Of pakken in een hoek by een.

Ik kom by goeden en by kwaden;
Gulhertig help ik yder een,
Die zig door Wellust overladen,
Of die deez' paden niet betre@n.
Ik kon een reeks van kwalen noemen,
Door my verhoed, en ook herifeld :
Maar 't is myn zaak niet om te roemen,
Ik win 'er meê geen duit aan geld.
En gy durft nog ten kwaadoen melden,
My bits, in fly!, in toom en fi:em,
Veragten, fmaden, lastren, fchelden,
Zelfs in de kuur; gyp &. ir. M. (*)

Dat

(") Zie bove^a, it. g.6.
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Dat ik aan Burgers, Boeren, Heeren,
Hem, die verdient, of dient den Galg,
Met lust, door 't fchreuwend wee, zou leeren
Te vreeten fpys, waar van ik walg;
Gy durft aan myne konstbedryven,
Die flegts maar zoo wat fmert aandoen,
Meer wreedheid, dan den beul, toefchryven:
Is dat een handel van fatfoen?
Dat zy, met tieren, fchelden, razen,
Myn konst verydlen, door hun fchuld,
Die zig in wyn en tryn veraazen,
Met deezen hebbe ik nog geduld.
Maar gy, die, onder 't opereeren,
Zoo lugtig uwe fnaaren fielt,
Met hoon en finaad my durft braveeren,
Wie is 'er tog, dien dat niet knelt?
Ik zal u een geheim ontdekken;
(Doch eigen fchuld geíteld ter zy',)
Ik maak myn Hof by dwaas, noch gekken,
Maak gy dan vast weer ftaat op my.
aA
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AANVTERKINGEN OVER DEN INVLOED DER WYSBECEERTE
OP DE ZEDEN EN DE WETTTN.

(Uit het Fransch.)
llen , die, zonder eenig onderfcheid te maaken, teA
gen de Weetenfchappen, en bovenal tegen de Wysbegeerte, uitvaaren, fchynen de oogen geflooten en
vast voorgenomen te hebben niet te willen zien, hoe
veel deels zy hebben in de deugd en het geluk,
nog op aerde overgebleeven. Laatgin wy de Jaarboeken
der Oude en hedendaagfche Wysbegeerte opflaan, en
raadpleegen , wy zullen ons gedrongen vinden aan dezelve regt te doen, en haare verdienflen te erkennen.
In de woestheid der oude tyden , waar in het Heidendom ons niets anders voor ooggin fielt dan Volken, godsdiennig door bedrog, en ondeugend door godsdienst,
zouden de klaarlle beginzels der natuurlyke billykheid
onvermvdelyk hebben moeten bezwyken voor de gedrogtlyke ongerymdheden der Afgoderye; indien een
klein aantal van Wysgeeren dat kostbaar pand niet bewaard hadt, onder de Heidenfche Volken.
De cerfte Wetgeevers waren Wyzen, die de eerbiedenis der Volken in den rang der Goden plaatftc, om dat
zy weldoenders des Menschdoms waren. OsIRls. MERcURIUS en MNEVES, fchreeven aan Egypte wetten voor;
en geheel de Oudheid heeft het Ryksbefluur van Egypte aangezien als een voorbeeld van de fchranderfte Staatkunde. ZOROASTER deeds in Per f e de goede zeden bloei jen. Hy leeraarde de goedwilligheid, de liefde des
Regts; en maakte dat men finaak kreeg in deezen ver
grondregel. Doet aan anderen 't geen gy wilt, dat-hevn
u gefchiedde (*).
Ziuts
(*) Sadder. P. LXXI.
J F3
VII. AE . AIyNG1LW. NO. 13.
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Zints twee duizend en meer jaaren, geniet CoNFUSiUs
dc eer, van het beste Staatsbeltuur vastgefteld te heb
welk een wyduitgeftrekten Staat voegt. De-ben,'t
duur des Chineefchen Ryks is een bewys van de volmaaktheid der Staatsgefteltcnisfe; en tevens het ftandhoudend
uitwerkzel van den gelukkigen invloed der Wysbegeerte op den Burgerstaat.
Van de zeven Griekfclie Wyzen regeerden zes hun land;
en hunne Landgenooten fmaakten • de zoetigheden van
Bene regtvaardige en gemaatigde Regeering. THALES,
die geen deel in 't bewind der openbaare zaakcn nam,
onderhieldt, in zyn Vaderland, door zyne lesfen en
zyn voorbeeld, de liefde tot de Zamenleevings deugSOCRATES, en zyne Leerlingen, hevlytigden .
den zich byzonder op de pligten des Burgerlyken leevens; en het is nog een algemeene grondregel onder de
iledendaagfche Wysgeeren, dat het beoefenen der Mensch_
kunde de cenige oefening is, den Mensch voegende;
dat alle andere Weetenfchappen moeten t'huis gebragt
worden op die groote kundigheid, welke het gedrag
van byzondere Perfoonen, en het Staatsbeftuur, regelt.
De Wysbegeerte, te Athene den zetel gevestigd heb
'er de ziel der Opvoedinge; zy leerde de-bend,was
Jongelingen zich vroegtyds te onderwerpen aan dc onderfcheide posten des Burgerlyken leevens, en de Bedieningen aan te zien, min als eergeevende onderfchei.
dingen, dan als flaatlyke verbintenisfen, om verftandiger, regtvaardiger en flipter in het onderhouden der
Wetten te zyn , dan Burgers van een langer rang. Zy ver
alle Leden van den Staat, om zich te fchikken-pligte
tot het bevorderen van 't algemeen oirbaar, en voerde
hun tot waardigheden op; hun leerende, dezelve met ecre
te bekleeden. In het kabinet der Staatsmannen toegelaaten , was zy hun Raadgeeffier; zy redenvoerde voor het
Volk, en haare befuiten waren zo veele Godfpraaken:
zy vormde, in de Legerplaatzen, verdeedigers des Va.
derlands. Indien CARNEADES, CRITILAUS, DIOGENES de
&Stoicyn, en anderen, tot het uitvoeren van gewigtige onderhandelingen benoemd , aan het denkbeeld , 't geen
enen zich van hunne Staatkundige bekwaamheden gevormd hadt , beantwoordden , ARISTIDES , de regtvaardige ARISTIDES , deedt zich op Gene uitfteekende wyze
kennen in de Veldmagen van Maraton, van Salamine en
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Phbcie. Welke Mannen hebben immer hunnen Vader.
lande grooter dienften gedaan dan XENOpHON, DEMOSTIIENES en POLISIUS ?
Bezwaarlyk vondt de Wysbegeerte ingang in Italie;
doch zo ras zy 'er te Rome voet gekreegen hadt, zag
men haar de Pleitzaal regelen , en CRASSUS en ANTONIUS,
de Wetten, onder het opzigt der beide SCEVOLAS, vol
Mannen, van allerlei foort , hervoort--maken,grot
brengen, en bovenal in CICERO en ATTICUS toonen, hoe
verre zy de Burgers, in het welzyn des Vaderlands,
kan doen deden , zo te midden van de lastige zorge
des Staatsbefluur, als in de gerustheid eens afgezonder.
den leevens. De Romeinen hebben aan haar de beste
Vor(len dank te weeten : zy vormde de welgeplaatfte
harten van cCn TITUS, van een TRAJANUS, der ANTONYNEN. Dwinglanden vereerden de Wysbegeerte met hun
haat, en deeden haaren luister door vervolging be--ne
ter opblaaken. Toen bepaalde zich het getal der braave Lieden tot den kleinen kring der Wysgeeren: de
deugd zogt , wanneer NERO haar den hartaar wilde afíteeken , eene fchuilplaats in de ziel der bevoorregte
Mannen , die, in een algemeen zedeverderf, zich van
misdryf durfden onthouden.
Wanneer de Kunften en de Weetenfchappen verlooren gingen, in de tyden van Staatsjammer en onheil,
toen Italie den Barbaaren ten prooije werd, fcheen de
fakkel der Rede uitgedoofd, om niet, dan naa een nagt
van duizend jaaren , weder ontíloken te worden. De
Wysbegeerte fchonk Beene lesfen meer aan het Menschdom; de regten der Natuure geraakten in vergetelnisfe.
Van rondfomme vertoont zich niets anders dan fchreeuwend onregt en fchennis , dan hoogmoed en kruipende
ilaaverny, dan dwinglandy en verdrukking- Nooit was
Vorftenmoord, Overfpel, Bloedfchande, Tweegevegt,
en Moord algemeener; nooit hadt men zo veelc trouw
boze huisgenooten , zo veel verraaderyen , zo veel
burgeroorlogen, zo veel ftaatontrustende bewegenisfen
van allerlei aart , of een zo verregaand misbruik van de
beste en heiligde zaaken. Overal verzogt het misdryf
het bloed der onfchuld aan de ondeugd. De fchoonfte
Landfchappen werden verwoest door wilde Dieren, met
den naam van Overmeesteraars beítempeld: de Godsdienst
:(rekte ten dekmantel of tot het werktuig van de doemOo 2
lyl.-
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lykfte driften: de gemeene trouw werd gefchonden aan
den voet der altaaren. Welk een fchriklyk tafereel der
tien Eeuwen van onkunde! Europa hadt toen geen Wyzen , die de Jeugd tot de zamenleevingsdeugden vorm
verkeerden en de Overheden-den,'imtVorf
leerden regt doen, die het Volk vreede en eendragt inboezemden : of die , iets meer kunnende uitvoeren,
groote voorbeelden tegen een groot bederf overftelden.
Naa deeze lange Ilaapziekte, bykans zo fchriklyk als
de dood zelve, ontwaakte de Rede, en fchrikte op't gezigt der gedrogten, die haar omringen. Het Vernuft,
met de gave van denken gewapend, bied zich aan om ze
te beftryden. De Waarheid volgt in den trein des ver
haar glans breekt met moeite heen door de dikke-nufts;
wolken der onkunde. Eenige Geleerden deeden de ge
wereld veranderen. De Zede en Staatkundi--danter
ge Weetenfchappen waren, nogthans; de eerfte niet,
die, met het herleeven der Letteren, de aandagt der
meesten trokken. De Dicht- Gefchied- Natuur- en Wis
werden met meerder yvers omhelsd en voortge--kunde
zet. De Zedekunde, eigenaartig eene zo aangcnaamc
en inneemende Weetenfchap, hadt by de laatfte Wysgeeren, als EPICTETUS Gn BOi:TIUs, een ftuursch en af
voorkomen gckreegen: een noodzaaklyk uitwerk--zigt
zei van de ruwheid der tydcn die zy beleefden. De
twistzieke beuzelpraat der Schoolen was althans niet
gefchikt om 'er een bevalliger gedaante aan by te zetten. Men bevlytigde zich toen meest op de Letterkunde. Maar zo ras de Menfchen vatbaar werden voor het
vermaak van kundigheden op te doen, fchepten zy ook
genoegen in deugdzaam te zyn. ERASMUS durfde het
waagen, zync Tydgenooten eene fchildery hunner Ondeugden voor ooggin te houden, zonder hun te ergeren.
't Is waar hy deedt hun meer lachen dan bloozen over
hunne dwaasheid; doch zyne lesfen onder het masker
van geestigen boert verbergende, leverde hy, den lof
der Zotheid fchryvende, de fchoonfte beeldtenis van een
Wyzen op.
MONTAICNE fchreef, zonder daar voor uit te komen ,
eene bevallige Zedekunde, gefchikt naar de onderfcheide Handen des Menschlyken leevens. CHARRON maakte
van de Wysheid eene kunst; doch hy putte de beginzels uit het menschIyk hart. Lei BRUY$RE, de Menfchen
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f then fchilderende zo als zy waren , toonde hoe zy
moesten weezen. LA ROCHEFOUCAULT hekelde de Hovelingen: en vervolgde, zonder ophouden, de kwaalyk
begrepene Eigenliefde, onder de verfchillende gedaanten , welke zy aannam, om zyne dagen te ontweken:
en na dien Protheus van alle de vermommingen ontbloot
te hebben , liet hy dezelve over aan zyne eigene leelykheid , als aen zyn wreedf'en beul.
LOCKE deedt zyne Landgenooten de onheilen eener
verwaarloosde of verkeerde Opvoeding opmerken. Die
verlichte Meester wees hun den weg, om hunne Kinderen c-en gezond lichaam , een veyen geest , en een deugd
te geevcn. Teffens een diepdenkend Staats--zamhrt
man, handelde by ook over liet Burgerlyk Beltuur,, en
by handelde daar over met die onpartydigheid, welke
de evenaar moet houden, wanneer men de regten des
Volks en de voorregten der Vorften tegen elkander opweegt. WOLLASTON bepaalde de natuur van Goed en
Kwaad, en toonde, waar in het onderfcheid gelegen
was. 'FTUTCHESON bragt het Zedelyk gevoel ter baanc.
SHAFTESBURY maakte eene edelmoedige en onbaatzugtige
goedwilligheid tot een maatílok van verdienflen en deugd.
De GROOT hadt reeds , in 't begin der voorgaande
F,euwe , zyn onfterflyk Werk: Het Regt des Oorlogs en
Iles Vredes, uitgegeeven. Een voortbrengzel van een
eerst vertand, ryp geworden in fl:aatsbcdryven, en tegen den last der wederwaardigheden opgegroeid. Uit de
beginzelen des Burgcrlyken Regts en der Staatkunde,
trekt hy regels, om de Volken in Vrede te houden, of
daar toe weder te brengen als zy in Oorlog geraakt zyn;
om Regt en Menschliefde te doen Rand grypen in een'
toeftand , die een omkeering fchynt van alle orde, en allen
gevoel van medelyden verdoofu.
PUFFENDORFF zette de Weetenfchap, door DE GROOT
uit de barbaarschheid gered, in een nieuwen dag. Begaafd
niet eenen doordringenden geest, een juist oordeel, en vry
van vooropgevatte begrippen, klom hy tot de eerde bcginzelen der Zedekunde op, en met nauwkeurigheid de
aaneenfchakeling der Zedekundige Waarheden volgende,
vormde by een geregeld Stelzel van de Pligten eens
1,Zenfchen, eens Burgers, en der Overheid, die hy uit
3 et beginzel der Gezelligheid doet voortvloeien.
CUMBERLAM , WOLF, nURLEMAQtI, hebben dit gebouw
0o i-
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bouw hoogei° opgetrokken: en het Werk van MONTESmoet , naa Bene menigte van Gefchriften , over
allerlei takken van Staatsbeftuur, te hebben voortgebr,igt,
eindelyk de Weetenfch:p der Huishoudelyke Staatkunde
tot pene trap van volkomenheid opvoeren, die der Wysgeerte tot onverwelklyken roem zal ftrekken, en den
laster den mond floppen.

QDIEU

TWEE GEVALLEN VAN EEN ONTWRIGTING VAN 'T HEUPEBEEN, MET EEN VERHAAL VAN DE WYZE VAN HERSTELLING. Door Mr. THOMAS ANDERSON, Heel-

meester te Leith.

(Medic. and Philef. Comment. Vol. III. p. IV.)
1772, zondt Mr. Bruce, Heelmeester
J nteSeptember,
Musfelburg, om my ; verzoekende, dat ik niet
hem wilde koomen in de Koolwerken van Lord Abercorn,
hebbende een van de Koolwerkers zyn linker Heupebeen ontwrigt. Ik vond aldaar de Heeren Bruce en Stewart, Heelmeesters te Musfelburg, en Simpfon en C.larkfon, Heelmeesters te Dalkeith, welke zo even begonnen
waren, de herftelling, met behulp van katrollen, te beproeven. Men (telde hiermede verfcheide poogingen in
't werk; doch de band, om de knie eindelyk afflip.
pende, nam men ze weg. Hier door kreeg ik gelegen heid van 't geval te onderzoeken; ik vond de linker
knie drie of vier duimen verder vooruitkomende, dan de
regter, en de een kon op geen agt of tien duimen naby
de ander gebragt worden, dewyl de voet naar buiten
gedraaid was. Wanneer 't Been naar boven en beneden, op een zachte wyze , bewoogen werd , gevoelde
by weinig pyn ; doch ik bemerkte, dat, als 't geheel
of ten naasten by uitgeltrekt was, 't hoofd van 't been
vast geraakte. Hy klaagde meer, als 't in deeze legging was, over pyn, wanneer men 't Dycbeen poogde
om te draaijen; 't zelve veroorzaakte hem geene ongegemak, wanneer de Dye opwaards naar de buik geplaatst
was. Uit 't bovengemelde verfchynfel was 't zeker ,
dat 't hoofd van 't been verplaatst was uit de gewrichtsholte, naar beneden en binnewaards na de groote holte
van 't Ifchitirn, en Schaambeen. Ik was overtuigd, dat
al-
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alle poogingen tot herftelling , op de gcmeene wy ze ,
met een uitgeftrekte Dye, in 't werk gefield, te ver
waren, naardien daar door alle de Spieren uit ge--gefs
fpannen werden, welkers werking misfchien in Raat zoude zyn alle uitrekking, die wy in 't werk konden ftellen, te overtreffen, maar door 't Dyebecn ten naasten
by in een regte lyn met de tronk te brengen, waardoor
de Spieren zeer ontfpannen wierden , Relde ik my voor,
dat de herftelling veel gemakkelyker plaats zoude hebben, en dat de uitrekking tevens veel minder zyn zoude. Terwyl ik dit onderzoek deed, was de Lyder
geplaatst op een tafel, op zyn rug. Ik lipte 't Dyebeen op, tot dat 't byna eenen regten hoek met de tronk
uitmaakte, en met myn regterhand in de knieholte te
plaatfen, vatte ik 't Dyebeen, en rekte 't uit, zo veel
als ik kon. Door dit te doen, vond ik dat ik 't hoofd
van 't been verplaatfen konde: op den zelfden tyd drukte
ik, met myn linkerhand, op 't hoofd, en de binnezyde
van de Dye naar de gewrigtsholte toe, terwyl ik met
myn regterhand een klein cirkelwyze dray aan 't Dyebeen gaf, om de rotula binnewaards in zyne natuurlyke
plaatfing te brengen. In myne tweede pooging, fprong
't been in 't gewrigtshol , met een knap, die door de
rondomifaande Heeren waargenoomen werdt ; doch
meest van den armen man zelve, die aanftonds uitriep,
dat by wél, en van alle pyn vey, was. De knien kon
toen by elkander gebragt worden; de beenen'waren-den
gelyk in lengte, en de voet in zyne natuurlyke plaat
werden, voor oenigen tyd, faam gebonden-fing.Dek
door een rol lind, om de bewceging van de Dye te beletten; niet drie weeken was hy weder aan zyn werk,
zonder de minfte ftyfte in de geleeding gewaar te worden.
2. Een Jonge, agt Jaaren oud, van een f}erk gezond.
peilel, terwyl zyn zuster hem op haar rug droeg, viel,
door 't loslaaten van zyn handen om haar neck, op zyne linker zede. Zy hielt hem evenwel by de beenen,
die rondom 't midden van haar lighaam geplaatst waren,
zo dat die deden fterk gerekt wierden. Hy werd naar
huis gebragt, en klaagde over de linker Dye en heupe,
't welk hy zeide dat door een val van zyn zusters rug
veroorzaakt was. De ouders, arm zynde, en denkende dat 't alleen gekneusd was, wagten r8 dagen , voor
dat
Oo4
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dat ze eenige hulp zogten. Ter deezer tyd vond ik
hem, in zyn bed, op zyn rug leggen, met 't vooríte
gedeelte van 't Dyebeen naar binnen gekeerd; de knie
vergeleeken met die van 't regterbeen, was ten vollen
vier duimen korter, 't been was naar buiten gekeerd,
en in de heup was een aanmerkelyke fpanning en zwelling. Op deeze vertooning vermoedde ik een breuk
van den hals van 't been; doch, by nader onderzoek,
was ik fchielyk van de ontleeding overtuigd, en dat 't
hoofd van 't been naar boven en agterwaards van 't ge
holle gedeelte van 't ilium, waar 't-wrigtshole,nd
zich vereenigt met 't ifchium, gedreeven was. De geringe pooging, om 't been van plaatfing te doen veranderen, veroorzaakte hem de heevigfle pyn; hy kon alleen
verdraagen dat 't zagt opwaards bewoogen werd, indien, op den zelfden tyd, de knie geboogen werdt naar
de regter zyde. Hy klaagde zo zeer over pyn, ver
wegens de beweeging, om de plaatfing van 't-orzakt
been te ontdekken , dat de hertelling, op dien tyd,
niet beproefd werd. De Heup werd geftoofd en gewreeven met olie, met kamfer bezwangerd; in den nagt
werd 'er een pap op gelegd. Den volgenden voor den mid.
dag bezogte ik hem met twee jonge Heeren; by werd
overdwars in 't bed geplaatst, en 't Dyebeen opgeligt ,
zo dat 't een fcherpe hoek met de tronk maakte. In
deeze plaatfing lag de knie aanmerkelyk overgekeerd
naar de regter zyde , terwyl 't been zeer buitenwaards
gekeerd was. Hy werd, door een medehelper , vast
gehouden, terwyl ik zyn been, met beide myne handen, boven de knie, vatte, ftaande aan de zyde van 't
bed, en opwaards trekkende: ik bevond, dit doende,
dat ik 't hoofd van 't Dyebeen van de plaats, daar 't
was geleegen, beweeggin konde; maakende daarop een
íterke uitrekking, vatte ik met de linkerhand 't midden
van 't onderbeen , 't welk ik naar binnen bragt. Hier
door kreeg 't Dyebecn een cirkelwyze draay , die 't
hoofd naar de gewrichtsholte heen bewoog, waar in 't
met een gevoelig geluid fprong. De Jonge riep onmiddclyk , dat hy wel was; by kon nu verdraagen dat 't
1Dyebcen zagt naar alle kanten bewogen werdt. De Dye.
beenderen werden, geduurende twee wcekcn , met een
verband, fa.men gebonden, met drie wceken was hy in
staat te wandelen ; doch by klaagde nog één of twee
weeken over ftyfte in 't gelid. rxoE-
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PROEVEN, OM TE TOONEN PAT HET CLAS DOORDRING In
BAAR IS VOOR DE ELECTRISCh E VLOEISTOFFE.

tenen Prievcvan JoltN LYON , aan den Schryver
van The Gentlenians Magazine.

Myn Heer.
dit gefchrift, Proeven en Waarneen^inN
gen in de Elcftriciteit behelzende, voor de Koninglyke Societeit geleezen, en by haare papieren weg

verzoek ik u 't zelve, om her algemeencr-geldis,
bekend te maaken, in uw Maandwerk te plaatzen. Dcwyl het onderwerp mocilyk is, hoop ik, dat, het geen
ik te zeggen heb, met aandagt zal gcleezen, en niet
oprebnccid ondcrzo t worden : vindt men dat ik mis
Lubbe , dan verwagt ik die zelfde goedgunftighcid aan
te treffen, die andere Schryvers , in • foortgclyke ge
bejegenden.
-valen,
Door dceze hoope gefterkt , zal ik het w aa, den , cene
vcrondc-fteliing in twyfel te treffen , die door Dr.
TRANKTIN gemaakt, en, door de tegenwoordige Liefheb
omhelsd is. Dwaalingen , door-berstiElc,
'.o veel gezags geflaafd , kunnen niet mision voor
waarheden door te gaan, tot dat eenig flout Proef
verlaat , en liet waagt -i;ecmrhtbdnfpo
een nieuw pad in te íaan, om zone l:ut:dighedcn te
vernleerderCn.
Vcrmids dit gefclu•ift aliecn ftrckt tot cello Iniciding, van 't geen ik over dc L1e tricircit meen in 't
licht te geeven, zal ik, voor tegenwoordig, mV eer
bevlytigen, om dc twyfc]ingcnn van anderen te vcrfierken , dan om oenige nieuwe be iinzcls , ten opzigte van
cie Eleftrifche Vioeitofe, aan te bicdcp. Dc 1 loogleeraar
-

IjUSSCHENBROEK, Dr.

FRANKLIN , de Abt. NOLLTT ,

Vader RECCARIA, M. wlr.soN, en vccle anderen, (mag
neen uit hunne Schriften oordoelen ,) fchynen verre
ran overtuigd te zyn, dat de Eleftrifche uitvloeizels niet
door Glas heen gaan. Dr. F RANKLINS veronderftelling
beeft deeze zwaarigheid in zich: naamlyk , indien het
Glas toelaat dat het Eleftriscla vuur door de porien
Oo S
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heen gaat, kunnen wy geene reden geeven van het
wonder verfchynzcl der Leydj'che Fles.
Indien decze fyne vloeihoífe niet door het Glas heer
dringe, houden wy dan geene ongervmdheid ftaandc,
als wy , op Dr. FRANKLINS , beginzels redenkavelen?
Laateg wy het Bene lichaam niet op het ander werken,
waar het niet is? Redenkavelen WY dan op zulke heginzelen, als de Liefhebbers der Electriciteit in andere
takken der Wysbegeerte erkend hebben?

Eene Proeve ?net den Zeilj^een.
Plaats een Naald in een Glaazen Pyp : laat de pyp hermetisch verzegeld zyn. Breng 'er den Zeilsteen by,
de Naald word bcwoogen: en wy fchroomen niet te
zeggen, dat dezelve van den Zeilsteen, door het Glas
word aangetrokken.

Eene Proeve met de Elef riciteit.
Plaats een klein Veertje, of hang aan een draad een
ligt Vlierballetje , in een Vies, laat dezelve hermetisch verzegeld weezen , trek liet aan met een geëlectrifeerde ftaaf of buis, en het Glas, zegt men ons, is
ondoordringlyk voor de ElefLrifchc viociftoffe, en wy
zvn vcrpligt cene veronderftelling aan te neemen
van Pofitive en Negative Eleftriciteit, om reden te geeven van dc bew ceging in het Veertje op het Vlier
-baletj.
Zyn de deeltjes der Zeilfleen Stoffe kleinder dan die
der Eleetrifche Vloeiftoffe, of verfchillen zy zo zeer
in gedaante, dat het Glas de eene doorlaate , en de
andere belette ? Wy bekennen onze onkunde van de
grootte en de gedaante deezer onbegryplyke kleine ftofdeeltjes, en nogthans fchryven wy aan 't zelfde ver
-fchynzeltwvridozakent.
De Heer rznnx NEWTON leert ons, dat wy, zo verre het ons mogelyk is, dezelfde oorzaaken moeten vastftellen, voor de natuurlyke uitwerkzels van dezelfde
Poort. Dewyl de groote Maaker der Natuure, in zyn
Werken, geen grooter verfcheidenheid van oorzaaken
gebruikt dan 'er volftrekt noodig zyn, is 't het Werk
der Natuurlyke Wysbegeerte , om zo veele verfchvnzels als 't kan zyn, tot eenige algemeens bekende oor.
zaak
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zaak te brengen. I)it moet men doen, door de ver
elkander te vergelyken in derzclver onder_-fchynzlsmet
fcheicíc otrítandigheden; vindt men dat ze daar in overeenkomen , dan hebbe men ze als uitwerkzels van dezelfde foort aan te merken , en aan dezelfde oorzaak toe te
fchryven ; door dit middel zullen de oorzaaken, welker
beftaan beweezen is, algemeener befchouwd, en onze
kundigheden uitgebreider worden.
Indien zy op deezc gronden redekavelen, moet ik de
veyheid neemcn, om als myn gevoelen op te gceven,
dat dc bcwecging van de Naaldc, (in de gemelde Proeven) veroorzaakt wordt door de 1Y1agnetifche , en de beweeging van het Veertje of de Vlierballetjes door de
Eleftrifche, J7ioeif offen, veylyk door het Glas heen dringen
Wanneer men dit tonifaat zal men niet D. FRANK--de.
LIN zeggen : hoe is het dan mogelvk reden te geeven
van het wonder verfchynzel der Leydfclie Fles , en veele
andere dergelyke verfchynzelen, zo incnigvuldig voor
Dit zyn, ik beken liet, zwarigheden; doch-komend?
het past ons niet ons fchielyyk te laatcn vervaaren door
zwaarigheden in een Stuk, 't geen men nog niet ten
vollen onderzogt heeft : want met voort te werken
zullen wy misfchicn de waarheid agtcrhaalen.
Dcwyl dit onderwerp keurig en mr.oeilyk is , zal ik
voorzigtig te werk gaan, en het nog niet voor toegeftaan rekenen, dat de Elctrifche doffe door 't Glas heen
dringe : ik zal van flap tot flap vorderen, tot ik fpreekender bewys aan voere.

Eene Proeve met den Zeileen.
Strooi zagtjes ecnig Staalvylzel op een wit Papier,
leg het op een Glazen ruit. Indien gy een Zeilfl een
onder het Glas houdt , zullen de kleine ftaaldeeltjes, door
de uitvloeizels van den Zeilficen , aangedaan worden ,
en de rigting van de daar na toe gehoudene Pool aan
gevolg , 't welk wy uit deeze Proeve-nem:ht
trekken, is, dat de l\Iagnetifche Vlociftoffe door het
Glas heen dringe.
-

Eene Proeve met de EleEtriciteit.
Om in de EleEricitcit Bene Proeve van gelyken aart
te doen, neem ik het zelfde Glas, Papier en Staalvylzel,
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zei, (Zemel- of Vlierballetjes zvn beter,) 't welk ik op
de volgende wyze van alle andere gemeenfchap affluit.
Op een Mahognie houten ftoel , met Glazen pooten,
plaatste ik vier Wynkelken, op eiken hoek een, en op
't midden van den Roel voeg ik een kleine glazen ruit,
waar op ik een koperdraad zet , geflooken of gefchroefd
in een metaalen voet, om 't zelve te onderfteunen, en
't is op dezelfde hoogte met de glazen. Aan dit koperdraad maak ik een keten vast, en kegt dezelve aan den
Conductor van de Elitrifeer Machine. Op de Wynkelken en het koperdraad zet ik myn glazen ruit met het
Papier en het Staalvylzel; en daar boven, op den afRand van omtrent een duim, plaats ik een drooge en warme metaalen plaat, onderfteund door een ílandaard, die
,emeenfchap met den vloer heeft. Wanneer myn toeftel
in deezer voege gereed is , word, zo ras ik de Elettrifeer
Machine begin te draayen , het Staalvylzel, door de
metaalen plaat aangetrokken en weg gef toten. Ik weet
wel, men zal antwoorden , dat de Negative Eleariciteit
dit uitwerkzel te wege brengt MUSSCHENBROEK verhaalt ons ook, dat de Eleftrifche Vloeitollen niet gaan
door Papier met gaten , noch door fyn linnen. Hoe
koniti dan deeze fyne Vloeiíloífe by de Staaldeeltjes?
k'`crfpreidt dezelve zich onder de oppervlakte van 't papier, klimt het dus by de kanten op, en in dier voege
in flede van door het Glas heen te dringen, na het
Staalvylzel op de bovenvlakte? Zeker de Natuur neemt
nooit zulk een krom pad!
Om, indien het mogelyk ware, voor te komen , dat
de natuurlyke hoeveelheid EleE rifcheigfe, die men veronderftelt te huisvesten in de porien aan elke zyde van
het glas, met zulk Bene kragt wrogten als de tegenwoordige veronderflellige Leerwyze ons wil doen geloven, deed ik een bekleedzel van pek aan den bovenkant
van myn glazen ruit, 't welk ik my verbeeldde genoeg zaam te veezen om deeze fyne floffe in de porien van
het glas te bef uiten , of althans de kragt daar van te
beneemen; maar, niettegenftaande deeze voorzorge, herhaalde ik myne Magnetifelie en EleEtrifche Proeven met
dcnzelfden uitslag. De Magnetifche en Eletrifche uit vioeizels gaan door het pek en 't papier heen, of over
derzeiver oppervlakten ; dit denk ik kan niet gelochend
wo den. Maa: men onderrigc ons, dat pck zo wel als
glas
.
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glas geen Conductor is in de EleEtriciteit. Volgens wel
gronden zullen wy dan reden geeven van deeze zeld.-ke
zaame uitwerkzelen? Zal de veronderftelling van Pofitive
en Negative Eleftriciteit ons , in dit geval, helpen ? Ik
denk neen. Maar ik heb nog niet afgedaan.
Ik nam vervolgens een glazen ruit, tien duimen in 't
vierkant, en plaatfle dezelve op myn ruit met pek bedekt, en op dit laatstgemelde íluk glas zette ik myti
papier met Staalvylzel, en herhaalde myne proeven,
met denzelfden uitflag.
Om deeze Proefneemingen zo verre te brengen als ik
ze voor tegenwoordig noodig oordeel, nam ik daar op
een rond ftuk glas van acht duimen middellyns, aan de
eene zydc wel dik met zwavel betreeken, en een ander
van zeven duimen middellyns met wasch bedekt; en ik
zette het eene boven op 't ander op 't glas, met pek
beftreeken, en myn Staalvylzel werd, door de Metaalenplaat , op dezelfde weze aangetrokken en afgeítooten , als op dc enkele glazen ruit.
Welke beíluiten kunnen wy uit deeze Proefneemingen trekken ? Blykt het niet, als wy onze zinnen mogen gelooven, dat de Elecirifche uitvloeizels door Bene
zclfftandigheid kunnen heen dringen, waar door de Zeil
deeltjes vrylyk gaan.
-ften
Men zal het misfchien langwylig vinden dat ik zo
lang flil flaa om waar het mogelyk één Stuk te betoogen. Dan het is een ftuk van aanbelang, en dat, beweezen zynde, tot een fleutel kan dienen om de deur
van dit deel der Natuurkunde te ontfluiten, om, binnen
korten tyd, grooter vorderingen, te maaken. Ik zou
nog eene groote menigte van Proeven kunnen bybrengen alle ílrekkende om te bewyzen dat de Elettrifche
foffe door Glas dringt ; doch ik oordeel dc gemelde
genoegzaam tot myn tegenwoordig oogmerk.
Ik gaa derhalven voort, opa te toonen , dat niet alleen de oneindig kleine deeltjes der Eleftrifche Vioeifloffe, maar ook de lading van een groots Vles blykhaar door Glas heen dringt, zonder daar aan de minfle
fchadc toe te brengen.
Neem een Glazen ruit , van tien of twaalf duimen
middellyns , meer of min naar de grootte van uw Vles ;
plaats dezelve op de keten , langs welke gy voorhebt
de vonk van de binnen- na de buiten-zyde van uw Vles
te
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te leiden. Laat het einde van uw keten gehaakt wee.
zen aan een fchcrpe pen, rechtftandig op den horizon
geplaatst , met de punt digt aan de 'onder oppervlakte
van uw ruit, en overgeheld aan een ander punt op dc
boven oppervlakte van het Glas waar op men ook de
Vles moet zetten, zo dat by binnen 't bereik des laatst
Ik plaats het andere einde van cie-gemldnputszy.
keten op een Mahognie houten ftoel met Glazen pooten, en met een koperdraad in myn hand, met het einde gevestigd op de keten aan den íloel vast, ontlaad ik
de vies door fchielyk de knop aan te raaken , en de laading gaat blykbaar door liet Glas heen. In de Brieven
van FRANKLIN wordt ons berigt , dat een Vles niet kan
gelaiden worden, ítaande op Glas, of 'er moest cene
ge :cenfchap zyn tusfchen deszelfs bekleedzel en de
vloer. Ik zal hier alleen zeggen, dat ik de voorgaande
proeven ten mintien honderd maaien genomen heb, cn
dat zy zelden mislukten.
Dewyl ik vrees , dat al het bygebragte niet genoeg.
naam zal weezen om eene begunstigde veronderflelling
te laaten vaaren, zal ik 'er dit nog byvoegen.
Neem denzelfden toeftel als in de laatlte Proeve; doe
een glazen handvatfel aan het ontlaadetji koperdraad : laat
iemand het bovenpunt neerpen, en dit houden tegen het
onderpunt, digt aan het glas, met de Bene hand, en laat
hy, met dc andere hand, liet bekleedzel van de Vies
aanraaken. Laad, wanneer by dus (laat , de Vles, en
ontlaad dezelve fchielyk door de knop, met het koper.
draad aan te raaken, en als hy niet bemerkt, dat de
Eleftriciteit, niet tegenítaande den hinderpaal van het
Glas, hem door het lyf gaa, zal ik my zeer bedroogen
vinden.
Ik zal hier nog maar alleen byvoegen, wat ik, ten
nanzicne van dit íluk, voor my zelven gedagt heb, ik
liet my niet voorinneemen door de proeven , noch beheerfchen door de waarneemingen mvncr voorgangeren.
Hoe verre ik Haagde in de doordringbaarheid van het
Glas, ten opzichte van de Elcftrifche Vlociftoffe, te
bewyzen, laat ik aan het oordeel der rt.chtfchape Lief.
hebberen. heb ik mis, ik f'caa bloot voor overtuiging,
en zal ir,yne dwaalins; , wordt ze my aangeweczen, ge
erkennen. Kan, integendeel, liet hier ter nc--redlyk
dergeftelde den toets van Itreng onderzoek doorítaan , di t
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zal my aanzetten, om ecnige verdere Proeven, deezer!
tak der Natuurkunde betreffende, het Gemeen mede te
deelen.
Dover, ?o. duly, 1778.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN DE ONDERSCHEIDE REIS TOCHTEN,TER ONTDEKKINGE IN HET ZUIDER -HALCROND GEDAAN.

(Overgenomen uit de General Introduíïion. of a Voyage towards the Sout-Poole and round the World, door JnMrs coox.)

Den Schryveren der Hedendaagfclre Vaderl. Letteroef..
Myne Heeren!

„ Gy hebt, in uw Mengelwerk, Genieen tyd geleden (*),

een Berigt geplaatst, wegens nog onbefchreevene
Scheepstochten, naar de Noordpool gedaan, door DANIEL
I;ARINGTON, aan de Koninglyke Societeit overgeleverd: deezer dagen de Engelfciie Reisbefchryving van
eoox doorbladerende, vond ik, in cie Algenteene Inlei„ ding , een kort en zeer keurig verflag van de onder fcheide Reistocliten, ter ontdekking in liet Zuider-halfrond ge„ daan. Dit is in de Nederduitfche Uitgave van de ge„ melde niet geplaatst , en , onzes inziens , dc aandagt
„ uwer Lcezeren wel waardig zynde, fchoon geene on„ befchreevene Scheepstocliten vermeldende, gelyk liet !traks
„ aangetoogene Berigt , ten opzigte van de Noord„ pool, deelen wy UE. mede, in de hoope. van het
niet Bene plaats vereerd te zien in uw nuttig Mengel„ werk". Wees verzekerd dat ik ben , enz.

„

Of het onbezogte gedeelte van het Zuider Halfrond
enkel een onmeetbaare Waterplas zy, of Benig ander
Vast-land behelze, gelyk de Befpiegelende Aardsrykskunde fchynt te willen, is can vraagftuk, 't welk niet
al(*) Zie de Hedend. Yad. Letteroeff. 'I, Deels. II. $tuk. Sl.
4I4.
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,alleen de aandagt der Geleerden, maar ook die van de
meeste Zee-n:ogenheden in Europa bezig gehouden heeft.
Ik zal hier een beknopt verflag doen van de ondcrfcheide Reistochten ter ontdckkinge in 't Zuider Halfrond onderrlolren, en daar in den leiddraad der cydorde
volgen.
De ecrite, die den grooten [lillen Oceaan overflak was
FERDINAND MAGALHAENS, Of MAGELLAN, CCD Portugees,
die in Spaanfclzen dienst den io van April des f aars M1JIX,
met vyf Schepen, van Seville zeilde. By ontdekte de
Straat die nog zvn Naam draagt, en op den 27 van November XIDXX daar door gezeild zynde, ítevende by
vember
den Stillen Zuider Oceaan in.
In deeze Zee ontdekte by twee onbewoonde Eilanden,
welker ligging men niet wel weet. Fly ging vervolgens
onder de linie door, ontdekte de Ladrone Eilanden; en
an daar kwam by op de Philippine Eilanden, op een
deezer fneuvelde by in een gevegt met de Inboorelingen.
Zyn Schip, de IZi '[ory gcheeten , was het ceriie dat dc
Wereld rond zciide ; en 't oenige van zone Vloot, 't
welk de gevaaren en ongemakken, zyne heldhaftige onderneeming vergezellende, ontkwam.
De Spanjaarden deeden, naa dat WIGELLAN hun den
weg geweezen hadt , verfcheide Reistochten van Ainericce
westwaards aan, eer ALVARO MENDENA DE evi, in
den jaare MDXCV, zyne Reis ondernam, welke dc
ecrfte is, die men geregeld kan nagaan: want van de
voorgaande Tochten hebben wy geene nauwkeurige berigten ontvangen. — Wy wcetcn , nogthans , dat op
dezelve Nieuw Guinea; en de Eilanden, Salornos Eilanden gc_
heeten, en verfcheide andere, ontdekt zyn. Dc Aard_
ryksbefchryvers verfchillen grootlyks wegens dc lig
Salomos Eilanden. De waarfchynlykítc gedagten-ginva
is, dat ze die hoop Eilanden uitmaaken, die men nader_
hand Nieuwlirittanje, Nieuw Ierland, enz. genaamd heeft.
Op den q April des jaarsMDXCV zeilde MENDENA,
ten oogmerk hebbende zich op dceze Eilanden neder te
zetten, met vier Schepen van Callao, en zyne ontdek
aanzeilende, waren, de Mar quefas,-kinge,wstard
op de Zuiderbreedte van io°. — Het Eiland St. Bernardo, 't welk ik voor 't zelfde boude, als 't geen de
Commandeur BYRON het Eilandof Danger noemt. Vervolgens het Solitary Eiland op de Zuiderbreedte van
iet
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lo° 40' en 178° Westerlengte, en, eindelvk Santa Cruz
ongetwyfeld het zelfde als 't geen Captein CARTERET
Egmond Eiland heet. Op dit laatstgemelde Eiland ftierf
MENDANA met veelen zyner Tochtgenooten : en de ver
werden na M nilla ge --ftroidevblyzsVot
bragt door PEDRO FERNANDLZ DE QuiROS, den Opper
-flurman.
Deeze zelfde QuIROS was de eerfle, dien men uitzondt
enkel met inzigt om een Zieidelyk Vrstland op te doen;
en, in de daad , by fchynt ook de ecrf'ce geweest te
zyn, die Benig denkbeeld had van deszelfs beltaan. -Hv flak den 21 van December des Jaars MDCV te Callao in Zee, als Stuurman van de Vloot, onder het bevel van LUIS YAz DE TORRES, beftaande uit twee Schepen en ééne Bark, West Zuid West aanhoudende, ontdekten zy op den 26 January des Jaars MDCVI, zich
toen, volgens hunne rekening , duizend Spaanfclie Mylen
van de 4mericaaifche Kust bevindende, een klein laag Eilan d op 25° Zuiderbreedte. Twee dagen laater kwam
hun een ander te vooren, dat hoos was met een Vlakte
boven op. Dit is , naar allen fcilyn 't zelfde als 't geen
Captein CARTERET Pitcarins Eiland noemt. QUIROS
fchynt, naa het verlaaten deezer Eilanden, zvn' koers
Wesc Noord West err Noord West aangezet te hebben,
tot Ic° of I i° Zuiderbreedte , en vervolgens Vestwaards, tot hy aan de Baay van St. Philip en St. 31ago
kwam, op het Eiland Tierra del Espirito Santo. Op deezen weg ontdekte hy verfcheide Eilanden, waarfchynlvk Benige van die gezien zyn door laatere Zeelieden.
De Baai van St. Philip en St. Yago verlaatende ,
fcheidden de twee Schepen van elkander. QurROS ftevende met de Capitané Noordwaards aan, en keerde weder
na Nieuw Spanje; grootlyks geleden hebbende door ge
aan lecttogt en water. TORRES Huurde met-brek
de Almirante , en dc Bark , West op, en fchynt de eerfte
geweest te zyn, die tusfchen Nieuw Holland en Nieuw
Guinea doorzeilde.
Eene volgend beflaan, om, in den Stillen Zuider Oceaan ontdekkingen te doen, gefchieddc onder het beleid
tan LA MAIRE en SCHOUTEN. Zy zeilden uit Texel den
i. van Juny des Jaars IMDCXV met de Schepen de
Eendragt en Hoorn. Het laatíle verbrandde, by ongeluk,
in Port Defire. Met het andere ontdekten 2y de Straat,
die
VII. DTEL. AIENGELW. NO. 13.
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die den naam van La Maire draagt: zy waren de eerflens
die , Kaap Horn omzeilende, in den Stillen Oceaan kwamen.
Zy ontdekten het Honden Eiland op IS° IS' ZuiderbreedZonder Grond op IS'
te 13o° 30' Westerlengte.
Zuiderbreedte en 143° 13' Westerlengte.
Water.
land op 14° 46' ;zuiderbreedte en 144° Ió 'Westerlengte; en vyf- en twintig mylen Westlyker het Vliegen Eiland, op breedte van 15° 29'. — De Verraaders
en Cocos Eilanden op 150 13' Zuiderbreedte 137° I3' Westerlengte; twee graaden Westlyker het Eiland
de Hoop, en het Horn Eiland op 14° 56' Zuiderbreedte en 179° 30' Oosterlengte. Vervolgens deeden
zy • de Noordzyde van Nieuw Brittanje en Nieuw Guinea
aan, en kwamen in Oétober des Jaars MDCXVI op Batavia.
Behalven Benige ontdekkingen op de West- cn Noord
Nieuw Holland, werd 'er geene gewigtige-kustenva
Reistocht na den Stillen Oceaan ondernomen vóór het
Jaar lMIDCXLII, wanneer TASMAN van Batavia zeilde,
met twee Schepen aan de Nederlandfche Oostindifc lie
Maatfchappy toebehoorende, en van Dieniensland ontdekte; zynde dit een klein gedeelte van de Westkust van
de Vriendlyke Eilanden,
Nieuw Zeeland, en die Prins Willems Eilanden genoemd worden.
Dus verre oordeelde ik best het verflag van den voortgang der Ontdekkinge in den Zuider Stillen Oceaan niet af
te breeken, anderzins zou ik eer gemeld hebben, hoe de
Heer RICHARD HAWKINS, in den Jaare MDXCIV, omtrent vyftig mylen ten Oosten van de Rivier la Plata
zynde, door een form van zyn beoogden koers oost
werd gedreeven, en, toen het weer bedaarde,-wards
na de Straat van Magellan ftevenende, onverwagt Land
ontmoette : by zeilde liet omtrent zestig melen langs,
en heeft het zeer nauwkeurig befchrecven. Hy noemde
't zelve Hawkins Maiden Land, ter eere van zyne Koninglyke Meesteresfe, Koningin ELIZABETH, en zegt dat
het zestig mylen van het naaste gedeelte van Zuid America afligt.
Captein JOIIN sTRONC,hct Schip Farewell voerende, en van
Londen afgezeild, ontdekte dat dit Land uit twee groote Eilanden beftondt: by voer in 't Jaar MDCLXXXIX
door de Straat, die het Oostlykst en Westlyykst deezer
Eilanden van elkander fcheidt. Aan deeze Straat gaf by
den
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alen naam van Falklands Baay, ter eere van zynen Pa..
troon Lord FALKLAND; deeze naam is naderhand onbe.
dagt gegecven aan de twee Eilanden daar door van een
gefcheiden. Van deeze Eilanden fpreekende, moet
ik 'er byvoegen dat volgende Zeelieden hun tyd zullen
(pillen, indien zy Op 45 Zuiderbreedte na Pepys Eilanden zoeken: dewyl het thans vast gaat dat Pepys Eilanden niets anders zyn dan deeze Falklands Eilanden.
In April des Jaars NDCLXXV werd ANTONY LA ROCHE , een Eegelscir Koopman, op zyne terugreize uit den
Zuider Stillen Oceaan, waar by een handeldryvenden tocht
gedaan hadt, door winden en ílroomen veel Oostlyker
dan de Straat la Haire gevoerd, en geraakte op eene
kust , die zeer ligt dezelfde zyn kan, als ik op myne
laatíte Reis bezogt , en het Eiland Georgia genoemd heb.
LA RoCIiic, dit Land verlaaten hebbende, ontdekte
op 45• Zuiderbreedte een groot Eiland, met cone goede
haven aan den Oostkant ; waar by hout, water en visch
vondt.
I)r. EDMUND HALLEY, die beroemde Starrekundigc,
werd in den Jaare liDCXCIX benoemd, om 't bevel te
voeren over zyner Nlajefteits Schip de Paramour Pink,
op een Zeetocht ingerigt tot het vermeerderen van de
kennis der Lengte op Zee , en de Veranderingen van het
Kompas: als mede ter ontdekking van de onbekende
Landen , die men veronderftelde in 't Zuidelyk gedeelte
van den Atlantifclien Oceaan te liggen. Op deezen tocht
bepaalde hy de Lengte van verfcheide plaatzen, en gaf,
naa zyne t'huiskomst , zyne Kaart der Miswyzingen
uit: tevens eene nieuwe wyze, om de Lengte op Zee
waar te veemen, voorftellende. Dan, fchoon by ten
opzigte van de twee ecrstgemclde oogmerken zvnèr
Reize gelukkig (laagde, vondt hy geen onbekend Zuid
-land.
De Hollanders rustten, in 't Jaar 1\IDCCXXI, drie
Schepen uit oen ontdekkingen te doen in den Zuider Stillen Oceaan, onder bevel van den Vlootvoogd ROCCEWIEN.
Hy zeilde uit Texel den 21 Augustus, en Kaap Hoin omzeilende, ontdekte by in dien Oceaan het Paasch Eiland ,
waarfchynlyk gezien, doch niet bezogt, door DAVIS (*).
Ver'
0

(') Zie WAFER'S Defcription of the Isthmus of Darien,
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..---- Vervolgens ontmoette 'hy, tusfchen I.I• 14' en
15 ° 4,' Zuiderbreedte, en tusfchen 142° en 550° Westcrlengte , verfcheide andere Eilanden, die ik agt eenige
te zyn van die door En-gelfche Zeelieden gezien waren.
Voorts ontdekte by twee Eilanden op rs° Zuiderbreedte en rlo° Westerlengte, door hein Bonwnians
Eilanden gehecten ; en cindelyk het Enkel Eiland op 13
41' Zuiderbreedte i7o` Só Westerlengte. Deeze
drie Eilanden zyn , buiten twyfel, dezelfde, die door
BOUGAINVILLE, de Zeelieden Fslandei genaamd worden.
In den Jaarre MDCCXXXVIII zondt de Franfclie Oost
LOZIER eOUVEZ met twee Schepen uit,-indfcheMatpy
om ontdekkingen te doen in den Zuider Atlantifchen Oceaan. Hy ltak, op den ry van July des gemelden Jaars,
van dc Haven l'Orient in Zee, landde op het Eiland St.
Catharina , en zette van daar zyn' koers Zuid Oostwaards.
Op den i 'Tanuary des Jaars 1VMIDCCXXXIX ontdekte
by Land, of 't geen by voor Land hieldt, op Zuider
en i i° Oosterlengte. Ik heb, op myn'-bredtvan54
laatften tocht , verfcheide poogingen gedaan om dit land
te vinden; doch zonder vrugt. 't Is , derhalven, zeer
waarfchynlyk , dat , het geen BOT vrT zag, niets anders
was dan een groot Ys- eiland. Van hier ítevende
bv Oostwaards aan op de Zuiderbreedte van 51• en g5°
Oosterlengte, waar op de twee Schepen van elkander
fcheidden: het een ging na het Eiland Mauritius, het
ander keerde na Frank ryk weder.
Naa deczen Zeetocht van rouvET , fiuimerde de geese
der Ontdekkinge, tot dat zync tegenwoordige Majcfteit
van Groot Brittani-e een plan vormde om ontdekkingen te
doen, en liet Zuider halfrond te laaten doorreizen: in
den Jaare MDCCLX1V werd hier mede een aanvang gein aak t.
De Bevelhebber ryroN zeilde, diensvolgens, in dit
Jaar, met de Schepen de Dolphin en Tanner onder zyn bevel , op den 25 j uny uit Dains , en de Falklands Eilanden
aangedaan hebbende, ftak h door de Straat van Magellan in den Stillen Oceaan, waar by ontdekte de Eilanden
Disappointement , George , Prim tl'alles; de Eilanden van
Danger, York Eiland , en Byron Eiland. Hy keerde den q
May des Jaars MDCCLXVI in Engeland weder, en in
de volgende maand Augustus werd de Dolphin op nieuw
uitgerust, onder bevel van Captein wAr.Lis, niet de Swal
low,
0

0
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kiv, gevoerd door Captein CARTERET. Zy zeilden zamen
tot zy het Westeinde van de Straat Magellan, bereikt en
de Groote Zuid Zee in 't gezigt hadden, wanneer zy van
elkander fcheidden.
Captein WALLIS zette zyn koers Westlyker aan dan
een Zeeman vóór hem, op zo hoog een breedte, beftaan
hadt; doch by ontmoette geen Land voor dat hy binnen
den Keerkring was , waar by ontdekte de Eilanden Wlaitfunday Queen Charlotte Eginont Duke of Gloucester -- Duke of Cumberland
MaiErineo
Otalieite
Tapamanou -r--tea
Boscawven --- Keppel
Howe
Scilly
en Wallis; in May des Jaars 1NIDCCLXVIII keerde hy
in Engeland weder.
Zyn Medegenoot Captcin CARTERET hieldt een anderen koers, op welken hy ontdekte de Eilanden Osnabrug
Queen Charlottes Eilanden, als
Gloucester
mede Carterets en Goners Eilanden,en de Straat
rusfchen Nieuw Brittanje en Nieuw Ierland ; in Maart
des jaars MDCCLXIX kwam by te rug in Engeland.
De Scheepsvoogd POUGAINVILLE zeilde in November
des jaars IMIDCCLXV.i uit Frankryk met het Fregat la
Bo.ldeufe en het Voorraadíchip l'Etoile. Ecnigen tyd op
de Kusc van Brazil en de Falklands Eilanden doorgebragt
hebbende, fl,evende by in January des Jaars MDCCLXIX,
de Straat van Magellan door, en den Stillen Oceaan in. Daar
ontdekte by de 'Vier Facardines,Ilarpe Eiland, 't welk ik
voor 't zelfde houdc als 't geen ik naderhand Lagoon Ei
noemde; als mede liet Alutz Co Boog Eiland.-land
Omtrent twintig mylen verder ontmoette by vier
andere Eilanden; — en vervolgens landde by op Maiteee
Otaheite -- de Zeelieden Eilanden, en Verloore
Hoop, die voor hem nieuwe ontdekkingen waren.
ontToen zeilde by tusfchcn de Ilebricles door ,
het
dekte dc droogte van Diana, en eenige andere,
Land van Kaap Deliverance , — en Benige Eilanden meer
ten Voorden. Voorts zeilde by ten Noorden van
Nieuw Ierland om: kwam te Batavia, en in Maart des Jaars
MDCCLXIX in Frankryk.
Dit Jaar was opmerklyk door den overgang van de
Planeet Venus over den Schyf der Zonne : een verfchynzel van groot belang voor de Starrekunde; en 't welk
Pp 3
over.
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overal de aandagt trok van dc bcminnaaar en dier Wee.
tenfchap.
Met den aanvang des Jaars MDCCLXVIII leverde de
Koninglyke Ma atfchappy aan zyne Groot Prittannifclre Majefleit, een Gefchrift. over, waar in de voordeclen werden
opgeteld, die men zou kunnen trekken uit nauwkeurige
waarneemingen deczes overgangs in onderfcheide deelen
der Wereld; inzonderheid uit eene reeks van waarneemingen gedaan op Zuiderbrecdtc,tusfchen de i .o en i8Q
graad Westerlengte van het Koninglyk Obfervatorie te
Greenwich; en dat Schepen, daar toe behoorelyk uitgerust, noodig zouden wcezen om dc Waarneemers na de
bettemde plaatzen over te brengen ; doch dat de Koning
Societeit buiten Raat was , om de kosten, tot-lyke
zulk eene onderneeming vereischt, goed te weaken.
In gevolge van dit Vertoog kreeg de Admiraliteit last
van zyne Majefteit, om behoorelyke Schepen ten dien
einde te verzorgen. De Endeavour, tot een Koolfchip
gebouwd, werd gekopt, en tot de Zuidreis uitgerust,
en men vereerde my met het Bevelhebberfchap over 't
zelve. De Koninglyke Societeit benoemde kort daar op
my, benevens den Starrekundigen Mr. CHARLES GREEN,
om de noodige Waarneemingen op den Overgang van
Venus te doen.
Eerst had ik tot oogmerk dit groot en voornaam Iluk
onzer Reize te volvoeren op de Mar quefas of anders op
een der Eilanden door TASMAN, Amjlerdam, Rotterdam
en Middelburg geheeten, nu beter bekend onder den
naam van de Vrriendlyke Eilanden. Dan, terwyl men bezig was met de Endeavour uit te rusten, keerde Cap.
Lein WALLIS van zyne Reize rondsom de Wereld te rug ,
op deeze hadt by verfcheide Eilanden in de Zuid Zee
ontdekt, en onder andere Otaheite. Dit Eiland kreeg de
voorkeus van alle, de bovengemelde , ter oorzaake van
de gemakken daar te vinden: als mede , om dat men vara
deszclfs ligging wel verzekerd, en 't zelve in alle opzigten zo gefehikt was tot ons oogmerk.
Ik kreeg, over zulks , bevel, om rechtftreeks na Otcahaeite te ftevenen, en, naa het volvoeren der Starrekundige Waarneemingen, het oogmerk, om ontdekkingen in
den Stillen Zuider Oceaan te doen, voort te zetten ; door
Zuidwaards aan te houden tot de hreedte van Lo°; dan,
indien ik geen Land aantrof, AV cstsv"aards te zeilen tw feiiun
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fchen de 40 en g5° tot ik Nieuw Zeeland bereikte, dit
te onderzoeken, en langs den koers, dien ik het gevoeglykst oordeelde, na Engeland weder te keeren.
Ter vólvoeringe van dit alles, zeilde ik den -o van
July MDCCLXVIII van Deptfort, en den 26 Augustus
van Plymouth ; kwam te Madeira, Rio de ,7aneiro , en de
Straat la Maire, en flak, Kaap Horn omzeilende, met
de maand January des volgenden ]aars den Stillen Zuider Oceaan in.
Ik poogde het rechtftrecks op Otalieite aan te zetten,
en 't gelukte my gedeeltlyk; doch ik deed geene ontdekking, eer ik binnen den Keerkring was, daar trof ik
aan Lagaon Eiland, — de Twee Groups Bird Eiland -- Chain Eiland, en kwam den 31 van April op
Otalieite, waar ik my drie maanden onthicidt, in welken
tyd wy de Waarneemingen van den Overgang der Pianeer Venus volvoerden. Deeze gedaan hebbende,
verlieten wy 't zelve: ik ontdekte de Societeit Eilanden
en Oheteroa; hier op zette ik den koers Zuidwaards
tot ik de Breedte van 40 22' en de Mrestcrlengte van
1q_,° 29' bereikte: op den 26 van October kwam ik aan
de Oostzede van Nieuw Zeeland. Ik hield aan met de
Kust van dit Eiland te onderzoeken tot den 31 Maart
MDCCLXX, wanneer ik dezelve verliet, en na Nieun'
holland flevende; de Oostkust van dat grootti Land,
welk gedeelte nog nooit bezogt geweest was, naagegaaii
hebbende, zeilde ik tusfchen den Noordlyken uithoek
daar van en Nieuw Guinea door, te laarstgemelde plaats
landende: ik deed liet Eiland Sara, Bata'ia en cie Kaap
de Goede Hoop aan , en kwam in Engeland den 2 t Ju1V
des Jaars MDCCLXXI.
Op deeze Reis werd ik vergezeld door Mr. BANKS en
Dr. SOLANDER ; de eerfte een Heer van grootti middelen,
de ander een doorkundig Leerling van den groottin UNNEUS, en een der Boel:bowaarderen van het Britfclie Muft m, beide in de geleerde Wereld beroemd, wegens
hunne uitgef}rekte en nauwkeurige kennis in de Natuur
Historie. Deeze Hoeren , door zugt tot weeten--lyke
lehap geprikkeld, en aangezet om hunne kundigheden
uit te breiden in de verafgelegene Gewesten , die ik
ging bezoeken , verzogten dc Reis met my te mogen
doen. Be „Admiraliteit hond t cr_rcedlyl< een verzoek
toe, 't welk zo veel vootdccisaan't Gcmcenebcst der
LetI'
.
0
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Letteren beloofde. Zy gingen met my Scheep en dcelden in alle de gevaaren en moeilykheden vandeezen ver
Scheepstocht.
-drietgn
[Een breeder Verhaal van Benige deezer Tochten
vindt de Nederduitjche Leezer, in de Reizen rondsom
de Wereld, gedaan door Commandeur BYRON, Captein
WALLIS,

Captein CARTERET, en Luicenant cool,

te

Rotterdam by R. 4rrenberg in 't Jaar MDCCLX.XIV
uitgegeeven; en de nadere Ontdeki ingen van den laatst
Reis na de Zuidpool en rondom de-genomdizy
Wereld , in dit Jaar te Rotterdam gedrukt by A. Bothail, D. Timis, en P. Holf ein ; waar van wy in onze
Letteroefeningen, in het Eerfle Stuk dcezes VII. Deels,
BI. 425. aankundiging gedaan hebben,

KORTE GESCHIEDENIS

VAN DEN NYL

(Uit het Hoogduitsch van Prefr. M E IN E ES Piailof. Schriften.
Goett. 1775. I Theil. p. i80.)

n

e Nyl leverde den reizenden Grieten zo veele zon•
derlinge, en van hunne natuurkennis verre af zynde verfchynzelen, dat men zich niet behoeve te ver
als men ziet dat onderzoekingen omtrent den-wonder,
oorfprong en het regelmaatig tygen van deeze Rivier,
welke aan her dor en regenloos Egypten alle vrugtbaarheid mededeelt, de eerfte en wvdluftigfte afdeelingen in
hunne Natuurkunde uitmaakten. Over den Chaos , en den
oorfprong der wereld, hebben de Griefche Wysgeeren
niet meerder of ongerymder gebeuzeld, dan over dcezen
wondervollen firoom van Egypten.
Asrede ten tyde van HERODOTUS (a) vond men cene
menigte van onlerflellingci over de oorzaak van zyn regelmaatig opzwéllcn, en de daar door te weeg gcbragte
zegenryke overItroomingen. Eenige zogten ze in de
Etefifche of Oost Noord-Oostelyke winden; die den
Stroom van den Nyl tegen waaijcn, en daardoor den
loop zynes waters ftuiten zouden. Anderen geloofden dat
de fneeuw, die van de Ethiopifche gebergten affinelt,
den Nyl buiten zyne oevers deed trccden. Anderen dag-

ten

(a) Herod, Lib. II. Cap. ic --.35.
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ten aan Bene gemeenfchap der onbekende Nylbronnen,
met eengin nog onbekenden Oceaan. HEn000TUS weder_
;egt alle deeze gisfingen, en brengt ten laathen zelf eejie te voorfchyn, nog ongerymder dan alle de voorige.
Zo groot een wonder en geheim het wasfen van den Nyl
was, in HERODOTUS tydt, even zoo onbekend waren de
bronnen deszelven, en het land waaraan hy zynen oor
te danken had. Van alle Grieken, Egyptiers , en de-fprong
overige bewooners van Africa, die ik, zegt HER000TOS (b),
gelegenheid gehad heb te leeren kennen , heeft niemand
zelf voorgewend de bronnen van den Nyl te weeten,
veel min ze te hebben czien. Alleen een Priester, of
heilige bediende van Minerva te Saïr, was Rout genoeg,
jHERODOTUS hier van een fprookje te verhaalen, het geen
deeze nogthans voor niets meer dan de zotheid eenes
Egyptifchen Priesters hield. Tusfchen Syene en Ele.
phantine, twee Steden van Opper -Egypten, lagen,
[zeide die man van Eer,] een paar toegefpitíle bergen,
in welker midden twee grondelooze bronnen waren, uit
welke den Nyl zyn oorfprong nam. — Deeze gantsch.
Tyke onvweetenheid van alle de Egyptifche Priesters , wegens de bronnen en het wasfen van den Nyl, weder
niet onduidelyk, [om dit in het voorbygaan aan-fprekt
te merken,] het geen men zoo willekeurig aangenomen
en geloofd heeft , van de groote geleerdheid en kennis der
Weetenfchappen onder de Egyptifche Priesters ; by-zonder
ook de zoo menigmaalen vooronderftelde gemeenfchap ea
kennis der Egyptiers, met de inwooners van de- binnenfe doelen van Africa, inzonderheid met de Ethiopiers.
.-- HERODOTUS (c) brengt nog eene vertelling van
den oorfprong des Nyls by, die op een blootgisfert
leunde; en Beene opmerkzaamheid verdiende, al had hy
ze ook niet uit de vierde hand ontvangen.
Nog ten tyde van DIODORUS (d) waren de bronnen van
den Nyl gansch onbekend , en onder alle flrellingen,
welken men tot dien tyd toe, ter oplosfing van zyn opwellen, uitgevonden had, was nog Beene eenige algemeen aangenomen , fchoon de waare oorzaak reeds ontdekt was. De belachlyklle onder alle reueneeringen, die
by
(b) L. c. Cap. 28.
(c) L. c. Cap. 3a.
(d) Diotl, Sicuius. Lib. I. pag. 44--5e.
rP S
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by bybrengt (e), is die der Egyptifche Priesters, we%
ker naleezing ik allen bewonderaars der Egyptifche Wisen Aardryks -kunde aanbeveele. Zy deelden de Aarde in
drie Zona's of flreeken : in die, welke zy zelven bewoonden; in Bene andere regt tegen over dezelve gelegen; en eindelyk in eene derde, die deezen beiden van
elkander fcheidde, en gantsch onbewoonbaar was. De
beide eerfte waren , volgens hunne meening, zichzclven
juist gelyk ; en onderfcheidden zich alleen daar in , dat
de Jaargetyden in dezelven íleeds tegen over elkander
gefteld waren. Zy namen hierop dit gevoelen voor
waarheid aan, dat de Nyl, uit den eeroen Aardgordel,
(of fireek,) door den tweeden, in dien welken zy bewoonden , vlood ; en dat even daarom de bronnen des
Nyls onbekend zyn en blyven zouden; dewyl men,
om tot dezelve te komen, eene geheel onbewoonde en
menfchenhaatende (reek door moest gaan. De
Egyptenaars moeten des niet alleen met Abysfinien,
maar ook met het Zuidlyk Arabien, onbekend geweest
zyn. Ook hier vallen, in het natte Jaar Saizoen, zwaare, hoewel niet zulke aanhoudende, regens, als in andere
Landen. (Niebuhr. reisbefchr. p. ias. 327. hoogd. uitg.)
'Er ontílaan flroomen, waar voorheen geene waren, en
anderen, die nooit geheel uitdroogen, vloeijen over en
mesten, even als de Nyl in Egypten, de velden, die
niet verre van hunne oevers leggen. Eerre zulke onweetenheid als de Egyptifche zou onbegrypelyk zyn , indien
ze maar, ten tyde hunner eigene Koningen , de lengte
van de Roode Zee hadden ovcrgcichecpt. AGATARCHit..
DES van Knidos , alleen , leidde den vloed des Nyis van
den in Ethiopien vallenden regen af (f).
Ten tyde van STRABO twy{felde geen mensch meer aan
de waarheid deezer verklaaring. De onophoudelyke regens en overítroomingen in Ethiopier waren , door de
Scheepvaarten der Ptolomeen op de Roode Zee, door
den handel, langs de kusten en in de binnen deden van
Africa, buiten twyfel geleld. Alleen wVkt STR^.ao in
de opgaave van den eerften Griek, die de jaarlykfhe
overftroomingen uit ware oorzaaken verklaarde, van
(e) L. c. pag. 49,
(f) L. C. pag. go.
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Y^tonoRUS af. Ecnige fielden in STRABO'S tyd (g), dat
KA LISTHENrs deeze ontdekking van ARISTOTELES ontvangen had. Anderen bragten dezelve tot TRASYALKos
van 'Thafus, ja tot aan HOMERUS. In den tyd van sTRA-

Eo en AUGUSTUS waren de egte oorzaaken van het zoo
veel verwondcringbaarend ftygen des Nvls algemeen bekend. Alleen zyne bronnen wist noch Griek , noch Egyptier; men zogt ze zelfs in dc uiterfle grenzen van Mauritanien (Ii).
De ontdekking der Nyl- bronnen was voor de overige
Jezuiten gefpaard; die, in het begin der laatlte Eeuw,
voornamen Ethiopien of Abyslinien te bekeeren, en de
inwooners deezer landen inden fchoot der katholyke
kerk te brengen. PIETER PAIZ, een Portugeesch Jezuit,
was de eerste Europeaan die i6í8 den Nyl aan zynen
oorfprong zag. Hy ontfpringt, volgens de verhaalen
van deezen Jezuit,en van Vader Lono, aan den voet van
Benen kleinen berg, in de Provincie vaan Sa alfala, in
het Koningrvk Gojatn (i), uit twee I.oafcl- tonnen, die
bykans 2 palmen in de doorfnede hebben , en een fteenworp van den anderen leggen. De ganfchc streek hier
om henen is mocrasfig, en zoo beweegbaar „ dat men
overal, met een herken trol, het water uit den grond
kan doen opborrelen. Nog tot op heden z'n de landen,
door welken de Nyl loopt , eer die in Eevpten komt ,
derzelver bewooners , en alle krommingen van deezen
froom, niet genoeg bekend. Wat daar van ontdekt is
kan men vinden by r_oro , ter aan ;. plaats p. 132. 267.
& Suiv. Men kan hier over ook naílaan , Maillet defer. de
]'Egypte. p. 40.
Zoo wel deeze Portugeezen, als die geenen, welken
Maillet, geduurende zon zestienjaarig verblyf in Egypten, vroeg (k), zeiden eenpaarig, dat het in bykans drie
maanden , waar in de Nyl in Egypten aanvangt met was,
fen, in Ethiopien onophoudelyk regent : dat het toeneemen van den Nyl , van de langduurigheid en heftigheid
des regens in de binnengewesten van Africa afhangt; en
dat de vettigheid en drabbigheid van den Nyl, uit de

daar

(9) Strabo. pag. 1139. ed. 1707.
(la) IGid. pag. 1182.
(i) Lobo Voyage itistorique d'4bi9'îtie pag. !G6.
( k) Maillet. pag. 54.
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daar in bycenloopcnde regcnplasfen, moet worden ver
klaard.
Men geloofde al verre gekomen te zyn, toen men dc
bronnen des Nyls, en de egte oorzaaken zyner jaarlykfche ftyging, ontdekt had : maar de meesten hielden nog
den aanhoudenden regen in Ethiopien, en het daar door
veroorzaakt opzwellen des Nyls, voor iets, dat deczen
landen geheel alleen eigen was. Zy wisten niet het geen
een voortreflyk Reisbefchryver der voorgaande Eeuw op
het beste verklaard heeft (1). Te weeten, dat 'er, in de
heete landitrecken , eigenlyk maar twee Jaargetyden zyn ;
het drooge en het natte, die de Europeaanen dikwerf,
doch zeer onci,enlyl: , zomer en winter noemen: dat
deeze jaartyden in de landen, die onder de heets Lugtftreek liggen, evenredig tegen over elkander (taan, naar
maate dat zy tot verfchillcnde Polen naderen: dat men
in dezelfde maanden , waarin het in heete landen , op
Noorder breedte, onophoudelyk regent, het fchoonitc
weder heeft in die heets landen welken onder den zelfden Climaat- graad, dog op Zuider breedte, liggen.
In alle landen, die van i tot 23 graaden Noorder
breedte liggen, vangt het vogtig Jaarf izoen in April en
Mey aan ; cn duurt, onder bykans onophoudelyke regenvlaagen, tot in November of tot liet begin van December, voort. Alle iiroomen beginnen dan, even als
de Nyl in Ethiopien en Egypten, te zwellen, en met ge_
lyke gevolgen en verfchynzels over hunne oevers te treedcn , zoo als de Nyl in Egypten doet. Met het
einde van November neemt het droog en heeter Jaarge.
tyde een aanvang, en duurt, onafgebroken, tot in het
begin van April. Geduurende deeze maanden worden aIle Rivieren en Stroomen al kleiner en kleiner, tot d t
zommige geheel uitdroogen. In de heete landen,
Zuider breedte, zyn regens en overftroomingen van even
langen duur en gelyken' aart; dog deeze gebeuren aldaar
in dc regtítreeksch tegen overgeftelde maanden. Met
regt kon daarom DAMPIER (na) welke deeze Jaargetyden
in verfcheiden oorden van Azia en Amerika gezien had,
zeggen, dat de overftroomingen van den Nyl geen aan
Egypten alleen eigen wonder zyn.
De
pag.
3515.
Ch.
7.
(1) narapier Voyage au tour dit monde Vol. H.
,

(in) Poyage. hits. III. pag. 41.
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Ike Nvl vangt in April reeds aan met wasfen , na dat
hy, geduurende de zes laatfte maanden, dikwerf tot
op eenige Ellen (of Peeken) uitge droo g d is (n). Zog
ras zyn aanwas aan het einde der maand bemerkt word,
vervoegt zich iemand, uit een geflagt, zede^•t eenige
Eeuwen lang hier toe beftemd, tot den Nylmeeter (o)
en tekent, in Bene openbaare autentieke oirkonde, de diepte des Nyls voor zynen merkbaaren wasdom op (p). Van
het einde van April tot den 29 Jun. fygt by gewoonlyk
8 of 9 Ellen of Cubitus; op welken dag men ten tweedenmaal den aanwas des Nyls, in een autentiek gefchrift
aantekent. Van dien dag begint men eerst het ryzen
deszelven den Divan, en daarna in de Stad Cairo, bekend
te maaleen, met welke aankondiging men alle morgens
zoo lang voortvaart, tot dat hy die hoogte bereikt heeft
op welke men het groote Canaal by Cairo openen, en
het water over gantsch Egypten zynen vryen loop laaten
moet.
Onder het wasfen van den Nyl, vestigen alle inwooners
van Egypten hier op alleen hunne opmerking; naar maa te der veranderingen van de rivier, gaan zy, met eene
beftendige afwisfeling, van hoop tot vrees, en van vrees
tot hoop , over. Indien de aanwas des Nyls maar een
weinig vertraagt, begeeft zich eene ontelbaare menigte
volks, uit de poorten van Cairo, naar den oever van
den Nyl, en slaat, met eene angftige naaukeurigheid,
deszelfs kleinste beweegingen gade. Algemeene fchrik_

ken

(n) Maillet. pag. 57. &? Suiv.
(o) Mikias geheeten. Zie Maillet, pag. 67. Pococke. I. D. I.
St. en Norden op de 23. 25. 26. Tafels zyner Hoogd. Reisti.

geeven 'er goede en nette aftekeningen van.
(p) Het is zonder twyiFel een mistlag, als de Heer Niebular.
Reisbefclir. laoogd. uitg. pag. r25. zegt, dat de Nyl eerst in het
midden van Junius begint te wasfen, en in de eerfie dagen van
deeze zelfde maand des volgenden Jaars het droogst is. Verder
dat de Egyptiers algemeen gelooven, [het welk tog Pocock. Vol.
I. p. 199. Eng. uiig. ook getuigt,] dat in den nagt van r7 tot
18 Jun. de Nyl in Ethiopien begint toe te neomen, of dat, zoo
als men zich daar uitdrukt, dan de eerfte Droppels vallen. Nieb.
p. 128. Maillet, zoo wel als Shaw. [Reis. p. 4.35. hoogd. uiig. en
Worden p. 82.] zeggen, dat hy in het midden deezer maand niet
eerst begint te wasfen, maar dan asrede zeer merkelyk , ongeveer.

B of 9 Ellen, gefteegen is.
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ken verfpreiden zich by de waarneeming van het mitnfle
vallen van liet Nyl-water ; terwyl integendeel land en
oever van vreugde-gefchrcy weergalmen, wannneer zyn
toencemen merklyk zichtbaar is.
Zoo ras de Nyl de hoogte van 16 Cubitus (q) bereikt
heeft, wordt daar van een openlyk getuigfchrift in tegenwoordigheid van den Basfa vervaardigd : en alle groo
en kleine pachters van den Grooten Heer zyn ver -te
voor het volgend Jaar te betaalen , en een der--bonde,
de der Somme voor uit te tellen. Komt daar en tegen
de Nyl niet tot die hoogte van 16 Ellen, zoo zyn alle
Landery-pagters bevryd van het gewoon pacht -geld te
voldoen.
Wanneer die blyde tyding den Basfa en den Stedelingen
bekend gemaakt wordt, begeeft deeze zich, met een prachtig gevolg (r) , naar den mond van het groote Canaal ,
tusfchen Oud- en Nieuw Cairo, die by den aanvang van
het wasfen des Nyls met een dam bezorgd word. De
Basfa zelve leekt een yzeren fchup in deezen dam:
terftond beginnen dan de Turken, Jooden, en Copten,
welken deeze eer gezamentlyk toekomt, den zelven onder een algemeen vreugde -gefchrey door te feeken, om
het water van den Nyl in het Canaal, en, door liet
Canaal, over de vlakten te leiden. Dergelyke
plegtigheden heeft men, in vroegere en laatere tyden s
te onregt aangezien voor een feest, het welke neen
den Nyl , als een wezenlyke Godheid befchouwd ,
vierde.
Myfophilus.
(q) De grootte van deeze maat, [Cubitus, Peek, Dra,] is niet
naaukeurig bepaald. Maillet rekent deeze Egyptifche Elle op 2
Franfche Koningl. voeten. Shaw, p.434 , 435. hoogd. uitg. 01)25 Kngelfche Pou. De tyd wanneer de Nyl by Cairo de hoogte van
16 Peeken of Dra's bereikt , is alle jaaren onderfcheiden. Shaw
geeft een merkwaardig register hier van op, gemaakt door een Italiaan Gabrieli, die, geduurende 30 jaren, telkens den dag naaukeurig heeft aargetekend, op welken het groot Canaal in Cairo
doorgeftoken wierd. Zie ook Pocock Vol. I. p. 158.
(r; Norden. all Tafel. Maillet. p. 72. ed. franc. Hasfelquist. p.
91 hoogd. uiig.
FROE-
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PROEVE OVER DE CHARITOMANIA, OF HEFTIGE GESTELDHEID OP 'T BEVALLIGE.

(Uit liet Engelsch.)

geestig Schryver heeft opgemerkt, hoe, op zonen
Z
u mige tyden, eene befinctlyke zotheid, ons gehee
Koningryk, bevangt. In dagen van oorlog wordt de

Ie
geest des Volks beurtlings opgebeurd of te neer gcboogen, door ingebeelde Overwinningen en Nederlaagen.
In vredestyd drukt de vrees voor Oorlog; het berige
van Pest ; het gerugt van den inval des Pretendents , of
den overheerfchendcn invloed der Paaperye; het verhaal
van een dolle I lond, of van een Staartftar, op elks aan
droeve trekken, vervult het hart met fchrik,-gezit,
en doet de tong klagt op laagt loozcn.
De zotheid, die tegenwoordig de overhand heeft, is,
in dc daad, niet vin decze droefgeestige foort, maar
zeer verkeerd en algemeen. Zy is haaren oorfprong
verfchuldigd aan de laatst uitgekomene werken van
Lord CHESTERFIELD, zo druk geleezen, zo algemeen
bewonderd. Het Bevallige wordt daar in, op zulk eene
kragtdaadige wyze, aangepreezen, dat elke ongelikte
beer, die de meening deczer Schriften kan bevatten,
zich bewoogen vind, om alle de fraaiheden van een Heer
aan te noemen. Botterikken, Schoolvosfen, Landjonkers, Vosfenjaagers , leggen de crnsthaftigheid en ruw
hunner voorvaderen af; en zoeken elkander den-heid
loef af te Hoeken, in het nabootzen van den trippelen den gang, en dc lispcnde uitfpraak, van een Fransch
-

Dansmeester.

Naardemaal dit (laan na het Bevallige eene nieuwe
Kwaal is, zal ik, met verlof der Fleeren Geneesmeesteren, de veyheid noemen om daar aan een nieuwen naam
te geeven, en Charitomenia te noemen. In de volgende
Proeve waag ik het de oorzaak, de verfchynzels, en de
geneezing deezer ontrustende Kwaaie, voor te draagera.
Ik hoop dezelve zal ten minuten dezelfde aandagt ver
als menigvuldige Geneeskundige gevallen, zoete.-dien
nigmaal door eigenwyze Geneesheeren het gemeen me.
degedeeld.
Een
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Een Jonynlan, in Londen op een winkel beheld, weel
door de Charitomania aangegrepen, als hy in een Magazyn eenige weinige Brieven van Lord CHESTERFIELD,
over de kunst van Behaagen, geleezen hadt. Eer hem
dit ongeluk bejegende fprak hy met een manlyke ítem ,
en ging deftig burgerlyk gekleed. Maar tegenwoordig
is zyn hair naar den eerhen zwier opgemaakt, zyn rol,
naar de nieuwfte mode gefneeden, by fpreekt met een
Vrouwe Item, helt zich galant aan als 'er van de Sexè
in de winkel komt; met één woord by heeft alle dc
aaperyen en kuuren van een volfaagen Petit Maitre aan
hebbende, schreef-genom.—Zyítasvrwogen
ik hem een grein gezond Verfland voor, om op te merken, dat een voorkomen en eene houding, die aan een
buitengewoon Afgezant van eenig Duitsch Hof zou voegen, gansch belachlyk waren agter een toonbank in
Claeapfde.
Een jong Godgeleerde vondt zich, door deeze Kwa ale,.
zo vervaarlyk aangetast, dat hy,voorheen gansch eenvoudig in zyne kleeding geweest zonde, daar op de vin.
pers vercierd hadt met cene verfcheidenheid van Ringen ;
zyn hair, van kleur veranderd, verfpreidde een geur van
allerlei reukwerken; zyn hoed was een weinig grooter
dan een nootendop; en zyne geheele gedaante derwyze
verwisfcld, dat by gansch uit dc kennis geraakt was
by zyne voorgaande kennisfen , die hy ook niet meer
fcheen te kennen. Decze Ongefleldheid ging ge
een ander niet ongewoon vcrfchynzel , cene-pardmet
onwederftandlyl:c Pauperophobia of Schrik voor de Armen,
welke hem aanzette om behendig het gezelfchap der
Reken en Grooten te zoeken , en dat der arme Christenen , als de Pest, te fchuwen. Op den PredikItoel
was hy buiten ftaat de oogera hemelwaards te heffen, hy
voelde Bene onverwinnelyke neiging om het Vrouwlyk
gedeelte der Vergaderinge te begluuren. — Ik prees
hem, fchoon ik vrees vrugtloos, aan, oen alle avonden
een weinig oogenblikken bedaard by zichzelven neder te
zitten, en , eer by na bed ging, te bedenken, of het Cieraad van een Heilig Loeven hem niet oneindig beter zou
voegen, dan alle deeze Bevalligheden, waarop hy zich
zo zeer gefield toonde.
De twee beroemde Hoogefchoolen deezes Koningryks
Xyn^ met deeze Kwaaie droevig bcfinet. Dezelve gaat
ver-
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vergezeld van eene Bibliophobia, of Boekenfchrik, die hun
niet alleen belet om agt te (laan op de kruieragtige taal
der Goden by HOMERUS; maar aandryft om hunne Boekenkamers in Kleedkamers te veranderen, om in den
spiegel te kyken als zy hunne Woordenboeken moeten
inzien ; om de kunst te leeren van eene fchoone gee
trouwde Vrouw te behaagen, als zy de lesfen over de
Redeneerkunst moesten houden. Ik heb alle de Lyders,
die van deeze plaatzen my kwamen raadvraagen, te ver
wel in overweeging te neemen, dat de-ftangev,
Bevalligheden zelden verkiezen te blyven, wanneer mende
Zanggodinnen weggezonden heeft.
Een eerfyk Man, die, van zyn veertiende tot zyn
veertigfe jaar, een Kaarsfenmaaker geweest was, fchie^
lyk ryk geworden, door eene erfenis eens verren Naast
werd on--beland,ihmot egfprkn,
rniddelyk aangetast door eene allergeweldigfte Charito7na#iia. Men rook in zyn byweezen niet langer de fcerke
reuk van talk ; maar de geuren van welriek ende wateren, hem voorheen onbekend. Eertyds droeg hy een
voeglyke paruik, met twee rijen krullen; deeze werd
fchielyk afgelegd en gevolgd door een wonderlyk hairbosch met een ftaart, dikker en langer dan de dikfile en
langfi:e kaars, oit door hem gemaakt. Welhaast vondt hy
zich omringd door het fchadelyk gebroedzel van Franfche
Meesters , Dans- en Muzyl:meesters , en Paruikemaakerg.
Zyne ongefleldheid ging gepaard met een volfiaagen verlies van zyn geheugen, by kende geen een
zyner voorgaande Makkeren, die hy gewoon was ééns
ter week, in een Bierhuis, te zien. In hunne plaats zogt
by verkeering met de geestige knaapen in de Koffyhuizen naar de mode, in 't westeinde van de Stad. Het
aanmerkelykfle in zyn geval is , dat hy, hoe doorlteekend
zync verandering ook mogt weezen, in Rede van met
medelyden en infchiklykheid ontvangen te worden, a1lerwegen fmaad en uitjouwing ontmoette. Naa
verfcheide voorfchriften gegeeven te hebben, die mislukten door dien de Kwaal zo diep was ingeworteld, gaf ik
hem als ongeneeslyk op.
Wilde ik alle de gevallen deezer ongefleltenisfe, my
voorgekomen, optellen , ik geloof dat ik daar over eea
werk van verfcheide deelen in Folio zou kunnen fchryven. Ik zal my, derhalven, vergenoegen met dit kort
VII. DEEL. DIENGEI+W. n®. I2.
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berigt opgegeeven te hebben van deeze fchriklyke finet2,iekte, als 't welk eenigermaate kan dienen om dc oor
natuur en de uitwerkzelen daar van teverklaa--zaken,d
ren : en, met eene openhartigheid, onbekend aan myne
Medebroeders Kwakzalvers, het volgend onfchatbaar
geheim geneesmiddel, welk, in tyds genomen, onfeilbaar
geneest, mededcelen. „ Laat de Lyder zichzelven ee.
„ ne kleine dofis toedienen van eenige greinen Gezond
„ Verftand, en één fcrupcl Zedigheid; dit zal hem on„ getwyfeld afhelpen van alle de ongemakken uit ydel.
„ zinnigheid ontftaande". Of heeft de Lyder
geen harts genoeg om zyn eigen Doter te weezen , dat
clan zyne Vrienden op het geraakte deel een blaartrek.
kende pleifter van fpot leggen.

PROEVE, OVER DE VERSCHEIDE MIDDELEN, AANGEWEND OM DE
DENKBEELDEN AAN 'T GEMEEN MEDE TE DEELEN. -- DR
OVERLEVERING - DE SCHRYFKUNST - EN DE DRUKIïUNST - MET EEN VERSLAG VAN DE VOORDEELEN
DER LAATSTGE1MELDE -- EN AANMERKINGEN OVER
DE VRYHIEID DER DRUKPERSE.

(Naar het Engelsch gevolgd.)
at de begeerte tot kundigheden, om den wil der kundigheden
D
zelve, of, gelyk men dit, in een gevorderden fiaat der Maatfchappy, gewoon is te noemen Liefde tot de Letteren, een byko-

mende zugt zou weezen , onbekend aan de Natuur, dat men dezelve
zou moeten tellen onder de verfraijingen , door de Befchaafdheid aan
een gevoelen door de ondervinding niet gefchraagd,-gebrat,is
en tot fchande firekkende voor de aangeboore waardigheid eens
redelyken Schepzels. Verbeelding en Aandoening, de kragt des
Verftands en de Gevoelens van het Hart zyn, misfchien, van natuure even fterk en vatbaar in den ruwen Indiaan, als in hetbefchaafde Lid eens gevestigden Burgerítaats. Mogelyk zouden deeze gelykfoortige vermogens, even gefchikt tot werkzaamheid, en
deeze neigingen even zeer op voldoening gefteld weezen, indien
de Wilde niet steeds moest flaaven, om de noodwendigheden deezes leevens te verkrygen; noodwendigheden, die de Wysgeer
doorgaans ten deele vallen, zonder de tusfchenkomst van zyner
handen arbeid.
De Kweekeling der Natuure gevoelt, te midden van alle deeze
ongunftige omftandigheden, de aandrift van zekere begeerte tot
ttundigheid, en zoekt voldoening. Hy bC it geheugen; by moet

zitkt,
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zich , derhalven , zonder dat zyn wil hier toe mede werke , veele
der indrukken, op zyne zinnen gemaakt, herinneren; by bezit een
yermogen van denken , 't geen hem leert redekavelen over ,enge
volgen te trekken, uit de voorwerpen zyner ondervindinge en
waarneeminge , zonder (lat by zulks beöoge. IHy voelt in zich
Gene verbeeldingskragt , bekwaam om voorlede denkbeelden van
vermaak en finerte te herroepen, en vatbaar om geftreeld te worden, door het fchoone, liet nieuwe, en het groote. Ieder natuur 1y ke werkzaamheid van natuurlyke bekwaamheden gaat met vol
gepaard. Hy wordt dit ontwaar uit cie onvoorbedagte-doenig
verrigtingen zyner zielsvermogens; by erkent, flilzwygende, dat
het overeenkomftig is met zynen aart, en tragt, diensvolgens, dit
te herhaalen , uit te ft:rckken , en duurzaamer te maaken. Maar
de voorwerpen, die onder de kennisneeming zyner zinnen -vallen,
en zyne perfoonlyke ondervinding, voldoen noch in aantal, noch
in gewigt, aan zyne vatbaarheid. fly wordt opgeleid om te on.
derzoeken, wat omgegaan is onder zyne Voorvaderen; en , op
zyne beurt, door zyne Naakomelingfchap verzogt,om zyne eigene
aanmerkingen te voegen by de herigtgeevingen zyner Voorvaderen.
Waarfchynlyk is dit de oorfprong der OVERLEVERINGE : CCne
wyze om kundigheden mede te deden, certyds algemeen, en mogelyk nog in weezen op de nieuw ontdekte Eilanden van den
Stillen Oceaan, op de oevers van de Rivier Senegal, en aan den
voet der Andes. De IndianrmJche Patriarch zit nog onder den
lommer van een boons, en haalt den Godlyken oorfprong op van
zyn' Stam of Gepacht, of vermeldt de krygsbedryven zyns Voor
eigene kloekmoedigheid. De luisterende me--zats,ofyne
nigte draagt liet verhaal mede, en vult het gebrek van 't geheugen aan, door behulp der verbeelding. De gefchiedenis verfpreidt
zich, de tyd hangt 'er liet zegel aan , en men heeft hier eindelyk
dc egale gefchiedenis, hoe duister en fabelagtig ook, van een
Volk, naa dat het uit de barbaarschheid verreezen, en een zetei
van kuniten en weetenfchappen geworden is.
In den vroegíten en ruwsten Raat der Letterkunde, indien wy
deeze benaaming mogen geeven aan de poogingen der verftands
bekwaamheden, toen men geene Letteren kende, zyn menigmaal
de kragtigfte,en misfchien volmaaktfte, fchoonkunstloosf c, Dicht(bakken voortgebragt. Weinig agts (beg men op Gefchiedkundige waarheid: dewyl deeze zich neer by de Rede dan by de Ver
vervoegt : doch de dichterlyke opftellen kwamen te voor-belding
niet merktekens van Vernuft, aan die van Inblaazing gren--fchyn
zende. Men hoort den Wilden , of uit zyn geheugen, of ii or
eigenvinding , een Oorlogszang aanheffen, en de zagte toonen
der Liefde (laan, bezield niet de aandoeningen van een gevoelig
hart, en het mangel van geregeldheid en bevalligheid aanvullende,
door de kragt en de leevendigheid van natuurlyke uitdrukkingen.
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Mogen wy op de verhaalen van Benige Schryvers afgaan, dan
heeft men Zangftukken , gelyk in langte met de beroemdi}e Hel
Griekenland en Rome, zonder behulp van Letteren,-denichtva
van de vroegte oudheid af, tot den tegenwoordigen tyd , overgeleverd; en in ons eigen Land, in onze eigene eeuwe, weeten wy,
dat overgeleverde vertellingen, zo in rym als in onrym, in menigte rondloopen by lieden van den laagften rang, onkundig van do
eerde beginzelen der Geleerdheid. De Bewoonder van een elendige hut, hoe dom en onweetgierig by moge fchynen in 't oog
van den hefchaafden Waarneemer, heeft zyn voorraad van onder
weet den hangen winterfchen avond te-houdengfprk,
korten met toververtellingen , met fprookjes van reuzen en fpooken, welke by gelooft op 't woord zyner Voorouderen, en welke zyne toehoorders, niet even veel vermaak en lichtgeloovigheid,
ontvangen ; ten oogmerk hebbende, dezelve aan het opkomend
ge(lacht mede te deden.
Het vroegtydig verfchynen, en de algemeenheid van kundigheden, door Overlevering bekomen , fchynt het denkbeeld te ftaaven, dat de zegt tot Letteren onder de eerfte en íterkfe begeer
behoort , in 't menschlyk gemoed huisvestende. Wy zien hoe-ten
dezelve ongerymdheid gelooft, zich over wartaal verwondert: wy
zien hoe deeze een der fterkfte kenmerken draagt van natuurlyke
neiging, te weeten, een,- gereedheid om de Rede te verwaarloozen en voldoening na te jaagen.
Deeze brandende begeerte tot kennis , waar uit de OVERLEVatno den oorfprong ontleende, was fchielyk bedagt op het uitvin
verbeteringen, die de algemeene noodzaakelykbeid daar-denva
van wegnamen. Men ontdekte welhaast dat de Overlevering vergezeld ging met groote ongelegenheden, en, in den volkomenflen
fact, gebrekkig moest weezen. Duizend gewigtige omífandigheden ontfnapten onvermydelyk de íferkfle geheugenis, en behal.
ven de miskwaamen, uit de zwakheid van dat vermogen herkom
uit de algemeene neiging om te vergrooten, en-1'Eig,enotíad
de eenvoudige waarheid op te eieren , gaf het gebrek aan gefchreevene gedenkftukken , om 'er zich op te beroepen, geduurig gele-

genheid tot bedrog. Oprechtheid van oogmerk, en fterkte van

geheugen gingen niet altoos gepaard by hun, die het op zich namen, de Gebeurtenisfen te vermelden. Naauwkeurigheid en juist
afbeelding waren zeldzaam, en de Burgerlyke Gefchiede--heidvan
nis van elk Volk , geen uitgezonderd , is , in de eerftc tydperken ,
duister , afgebrooken , en zodanig als men natuurlyk te wagten hei.
be van mondlyke Overlevering.
De uitvinder van middelen, om 't gebrek van 't geheugen te
vergoeden, en de gelegenheid tot bedriegery weg te neemen, zal
men ligt voorzien, dat als een groot Weldoender des Menschdoms
zou aangemerkt, en, door de uitbundige dankbaarheid der onbe.

fchaafde Eeuwen, boven den rang der Menschlykheid verheevea

wor-

AAN 'T GEMEEN 11[EDE TE DEBLEN.

615

'worden. Dus heeft men aan THLUTH,den Uitvinder der Letteren,
onder de Egyptenaaren,en aan den zelfden Perfoon, met den naam
van HERMES, onder de Grieken, beflempeld, Godlyke eere heweezen; Bene Vergoding zeker, op de beginzelen der rede, ruin
zo verdeedigbaar als die van BACCHUS, den Kweeker des Wyn.
1 oks , Of Van HERCULES , die den tal van AUGIAS zuiverde.
Om deeze hunne ontdekking mede te deden, vonden de uitvinderg der Letter- tekenen het noodig, dezelve te merken op ee•
nige zelffiandigheid , gefchikt om ingedrukt of doordrongen te
worden. Welke deeze zelfftandigheid was, is een voorwerp van
weetgierig, doch onaangelegen, onderzoek. De oorfpronglyke
wyze , om de nieuw ontdekte characters op te fchryven ,was, hoe
ook aangelegd, waarfchynlyk zeer onvolkomen. Doch, gelyk het
toegaat niet alle ontdekkingen van weezenlyk gewigt , werd het
denkbeeld, daar van ééns opgevat,voortgezet, niet dat algemeene
vuur, en die opmerking, welke zelden mist groots verbetering
snede te brengen. De ƒteen, het blad van den palmboom, de
biblos of bast van den lindenboom, het boden fchryftafeltje, de
toehereide papyrus, het pergament, en liet niet wasch heftreeke
-fchryftafeltje, diende, naar gelange de vordering toenam, of de
zaak vereischte, om den gefchreeven arbeid des ouden Dichters,
Wysgeers, Wetgeevers, en Gefchied•boekers, te ontvangen.
Dat veele der edellle poogingen van de oude Vernuften, fchoon
gefchreeven op zelfifandigheden , zo brons als de papyrus , of
dermaate aan uitvryving onderworpen, als het niet wasch beftreelcen fchryftafeltje, den tegenwoordigen tyd bereikt hebben , kan
alleen toegefchreeven worden aan de veronderftelling, dat derzelver in 't oog loopende fchoonheden meer dan gemeene waak
om ze te bewaaren, veroorzaakte.
-zamheidnorg,
In een veel laater tydperk vondt men eene zelf(Iandigheid,
vervaardigd uit gefcheurd linnen , febooner, gereeder, duurzaamer, en beter tot de oogmerken van fchryven gefchikt, dan alle
de voorgaande ftof Ten , daar toe uitgedagt. Dezelve ontving den
naam van zeker gewas, aan de oevers van den Nyl grocijende, 't
geen , fchoon eenigermaate daar na gelykende , verre daar voor moest
wyken. Van een poreus , fchoon vast, weefzel, ontving het de
charafters zeer gemaklyk, en behieldt ze duurzaam. I)e gemaklyke wyze, waar op men het Papier verkreeg, en befchreef, behoedde de oude Schryvers voor de mogelykhuid, om in de vergetelnisfe te geraaken, en, het mag , firikt gefprooken, gezegd
worden, dat gedenkteken, duurzaamer dan Koper, opgerigt te
hebben, 't welk een beroemd Dichter zichzelven voorfpelde , met
een vertrouwen , eindelyk geregtvaardigd door deletterlyke ver
voorzeggingen.
-vulingzyer
De bezigheid, om cie overblyfzels der Griekfche en Romeinfche
Letterkunde over te fchryven, werd eerre nutte, eene onfchuldi£e en aangenaame bezigheid voor veelen, die, in de donkere
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eeuwen der onkunde, lustloos zouden gekwynd hebben binnen c4e
muuren van 't eenzaam klooster. Ontflaagen van de beflommeringen
des burgerlyken leevens, onbekwaam tot Letteroefeningen, door
gebrek aan Boeken, en gelegenheden tot vordering, fchikten zy
den tyd, die hun van de Godsdienftige verrigtingen overfchoot,
tot het overfchryven van Werken, die zy menigmaal weinig ver
bezigheid van overfchryven werd niet-fonde.Dlach
verfmaad door de zodanigen, die zelve niets wisten uit te vinden;
en de uitfchryvers vonden zich aangemoedigd door nayver, om elkander te overtreffen in de fchoonheid en verfcheidenheid hun•
ner cieraaden, de getrouwheid van nafchryven, en de menigte van
het werk door hun verrigt.
Doch , daar ieder letter van elk Affchrift, onderfcheiden met de
hand gevormd moest worden, kon het volftandigfte aanhouden maar
weinig werks afleggen. Men fchreef die Boeken niet met de
vaardigheid eens hedendaagfchen uitfchryvers; maar met eene
ftaatlyke ftyfheid , of ene naauwkeurige fraaiheid, beide even ongefchikt om fpoedig voort te gaan. De Werken waren, overzulks, zeldzaam, gevolglyk zeer hoog geagt, en werden, by ver
betaald. Weinigen, in de daad, uitge--kop,tenduryz
nomen gekroonde of gemyterde Hoofden, en Genootfchappen.,
konden zich een zo groot aantal verzorgen, dat liet den naam cener Boekery verdiende, en zelfs de hooggeroemde Boekeryen van
Vorílen en Kerkvoogden waren zodanig, dat de Verzamelingen
van veele Amptlooze perfoonen tegenwoordig ze verre overtreffen. Arm te zyn was, ten dien tyde, hoe groot iemands leerzugt
of lettermin mogt weezen, een onoverkomelyke hinderpaal, om in
Geleerdheid te vorderen : misfchien maaken i vy ons aan Bene onredelyke bitsheid fchuldig, wanneer wy de Monniken in 't algemeen luiheid en onkunde ten laste leggen; niet overweegende,
dat een onwillige misflag ophoudt berispenswaardig te weezen;
dat onkunde onvermydelyk is, waar de middelen, om kundigheden te verkrygen, fchaars zyn; en dat de luiheid niet wel vermyd
kan worden , wanneer de vereischten tot gefchikte bezigheid
niet te verkrygen zyn, dan met groote kosten, of oneindige
moeite.
Het was mogelyk min met oogmerk, om dceze ongelegenheden
voor te komen, dan het baatzugtig inzigt om grooter winst te
doen, door den gewoonen prys te vorderen voor affchriften, ge
vaardiger vermenigvuldigd, dat men eene nieuwe wy.-maklyern
ze ter hand nam, het B O n K D R U K K E N naamlyk: ----- eene
Kunst, die , van alle Kunflen, in de Gefchiedenisfen gemeld, do
;ewigdglle is, en de aangelegenfEe gevolgen hadt.
Dat men de eerfte voortbrengzels der Drukpersfe voor het
Handfchrift wilde doen doorgaan, mogen wy befluiten uit de geivkheid van de Drukletters met die men fchreef, uit liet overliaan
der groote Letteren en Cieraaden, die 'er met de pen by ge.
fchree
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fchreeven werden, om de hedriegery gemaklyker te maaken, en
uit de geheimhouding der eerfie vinderen, welke zo verre ging,
dat ze in verdenking van tovery verviele; aan deeze fchreef men ,
in den beginne, de buitengewoone vermenigvuldiging der Affchriften toe.
Maar het bedrog werd fchielyk ontdekt. De volkomene ge1ykheid van de gedaante der Letteren, van de plaats en 't getal
der woorden, op elke bladzyde , de byzondere netheid, en bovenal de veelvuldige Affchriften van denzelfden Schryver, bragten
de waarheid onvermydelyk aan 't licht. Men begeerde dezelve
niet langer te bedekken, wanneer men de voordeelen overwoog,
en bedagt, hoe, door de nieuw gevonden Kunst, de Boeken in 't
oneindige vermeerderd konden worden. Het bleek welhaast,
fchoon het in 't eerst niet befpeurd wierd , dat deeze nieuwe wyze
aangenaamer voor den Leezer, en gemaklyker voor den Uitfchryver, zou weezen; en dat de gedrukte Boeken, in 't algemeen, het
gebruik der Handfchriften zou doen ophouden , door Gene voorkeuze, op oordeel gegrond. De Boekdrukkunst werd eerlang
een handwerk, en de bezigheid van uitfchryven , die voorheen
alleen handgebaar en winst verfchaft hadt, aan den Weetgierigen
en den Ledigen, werd het beftendig bedryf en 't leevensonderhoud
eener menigte van hunftenaaren, als mede een ryke bron vair
winstryken handel.
In 't algemeen verleent de Gefchiedenis van eene Handwerklyke
Kunst een fchraal onthaal aan lieden, die fmaak vinden ire de
Wysbegeerte, en de fraaiheden der Letterkunde. Dezelve vertoont menigmaal Kunstbedreevenheid veréénigd met laagheid van
aart en flegtheid van zeden , waar door wederzin zich met ver
vermengt : doch de gedenkfchriften der Boekdruk.-wonderig
kunst maaken eene uitzondering op deeze algemeene aanmerking. Veelen hebben zich op de Boekdrukkunst toegelegd, wier
Letterkundige bekwaamheden een Hoogleeraarsffoel eere zouden
aangedaan hbben. Door hunne Aantekeningen helderden zy den
zin en meening op der Schryveren, den Letter van wier Werkest
zy verfraaideni , door fchoone en naauwkeurige Drukken.
De naamen van ALDUS, Van ROBERT en HENDRIK STEPHHANUS,
Van TURNEBUS, en veele anderen, die de fchoone Drukkunst met
diepe Geleerdheid paarden, zullen altoos met eerbied en dankbaarheid vermeld worden, door den Liefhebber van Oude Letterkunde. 't Was een groot geluk voor de Geleerdheid, dat, op een
tyd, als de dierbaarfte Werken der Ouden alleen voor handen
waren in Handfchriften, zomtyds onleesbaar gefchreeven, en dik
verminkt of bedorven, 'er eenige Mannen opf}onden , wier-wils
kunde en fchranderheid hun in ftaat f}cldc, om, door de nieuw
ontdekte hunst, de waaye leezing te bcpaalen, en op te le--lings
veren. Deeze Mannen waren grootcr Weldoenders van het
Menschdoin, dan veelen , die zich beroemder gemaakt hebben. 't Is
Qq 4gee-
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geene ydele eere die Italic van de MANUTII , Duitschland van
de FOKKAS, Frankryk van de STKPANI, de Nederlanden van eens
PLATTINUS , en Engeland van CAXTON , ontleent.
Elk Letterminnaar ziet, met fmert, te rugge op die tyden wan.
neer een ERAsmus de proeven nazag, van 't geen ALDUS drukte (*); wanneer een Drukker, even als een Schilder der Oud.
Ijeid, zyne Werken aan den Voorbyganger vertoonde , en aanwyzing van de Drukfeilen verzogt; wanneer de Wetgeevende magt
van een groot Volk, door een Bevelfchrift, zorge droeg voor de
netheid der uitkomende Werken.
Alle de vroegere voortbrengzels der Kunfte , met eene ingewikkelde hoogagting, boven de laateren te ftellen, is niets anders
dan zich door den engbepaaldeu geest van een Liefhebber der
Drukkunst te laaten beftuuren. 't Is nogthans , met die zaak weezenlyk dus gelegen , dat zy, in nauwkeurigheid, die natuurlyk ver
worden van de grootere geleerdheid der Drukkeren,-wagtmo
de prachtiger uitgaven van lasteren tyde overtreffen. Ik ftein
toe, dat de fchielyk voortkomende pennevrugten van den heden
licht verfchynen op fchooner papier, met-dagfchenSryvi't
een netter letter, dan de Vyftiende Eeuw vertoonde; en ook,
als het Werk in de Moedertaale gefchreeven is, vry naauwkeurig.
Men moet desgelyks erkennen, dat, de waardigheid des Drukkers
in aanmerking genomen zynde, de maate van nauwkeurigheid,
waar mede de dagelykfche nieuwspapieren voor den dag komen,
in de daad te verwonderen is, en een doorflaand blyk oplevert,t
hoeveel vlyt kan doen, wanneer dezelve tot werkzaamheid gedreeven wordt, door de hoope op de overvloedige winst, welke
onze meet dan f4t1ienienrfclte nieuwsgierigheid geduurig verfchaft.
Een PLANTINUS ZOy, misfchien, de mogelykheid van zulk fpoedeit
ontkend hebben. Boeken van Geleerdheid, egter, inzonderheid
wanneer ze in doode taalen gefchreeven zyn, komen traager
van de pers; doch bezwaarlyk .toet dezelfde nauwkeurigheid.
De verkeerde gierigheid, de groote onkunde van den hedendaagícheu Uitgeever, verydelt dikwyls al den gedaanen arbeid van
vroegere Drukkers, Overzienders en Uitleggers, die met een
;nauwziend oog cie Proefbladen lazen , en de Handfchriften verge.
keken.

De Letter -voor deelgin , ontftaande uit de Drukkunfte , loopen deraalaate in 't oog, dat wy, met dezelve breedvoerig van ftuk tot ftuk
aan te wyzen, even dwaas zouden handelen , als by , die, op de>s
vollen middag, der zonne eerie kaars ontftak, om te beter te kun.
{yen zien.
Maar de Zedekundige heeft niet min dan de Geleerde belang by
de
(") 5cALrca te verwyt, in zyne hefut. Cie. Ea ASattts, dat by de
'Proeven nazag der Drukpersfe vmi AL D U s den Ouden, e Ven 'tie. E te :r
MU s lochent de befchuldiging in 't algemeen , ichoon by tocftemt. dat by
tde Proeven verbeterde, als zyne eigene Werken gedrukt wierden,

Al 1 'T NEEN MEDE TE HEELSI.

Cog

Fe :gevolgen, uit de werktuigelvke vermenigvuldiging der Boekets
ontftaande. Aan deeze oorzaak fchryft by toe, die verandering
in Zeden en Gevoelens, welke, binnen het verloop van twee
Eeuwen, ftand gegreepen heeft, en het oog van den oppervlak
niet kan ontgaan. De Wysbegcerte, eertyds-kigtlenhfcouwr
bepaald tot eenige weinige uitgekoore Mannen, niet dc zelfzoekenheid van Benen ALEXANDER , die ARISTOTELES berispte over
het gemeenmaaken van de geheimen der Geleerdheid, heeft nu
haaren invloed verfpreid op de Geringen zo wel als op de Grooten , op den vrolyken en lustigen zo wel als den ernsthaftigen en
blokkenden, op den Koopman en Handwerker zo wel als op den
hefpiegelenden Letterminnaar. De noeste Boekhandelaar geeft
Korte Begrippen en Handleidingen uit, over allerlei onderwerpen
van Menschlyke kunde; zy worden, voor een' kleinen prys, onder de geringíle leden der Maacfchappye, verfpreid; de meesten
hebben hen leezen geleerd.
Eene zekere maate van Geleerdheid, die eertyds zeldzaam was,
en iemand een in 't oogfteekend character byzette, heeft zich onder het Volk verfpreid, en, in een vry land, als het onze, waar
Beene ftaatkundige banden het vry onderzoek belemmneren, zeer
groote veranderingen te wege gebragt in 't algemeen ftelzel van
Zedekunde. Veel goeds is daar uit gebooren; gelukkig, indien
het niet vergezeld ging met dat onvermydelyk inmengzel van veel
kwaads, het lot des Menschdoms. De Geleerdheid, in deezer
voege aan 't gemeen medegedeeld , heeft ons de woestste wildheid
der ruwe onkunde doen verwisfelen voor beleefdheid en henfchen ommegang; doch tevens eene algemeene werkloosheid en
valfche kieschheid ingevoerd. De Geleerdheid ftrekte ten middel
om het beeld der Deugd, ten meesten voordeele, in deszelfs na
te vertoonen; maar heeft ook het hoeren op--turlykefchonid
tooizel der Ondeugd toegevoegd, door de bycieraaden eener bedorvene verbeeldingskragt. Zy diende tot een beftendige fakkel,
om den Mensch , op 't pad der waarheid, voor te lichten; doch
is tevens een dwaallicht geweest, om hein op 't fpoor der dwaaling te brengen, en, eindelyk , in den jammerpoel der elenden tQ
dompelen. Worden wy dikwyls in bekooringe gebragt, om te
roemen, dat wy eene verlichte ceuwe beleeven; wy voelen on
niet zeldzaamer gedrongen, om de oude tyden van onkundige, dan
tevens onfchuldige, eenvoudigheid weder te wenfchen. Indien wy
zomtyds, met eene vermengde aandoening van fmaad en medelyden, te rugge zien op de voorgaande ongeletterde Eeuwen, beeguigen wy ook, nu en dan, gereed te zyn, om den trots op meerere kunde af te ftaan voor 't weezenlyk geluk van Volks braaf
ze niet te eenemaal verdweenen zy, geen gelyk--heid,fcon
maatige vordering gemaakt heeft met onzen voortgang in WeetenCchappen. Hier, nogthans, geldt de oude grondregel, die
alk weet, dat het misbruik eens dings geene genoegzaame rede is
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om het gebruik te wraaken. Men hebhe, daarenboven , te bedes.
ken, dat de tegenwoordige tyden altoos gezien worden door de
bedriegende middenfloffen van vooroordeel en drift , en dat de herispende oordeelvellingen des hekelfchryvers niet ffeunen op wee.
zenlyke verbastering; maar op de algemeene neiging, die, door
alle eeuwen heen, de Menfchen aanporde, om tegen de hecrfchende zeden uit te vaaren. Indien het waarheid zy, dat vordering in
kennis een natuurlyk en pryzenswaardig voorwerp is van 's Menfchen begeerte; moet ook de menschlyke natuur, hoe aigemeener
die vordering is, des te gelukkiger en volmaakter worden, en ook
die Kunst, waaraan men dezelve grootendeels heeft dank te weeten, des te meerder hoogagting wegdraagen.
Maar hoe twyfelagtig de uitwerkzels van de algemeene ver
Geleerdheid ook mogen veezen op de Zeden der zo--£preidng
danigen , die, met het zelfde gemak, waar mede zy Boeken verkrygen, niet kunnen kiezen en oordeelen, valt 'er geen twyfel aan,
of zy zyn heilzaam voor anderen , wier oordeel beftuurd wordt
door Bene verfandige opvoeding, en wier gevoelens niet verbasterd zyn door de bedorvenheid der tyden.
Vóór dat de Drukkunst (tand greep, hadt de Letterminnaar,
die, met wederzin, het denkbeeld van te kwynen in het lui en
vadzig k!oosterleeven , befchouwde, nauwlyks eenig uitzigt om
zynen vlyt en bekwaamheden te koste leggen, dan op de kinderagtige wartaal eener fchoolfche Wysbegeerte, zo min gefchikt om
het hart te verbeteren en deugden te kweeken , als om waare
kund'gheden in 't verfland te ftorten: maar, zints dat gewigtig
tydperk in de jaarhoeken der Geleerdheid, is elk, zelfs de armí}e Beminnaar der Zanggodinnen, in Iaat gefield, om, zonder
veel bezwaar s , zich de werken eigen te maaken van de Griekfche
en Romein fche Wysgeeren, de groote Meesters in hefpiegelende en
daadlyke Zedekunde. Hy wordt onderweezen door dezelfde Leermeesters, die een xENoPHON en een sclpro vormden ; by kan, in
zyn afgefloote kamer, verkeeren met de beroemde Wyzen der
Oudheid, en bykans dezelfde voordeeleu genieten, als of by daad
SOCRATES onder eenen boom zat, met PLATO in het Ly--Iykmet
ceum wandelde , en CICERO in zyne eenzaamheid op Tusculuin
vergezelde.
Alles wat strekt om een nieuw licht te verfpreiden over 't
verfland van een geheel Volk, of eene verandering te wege te
brengen , in 't algemeene ftelzel der Zeden, brengt fchielyk eene
gelyke omwenteling in hun Staatkundig Character te wege. Kasteelen in de lugt, die, door den damp der onkunde heen gezien,
voor weezenlyke zaaken gehouden worden , verdweenen by het
dagen van het licht der Geleerdhcd , even als de betovering
overgaat op het beleezcn des bezweerders. De Zon der Geleerdheid brak door, alles klaarde rondsom 01), en zy, die gebeefd
badden vóór de ingebeelde nagtverfchynzels , waagden het den
weg
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weg te vervolgen, èn elk voorwerp, 't welk hunne aandagt trok,
gade te (laan. Om onverbloemd te fpreeken, de vooroordeelen,
ten opzigte van het Burgerlyk Beuluur, gevormd door onkunde,
en gekoesterd door Staatkundige magt, verdweenen fchielyk, toen
de Drukkunst de Boeken vermenigvuldigd, en den geest des onderzoeks opgewakkerd hadt; zy gaven plaats aan de voorfchriften
cener wel onderweeze Rede. Men begon de natuurlyke regten
des Menschdoms, naar eisch, te begrypen, op het regt der Volken te letten , blinde gehoorzaamheid werd , aan den eeuen
kant, met dezelfde ftrengheid niet meer gevorderd, en, aan den
anderen kant, met dezelfde flaafschheid niet meer betoond. Wat
'er nog over bleef van de Leenregeering kon niet lang ;land houden, toen men , uit de Boeken, veycr denkbeelden kreeg over de
Monniken, en een groot deel van waardigheid en gezag• on ver
worden , niet alleen door geboorte en rykdom ; maar-kregn
door enkel in letteren uit te munten. 3Iet onderfcheid van Leenman en Leenheer hieldt fchielyk op het oenige te weezen in de
Maatfchappye, wanneer de Menfchen, door 't gemak, 't ,cen de
Boeken hun verfchaften, opgeleid wierden om fraaije i.u' glei; te
leeren, zich op de Wysbegeerte, en de Geleerdhcid,toe ce eggen. Deeze Letteroefeningen hoezemden eene edele verhvenheid van geest in, die het verfmaadde, nederige hulde te bewy
zen aan ryk dom, van Letterkunde ontbloot. Rvkdom, van kun
daad, kon dien rechtfchaapen eerbied,-dighevrtokn,
welken men natunrlyk verfchuldigd is , en gcrcedlyk toebrengt,
aan weezcr,'.yke verdienften, riet verwerven, of net geweld af
werden de Menfchen tot denken gebragt,-perfn.Do'tlz
en door denken ontdekten zy, dat zy zich in eerie groote dwaaliug geftooken hadden, wanneer zy hunne Overheden aanz<gen
als een hooger rung van Wcezens; doch zy leerden, ten zelftien
t,y,le, het geluk kennen, van onder een welgeregeld Staatsbeítuur
te loeven, en don pligt van gehoorzaamheid in vergelding voor
bescherming , als mede de Staatkundige noodzaaklykheid der onderwerping.
Ike Gefchiedenis, de verhandelin ren over de Staatkunde, ver
denkbeelden van de lurgerlyke Maatfchap--fcha;enrtmig
py, en eon bezef der nutheid bragt eindelyk die vrywillige berusting voort, die eertyds gevorderd werd door aanmaacigingen van
het Godlyk regt, of door de onmiddelyke tusfchenkomst van ge
-zag.Deutovrhfcing,detalrkvnd
yzeren fchepter des onkundigen en ongeletterden Dwingelands ,
werd, in den verlichten Vader zyns volks, gevolgd, door een
geest van goedertierenheid en wysgcerige gemaatigdheid. De
mgt, welke eertyds fteunde op den losfen zandgrond van Volks
verkreeg, toen die vooroordeelen en die-vordelnz,
vrees, door vr',' onderzoek, verdreeven waren, vastigheid op dein
grondslag der Reden.
;
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Niemand noeme het eene enkel befpiegelende veronderfelling r
dat wy deeze heilzaame gevolgen aan de uitvinding der Drukkunfte toefchryven: naardemaal hy, die alle de afgelegene, zo wel
als nadere, uitwerkzels der Drukkuníle overweegt, dezelve tot het
voortbrengen daar van genoegzaam zal keuren. Wanneer lieden
van allerlei rang fchielyk in Raat ge$eld worden om hunne bekwaamheid tot denken, niet kragt, te werk te tellen; eene bekwaamheid, die alleen geflaapen hadt, uit gebrek aan gelegenheid
om te ontwaaken, moet het uitwerkzel daar van zo treffend weezen in de Zedelyke en Staatkundige Wereld, als 't geen in de Natuurlyke plaats grypt, by de wisfeling van Nagt en Dag, van Winter en Lente.
In deezervoege heeft de Drukkunst meer toegebragt tot het
geluk der Koningryken , en gewigtiger gebeurtenisfen in derzelver
gefchiedenisfen doen onttaan, dan alle de poogingen der hooggeroemde Vermeesteraaren en Wetgeeveren der Oudheid. Dat dezelfde Kunst , die deeze heilzaame gevolgen hervoortgebragt
reeft, .00k ongebondenheid voedzel verfchaft,oproer gekoesterd.
en den vlam des Burgerkrygs ontftooken hebbe, moet toegefchreeven worden aan dien elendigen Iaat der menfchelyke zaaken,
waarin al het goede, door zeker gewigt van daar mede vergezeld
kwaad , word opgewoogen.
Aan de Drukkunst zyn wy de Hervorming, voor geen gering
gedeelte, verfchuldigd. Te recht wordt opgemerkt, dat, indien
de Boeken van LUTHER alleen vermenigvuldigd waren, door
het traaglyk uitfchryven, ze weinig in aantal zouden geweest, en
4iet gemaklyk gevallen zou hebben , die op te koopera of te ver
maar in overvloed van de Drukpers komende, verfpreid--biedn;
den zy zich over 't land, met de fnelheid eener overftroominge,
die te meer kragts krygt door de poogingen, aangewend om dex
voortgang daar van te fluiten. Hy die het betondt, de verfpreiding der Boeken, ééns van onder de Pers gekomen, te verhinderen, ondernam eene taak, zo bezwaarlyk als het verdelgen van
den Hydra. Tegenftand was vrugtloos, de Godsdienst werd hervormd; en wy, die .het hoogfte belang hebben, in deeze geluk
omwenteling, behooren ons te herinneren, dat de poogingen-kige
van LU T H E R veel min zouden betekend, of kragteloos geweest
zyn , zonder de bykomende hulp der Drukkunst.
Hoe zeer de zaak van den Godsdienst, door deeze Kunst, bevorderd wierd, moet elk blyken, die in aanmerking neemt, dat
dit middel de Gewyde Schriften ter hand geteld heeft aan een
ieder: daar zy, behalven dat ze eertyds opgeflooten waren in
Bene doode taaie , niet, dan met veel moeite konden verkreegen wor.
den. De veelvuldige Verklaaringen des Bybelwoords, van allerlet foort, die ftrekken om de Godsvrugt te bevorderen, en den
Christen Wysgeer te vormen, zouden waarfchynlyk noit opgefteld
geweest zyn, en zekex hagreu heilzaamen invloed zo verre niet
ver-
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verfpreid hebben, indien de Drukkunst onbekend gebleven wai
te. Door dezelve is het licht, gefchikt om eene duistere Weread te verlichten , in een voordeeligen ífand geplaatst , om deszelfs fraalen te verfpreiden.
Dan is deeze loflyke Kunst een allerheerlykst middel geweest,
om de Leerftellingen van den Godsdient op te helderen, en de
Pligten der waare Godzaligheid aan te dringen , dezelvo
heeft ook, bovenal in de Eeuw die wy beleeven, den wortel
van Godsvrugt en Zedelyke Deugd zoeken te knakken, door
gevoelens voort te planten, gunfl:ig voor den Materialist, den
Twyfelaar, en den Loshandigen. Hedendaagfche Schryvers zyn
'er door in faat gefield, om, op eene fchandelyke wyze, hunner
gierigheid, trotsheid en grilligheid voldoening te fchenken, door
het verfpreiden van Stelzels , trekkende om de waardigheid der
menschlyke natuure en het geluk der Stervelingen te verwoesten.
Maar, fchoon het misbruik der Kunfte zeer te bejammeren ia
in de veelvuldige Werken, welke van de Pers zodaniger Boek
komen, die alles voor winst veil hebben, ontftaat,-'erkopn
uit dit kwaad, het voordeel, dat de Waarheid, daar zy groot en
overwinnend is, nieuwen luister moet verkrygen, en door de
meerderheid haarer fterkte in den f'rryd met de drogredenaaren to
toonen.
In deezervoege heeft de Drukkunst, in welk een licht ook
befchouwd , de aandagt getrokken en agting verworven. De
kunstrykheid der vinding wekte de weetgierigheid der Kunilenaars altoos op; het nauw verband, waar in dezelve flondt met
de Geleerdheid, maakte haar een voorwerp der Gefchiedkunde;
en door haaren uitgelirekten invloed op de Zede- en Staatkunde,
als mede op den Godsdienst, is zy nu een zeer aangelegen voor
geworden.
-werpvanbfigl
Maar hoe zeer wy het Menschdem mogen geluk wenfchen met
deeze uitvinding, zyn 'er mogelyk, die wenfchen, dat ze, eves
als de vond van het buskruid, altoos in 't duister en onbekend gebleeven ware. Ten opzigte van de uitwerkzelen der Drukkunfte
op de Letterkunde, beweeren zy, dat daar door het getal der
Boeken derwyze vermeerderd is, dat het veel eer tot verbystering, dan tot verlichting, diene: en, met betrekking tot de flegte
uitwerkzelen op de Zeden, kladgen zy, dat 'er eene valfche ver
ingevoerd, onbeftaanbaar met de eenvoudigheid en oor -fraijngs
zuiverheid van waare Deugd. Omtrent het eerfl:e mo--fpronglyke
gen wy zegen, dat, hoewel zy een oneindig getal van geheel onwaardige Werken in 't licht brenge, hukken van waar vernuft en
keurig opftel altoos hunne waarde zullen behouden: en het zal
der rechtfchaape Oordeelkunde altoos gemaklyk vallen, deeze te
fchiften en te fcheiden van den nietsbeduidenden hoop: en,
fchoon, met betrekking tot de zedelyke uitwerkzelen, de waar.
beid ons de bekentenis afperfe dat Zedeloosheid en Ongodsdien.
,
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$igheid daar doer verfpreid zyn, en men, op de onbefchoftfle ya
ze, de geheimen des byzonderen leevens verfpreid, en fchandlyke•
gefcihiedenisfen algemeen gemaakt heeft, zullen, nogthans, deezo
onheilen vcrdwynen, als de tyd en de waarheid over de valschheid
zegevieren.
DE VRYHEEID DER DRUKPERSSE is een onderwerp, waar over
men niet, dan met de uiterfte omzigtigheid, moet fpreeken. Elk
Lettermninnaar fchrikt, met rede , op de enkele gedagten, van he
aanftellen eener Regtbanke in 't Gemeenebest der Letteren; elk
Liefhebber zyns Vaderlands moet, met verontwaardiging, het
voorf'el verwerpen, om de fiem der waarheid, door de bedreigingen des gezags, te doen zwygen: doch tevens zal elk waar
Vriend der Geleerdheid en van het Menschdom, die, vry van
driftige partyzugt, dcszelfs waare belangen verftaat, zich verheugen, op 't aanbreeken van den dag, wanneer de voordeelen van
de Vryheid der Drukpersfe ontheven worden van de miskwaamen,
uit ongebondenheid herkomftig, die, zonder het bergamen van
eenig gefchikt hulpmiddel, zal aanhouden, zo lang 'er, aan den
eenen kant, behoeftige en fchraapzugtige Uitgeevers zyn, en,
aan den anderen kant, oproerige en beginzellooze Leezers gevonden worden.
Maar tegen nieuwigheden in eene byzonderheid , zo nauw verbonden aan Burgerlyke Vryheid, moet men, in een Vry Land, altoos met de grootíie zorgvuldigheid waakgin. De Menfchen zullen dikwyls een tegenwoordig kwaad, welks natuur en uitge.
frektheid zy by ondervinding weeten, liever geduldig draagen,
dan gevaar loopen van een toekomend onheil, 't welk, mis
gelukkig voorgeftelde einde ruim zou opweegen.-fchien,t
Indien dan het onbeperkte gebruik der Drukpersfe het Palladium
der Vryheid is, gelyk men 't dikwyls noemt, dat het ons dan
Simmer door list of geweld ontnomen worde ! en mogelyk zyn
de rampen, uit het misbruik vail dit voorregt herkomflig, van
dien aart, dat ze , eenen vryen loop gelaaten zynde, in 't einde,
ziclizelve te recht brengen: want het gaat vast, dat 'er een tydperk kan komen, en mogelyk naderen wy thans fterktot hetzelve,
waar in de verwaatene ongebondenheid van fpot-en hekelfchriften te veragtlyk wordt, om de aandagt te trekken, en dus mist
in Naare boosaartige oogmerken. Gierigheid zal het uitgeeven ftaaten, wanneer de Menfchen te wys zyn om te koopen : partyfchap
en trotsheid zullen zwygen , wanneer zy niet langer gehoor krygen : men weet, by ondervinding, dat ftraf en - dwangmiddelen ge
aan oproerige Schriften, door de aandagt, die zy-wigtbyzen
anders niet zouden gaande maaken, op te wekken, en dus joist
dat geen veroorzaaken, 't welk men zogt te weeren; even gelyk
de middelen, om den brand te blusfen, dien zomtyds geweldiger
doen woeden.

Dau dit netelig 1}u der Wetgeevende magt aanbevelende, wen-
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fchen wy, en hier in zal het verlichte en beste deel des Menschdoms
met ons zamenilemmen , dat de tyd niet verre af zy, waar in de
hoedanigheden van het Hart, met dezelfde vuurigheid, zullen aangekweekt worden, als de vermogens des Verftands , waar in de
zugt om byzonder te weezen, en de geldgierigheid niet langer
Werken in 't licht zullen brengen , ílrekkende om het Volk eene
valfche Wysbegeerte, een dwaalend Geloof, of oproerig Gedrag
in te boezemen: waar in de Drukkunst niet langer misbruikt zal
worden om de Ondeugden te blanketten of de dwaasheid te regtvaardigen; doch, werkende tot bereiking van de gepaste einden,
teffens de belangen van Geleerdheid en Deugd bevorderen, belangen, die, zonder onnatuurlyk geweld, niet kunnen gefcheiden
worden.

FIST SIEDENDAAGSCH iIUWELYii.

Koom, volg myn raad, myn Vriend! een vrouw voegt in uw jaarera.
— Een ongehuuwde Raat behaagt my beter, Vriend.
— ik weet een voorwerp, dat uw' aandacht wel verdient.
--- De Hemel wil me altoos voor zulk een last bewaaren 1
•-- Jong: — weg! — niet zonder geest: — een praatílert
— deugdzaam: — fchyn!
— En fchoon: — te meer gevaar! --r van rang: — 't zou
— my berouwen !
— Verftandig : — ja, genoeg om my ten plaag te zyn!
-- En honderd duizend Gul.... -- koom aan, ik zal ze trouwen(
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REDENVOERING TEGEN DE TE VERREGAANDE INSCHIK LYKHEID.

Door

WILLIAM WOOD.

En de Koning werdt bedroefd ; doch om de eeden , en de
geenen die met hem aanzaten, geboodt by dat het haar zou
gegeeven worden.
MATTH. XIV. 9.
ziddering der menfchen ligt een' frik. Al te zeer geD evoelig
te weezen, voor 't geen de menfchen van ons
denken, is hoogst nadeelig voor onze ítandvastigheid in
Deugd. Want het zal dikwyls gebeuren , dat de gevoelens des Menschdoms niet zamenflemmen met onze eigene overtuiging van pligt. En indien wy, by deeze
gelegenheden ,in twvfel hangen om 'er ons tegen te ver
zullen wy afwyken van het pad des regts, en-zetn,
de uitmuntenheid onzer CharaCters verminderen. 't Is,
daarom, noodzaaklyk, beland te weezen tegen de kragt
van 'c helachiykc, onregtmaatige bedilling uit te tarten,
en zelfs vervolging, ja den dood liever te lyden, dan de
heilige voorfchriften des Geweetens te fchenden. In onze verkeering met onze inedemenfchen moeten wy bedenken, dat de agting der verf'andigen en braaven het
hoofdvoorwerp onzer bedoelinge behoort te weezen,
en dat wy zomwylen voor het ondervinden van de boosheid der fnooden zullen blootge(teld zyn.
Maar wy loopen het meeste gevaar niet van de uit
vervolging der menfchen.-laching,defmo
Wanneer de aanval zo openlyk en onvermomd gefchiedt,
zyn wy zeker op de wagt: wy hebben tyd om onzen
faat te overdenken , en onze Godsdienftige beginzeis te
hulp te roepen. Tegenftand geeft kragt aan onze oor
overtuigt ons, dat eerie ;neerdere-fpronglykebuit,
maaRr
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maate van kloekmoedigheid noodig is; brengt dien edel.
aartigen hoogmoed, ontftaande uit eene behoorelyke inagtneeming van de waardigheid der menschivke natuure,
in beweeging. Wy herinneren ons terftond, dat het
fchandelyk voor ons zou weezen , het op te geeven : en
worden, door eene loflyke gevoeligheid , aangezet om het
belachlyke met rede te beftryden, den finaad met veragting te bejegenen, en het geweld der vervolginge met
moed te verduuren.
In een ander opzigt is de onbehoorelyke invloed onzer Medemenfchen veel kragtdàadiger in zyne werkingen, en allerfchadelykst in de gevolgen. Wy ontmoeten
hiervan een voorbeeld in onze Textgefchiedenis. Wanneer HERODES hoorde, op welk eene byzondere wyze de
Dogter van UERODIns de vervulling zyner belofte be,
geerde, Rondt by op den voorfiag verlegen; en hieldt
voor een oogenblik zyne toeftemming te rugge. He
leeven van een onfchuldig Man was van te groot eene
waardye om weggegeeven te worden in een vrolyke
luinl: en niets was verder van zyn oogmerk, toen by
de voorbaarige belofte deedt, waar van zyne misdaadige
Medegenoot zich zo onedelmoedig en wreed bediende.
Maar by herinnert zich dat by iets moest toegeeven aan
de Gasten, daar ter maaltyd gezeten. Zy waren mede bekoord geweest door het danfen van de Dogter van HERODIAS ; zy waren getuigen van de belofte, haar. gedaan in
de niets kwaads bedoelende vrolyhkheid zyns harten , en
wenschten, dat haar verzoek mogt ingewilligd worden,
hoe onredelyk het in zichzelven was, en hoe verderflyk
in de gevolgen. Hy was, derhalven, gedrongen om de
belofte te voldoen , ten gevalle der geenen die met hem
aanzaten, zo wel als om zyn' eed, en geboodt derhalven,
dat het hoofd des Doopers haar zou gegeeven worden.
De Romeinfche Landvoogd FELIX kan tot een ander
voorbeeld dienen van dezelfde laakenswaardige geftelted
nis. Hy was ten vollen overtuigd geweest van PAULUS
onfchuld , door de manlyke welfpreekenheid en kragt
zyner verdeediginge. Hy werd in 't hart getroffen, toen
deeze eerwaardige gevangene over de Regtvaardigheid,
Maatiglieid, en het Toekomend Oordeel handelde. Hy hadt
de wanverdienfcen van zyn eigen Character gemerkt, als
by 't zelve vergeleek met het Chara &er van een Man,
die voor hem in ketenen íbondt, en zyne regterlyke uitfpraa k.
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fpraak wagtte. Maar, fchoon zyn eigen geweeten te
getuigde — fchoon by niet kon nalaaten, op te-genhm
merken, dat PAULUS ten onregte befchuldigd was, liet
FELIX, toen twee jaargin daar naa PORCIUS FESTUS in zy
ne plaats kwam, den Yooden eene gunst willende bewyzen,
-

PAULUS gebonden.

't Was dezelfde gereedheid , om zich te laaten beítuuren door dc onvoeglyke wenfchen van anderen, die riLATUS aanzette, om den Zoon van coD in de handen der
7ooden over te leveren. Wat heeft by dan kwaads gedaan?
vroeg hy, niet zo veel nadruks, als zy met dollen overmoed fchreeuwden : Kruis hein, Kruis hein doch wan.
neer zy, met oproeriger geweld, dit geroep herhaalden,
liet PILATUS, den Yooden ten wille zynde, BARNABAS los,
en gaf JESUS over om gekruizigd te worden.
Ontelbaare andere voorbeelden van denzelfden ver
invloed zouden wy kunnen bybrengen, uit de-kerdn
Heilige Bladeren, en de Cefchi.edenis{en aller Volken.
Doch het is niet noodig, tot vroegere eeuwen te rug
te keeren, om hier van blyken aan te treffen. Wy zien
zulks , maar al te dikwyls , in onze verkeering met de
wereld. Wy voelen dit niet dan te íterk in den
loop onzes eigen leevens. Wy zyn allen, in 't een of
't ander opzigt, gereed, om ílrydig met ons eigen oordeel te handelen, ten einde wy ons naar 't heerfchend
gevoelen fchikken, en onze Medegenooten verpligten.

Veelvuldig zyn de gelegenheden, waar in wy voorílagen omhelzen, die ons bedroeven; doch welke wy, om de
geenen die met ons aanzitten, niet willen weigeren.
Deeze dwaaling is te gevaarlyker : dewyl ze ontflaat
uit eene vriendlyke ge£leltenisfe, en niets anders is dan
eene overmaat van goedaartigheid. Het vriendlyk hart
fchept een zonderling vermaak in genoegen te fchenken :
de edelfle voldoening van 't zelve ontflaat uit het geluk
des Menschdoms : en als liet verzekerd is, dat het dit
geluk te wege brengt, ondervindt het een ftreelend ver
welks gelyk geen ander voorwerp kan opleve--mak,
ren. Zodanig een Mensch moet Benig geweld op zich zelven doen, eer by kan weigeren de begeerten zyner
Medemenfchen in te volgen. De menschlyke natuur
heeft zulk eene íierke neiging tot gezellige aandoeningen,
dat wy natuurlyk verlangen een goed gevoelen te koes
welken wy verkeeren. Wan.-ternvadgmt
neer
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neer een Vreemdeling ons wordt aangebooden , zvn wy
teritoiid genegen om hem heusch en beleefd te bejegenen ; om zyne wenfchen voor te komen; en onze ge
te betoonen, om hein genoegen te fchenken.-redhi
En daar dit het geval is, wanneer 'er geen andere band
plaats heeft dan het deelgenootfchap der menschlyke natuure, hoe kragtig moet dan de invloed niet weezen,
van dit gezellig beginzel, als 'er perfoonlyke kennis by1 omt, als deeze door gewoon verkeering verfterkt, en
aangezet is door de genoeglyke belooningen van weder
genegenheid! Hoe verrukkend is de goedkeu -zydfche
langen tyd bemind-rendglimpach ,dewy
hebben! Hoe veel ongelegenheden zullen wy niet ver
om hun voldoening te geeven? Hoe veel ar--dragen,
beid, zullen wy niet te over vergoed rekenen , door
een enkelen ftraal van genoegen, die ten dankbaaren ooge uitfchittert ?
Deeze aandocninge, myne Broeders, maaken liet zuiverfte en treffenst gedeelte uit van ons aardsch geluk;
en de beginzels, waar uit zy voortvloeijen, zyn de eer
onzer natuure. Maar gelyk het uitoefenen en het regt
Lefluur daar van de volmaaking is der gezellige Deugd,
zo verdient de overmaat, of liever het verkeerd toepas fen, niet min dan het volflrekte verzuim, den fchandlyken naam van Ondeugd.
Het valt zeer gemaklyk eene verpligtende en believende geaarthcid in eene onvoeglyke maate, op te volgen,
enen kan dezelve beroonen in omstandigheden , die een
daar tegenovergeffeld gedrag vorderen: en zy kan hoogst
fchadelyk weezen aan onze zedelyke voortreflykheid en
ons waar geluk. in de daad, wy moeten tegen het ver
inwilligen van elke loflyke neiging, met de uiter--kerd
c behoedzaamheid , waaken: want zy vervoert ons op
eene nauwlvks merkbaars wyze: en, dewyl liet oor
goed is, bedriegen wy ons zelven-fpronglykbeiz
ligt, wy maaken ons diets, dat alle de gevolgen daar
van die zelfde benaaming verdienen. Hoe gereed ver
aart Godsdienst en Godsvrugt in waanziek Bygeloof en
ongeregelde Geestdryvery ! Hoc bezwaarlyk is het, dit
kwaad te verbeteren, en de ziel in den behoorlvken ftaat
te hernellen ! Even za zal goedaartigheid en infchiklykheid, worden zy niet naar eisch geregeld, welhaast in
laakbaare gemaklykheid, en wankelheid van inborst ver-
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anderen. De oorfpronglyke genegenheid om te behaagen zal Bene hebbelykheid worden, om elk verzoek in
te willigen; en hoe zeer wy aan- en opzien tegen de ge
daad, welk een wederfpraak des har--volgenai
ten wy hooren, zullen wy', om de geenen die met ons aan
onze toeftemming geeven.
-ziten,
Zodanig eene hebbelyke gefteltenis, mvne Broeders,
is in zichzelve ontëerend; en allerverderflykst in haare
uitwerkzelen.
I. Zy is ontëerend voor den Man, die onder haaren
invloed zyne dagen doorbrengt.
't Is het Charmer van een der Ilegtfle Mannen in de
Oudheid (*), dat by de bekwaamheid bezat, om perfoonen, van geheel ítrydige CharaEters, in den kring
zyner kennisfen te hebben, en zich naar hunne verfchillende neigingen te fchikken, den perfoon aanneemende,
dien tydsgelegenheid vorderde: met de droefgeestigen
was by ftuursch; met de lugtigen vrolyk; met de ouden deftig; met de jongen lustig; met de boozen
fchaamtloos; met de losbandigen ongebonden. Deeze
veranderlykheid van aart was in hem het uitwerkzel van
kunst , en voorbedagtlyk aangekweekt om zyne fchandlyke oogmerken tegen de veyheid zyns Lands, en den
eigendom zyner Medeburgeren , te beter te doen ge
-Iuken.
De geaartheid, waar over ik thans fpreek, heeft iets
daar op .gelvkende, in 't voorkomen, fchoon zy in oorfprong verfchille. Want de perfoon, in welken zy gevonden wordt, is even bekwaam om zich te vervoegen
by Deugdzaamen, als bv Ondeugenden -- by Voorzigtigen, als by Bedagtloozen — by Liefhebbers van
verftandige vorderingen , als by Shaven hunner zinnelyke lusten. Maar, in dit geval, is de gereedheid om te
behaagen het uitwerkzel van eene goedaartige zwakheid,
en eene ongezindheid, om byzonder te weezen, en eene
dwaaze begeerte om allen te voldoen. By bezit geene
genoegzaame íterkte van geest, om eenigen voortag te
weigeren: dus wordt hy altoos geflingerd door 't gezel fehap, waar in hy zich bevindt, en hy volgt het geleide
($) CA T ALI N A.
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de van elk eenen, met wien by verkeert. Is by gelukkig genoeg om in den kring te geraaken van verftandigen
en deugdzaamen, by treedt gereed in hunne gevoelens,
zeden, en werkzaamheden; hy erkent de verheevenheid
hunner Charaéters; hy befluit, met hun voorbeeld, zyn
voordeel te doen, en verfinaadt alle verbintenis in 't
vervolg der onmaatigen en ongodsdienifigen. Doch zyne
voorneemens verdwynen, zo ras hy zich buiten het ge
vrienden bevindt. De eerfte-zelichapynrdugme
perfoon van eene tegenovergeftelde geaartheid, die hem
aan boord klampt, beweegt hem, dat hefluit te laaten
vaaren, wischt alle die loflyke indrukzels uit, en brengt
hem op het fpoor der dwaasheid. In deezervoege kaatst
het lydlyk fpiegelglas onophoudelyk het beeld des aan
te rugge. Maar, wanneer de voor -gebodnvrwps
weggenomen zyn, verdwynen de beeldtenisfen-werpn
terfiond mede. Andere voorwerpen volgen, en het uit
zelfde; 't zy ze fchoon of lee.-werkzlisvofth
lyk , aangenaam of onaangenaam zyn, zy leveren erne.
fchildery op, die even onderfcheiden is, en met gelyke
gereedheid ontvangen wordt.
't Is gereed te begrypen , myne Broeders, dat zulk
eene zielsgefteltenisfe geheel onbeftaanbaar is met eenige
deftigheid in character. 'Er is, in de daad, eene zekere
maate, in welke deeze gereedheid, om de gefleltenisfcn
van anderen aan te noemen, met welvoeglykheid overeenftemt en nuttigheid baart. Niemand zou verkiezen
met een droefgeestig gelaat in een huis van vrolykheid
te treeden, of een fchaterend gelach te laaten hooren,
by 't zugten en kermen der bedrukten. De algemeene be.
ginzels van medelyden, en 't betaamelyke, zullen ons
overhaalen om ons naar 't gezelfchap te fchikken: en de
meewaarigheid, het menschlyk gemoed eigen, zal het
voor ons gemaklyk maaken, ons naar tydsgelegenheid te,
fchikken, zo verre de welvoeglykheid vereischt. Het
vermaak [der menschlyke zamenleeving hangt , daarenboven, grootlyks af van Gene wedcrzydfche infchiklykheid omtrent elkanders snaak en oogmerken. Wy fcheppen natuurlyk genoegen in zulk een pligtbetoon aan ons
verfland afgelegd; en krygen onvermydelyk eene gene.
genheid tot den man, die ons met eene zo ftreelende
opmerkzaamheid vereert.
Deeze gcLtcltenis ftrekt, derhalven, wanneer zy behoo .
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hoorelyk geregeld wordt ten wenschlyken cicraade des
gezelligen lccvens. Maar, gelyk dezelve niet fchuldloos
zyn kan, als men ze doet dienen tot oogmerken van ccnn kwaaden toeleg, zo houdt zy ook op aangenaam te
weezen, wanneer men weet dat het eene hebbelykheid
is , die zich over 't geheele gedrag verfpreidt, zonder
cenigen voorbedagten toeleg of agtgeeving op 't wel
Voorwaar, wie kan veragtlyker weezen,-voeglyk.
dan een Mensch, zonder f}andvastigheid, en fteeds wankelend in zyne befluiten, die geen beftendig Charac`ler
kan hebben, en zich geduurig fehikt en plooijt naar de
gefteltenis zyner Medegenooten? Welk een ftaat kan
men maaken op zyne beloften en toezeggingen? Hoe
kunnen wy genoegen fcheppen in zyne betuigingen van
goedkeuring? Hy is niets meer dan de Echo der perfoonen, met welke hy verkeert, en gereed om zyne toeftemming te geeven aan elk gevoelen, hem voorgefteld.
Geheel geenc gevoelens hebbende die zyn -eigen zyn,
denkt en handelt by naar dat anderen hem leiden ; en of
hy veriandig of dwaas, deugdzaam of ondeugend is,
hangt af van den tyd, van de grilligheid of het oogmerk
zyner Medgezellen. En hoe kan by, met die onbeftendigheid van gefteltenisfe, een voorwerp van agting weezen? Zyne goedaartigheid moge hem zomtyds koeltjes
aanpryzen. Maar welke verdienften fteekt 'er in goed
eer het uit -artighed,opBnbzlsfteu,
Bene werklooze ziel , dan van een mensch--werkzlisvan
lievend hart? Men zal, ten hoogfle genomen, dikwyls
in gunfti e bewoordingen van hem fpreeken ; men zal,
in 't algemeen, zyne dwaalingen en mislagen beklaagen ;
doch hy zal nimmer toejuiching verwerven of genegen
winnen.
-heid
Eene dus buitenfpoorige begeerte om genoegen te geeven aan alle onze Medemenfchen , zal zich, over zulks,
in haar oogmerk te leur gefield vinden, en, in flede van
iemand algemeen aangenaam te maaken, hem tot een
ftaat van nietsbeduidenheid verwezen. Doch dit is de
minfte ongelegenheid daar uit herkomftig. Want wy
moeten, in de
I1 plaats , aanmerken, dat dezelve hoogst fchadelyk,
is in de gevolgen.
Wanneer wy dit 4uk in 't algemeen befchouwen, zul
bevinden, dat dusdanig eene gefteltenis te eene--lenwy
Rr4
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maal onbeflaanbaar is met eenige maate van Deugd.
Want Deugd is niets minder dan eene gevestigde hebbelykheid om goed te doen, Bene beftendige en eenpaarigc
herhaaling van uitfleekende daaden, tot zo lange dat zy
uitfteekende deelen van iemands Charafer,, en met vaar
volvoerd worden ? Maar welk eens-dighenmakly
foort van hebbelykheid kan zich een perfoon van dien
ílcmpel eigen maaken, uitgenomen de hebbelykheid om
Onbetendig te weezen? En is dit bvkans geene volflaagene tegenzeggelykheid? Men zou byna, mec even veel
gronds, vast en behendig wcêr verwagten , in onze ver
waar de wind geduurig alle ftree--anderlykugtf,
ken van het Kompas rond loopt, als eenpaarigheid in
befluit en gedrag by een Man, die naar eiken aanzoek
zich fchikt, en de geaartheid aanneemt van elk een ieder met wien hy verkeert. Het zou niet ongerymder
weezen, letters op het water te fchryven, en te ver
dat zy daar in zouden blyven, dan te hoopen-wagten
dat eenige goede indruk, dien deeze veranderlyke Mensch,
by geval, ontvangt , in hem zal volduuren.
Eene gefteltenis, zo ongefchikt tot vordering in
Deugd, kan niet bekwaam weezen om geluk te ver
Wanneer de ziel, in deezervoege, geduurig-krygen.
geflingerd wordt van 't, een in 't ander uiterfle, moet
dezelve een tooneel van ongenoegen, onrust en knaaging weezen. Schoon zy onmagtig is, het genomen
befluit te houden, kan zy de bewustheid en de geheugenisfe niet afleggen. Het bczef haarer zwakheid zal
menigmaal hartknaagend nadenken veroorzaaken. Zy zal
de onvoeglykheid en dwaasheid baars gedrags ontwaarworden; en teffens ondervinding van 't voorledene leeren, dat zy op geene beterfchap, in het toekomende,
kan hoopen. Van waar kan zv, derhalvcn, eenigen
troosc haalen, of waar eenigen fteun vinden? Zy is altoos gencegcn om zich te fchikken naar eiken aanzoek
---- zy weet hoe natuurlyk een afkeer zy heeft van wei
is teffens verzekerd, dat zy, ter oorzaake van-gern,
deeze vatbaarheid van aart, dikwyls tegen eigen overtuiging aan zal handelen.
Een Mensch van deeze geaartheid kan, over zulks,
niet verwagten, Benig beftendig geluk te zullen genieten;
zelfs dan , wanneer hy gelukkig genoeg mogt weezen,
om de verderflyke kunstítreeken der listigen en boozers
te
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te ontweken. Doch het is voor hem nauwlyks moge
zich te beveiligen tegen de gevaaren, die hem van-lyk,
alle kanten omringen. fles getal der gcenen, die altoos
gereed zyn om hun voordeel te doen met dc zwakheid
hunner medcmcnfchen, en de goedaartigen dienstbaar te
manken tot liet volvoeren hunner belangen, is, helaas !
maar al te groot. De wereld is vol van lieden, die alle verfcheidenhcid van Characters annnt omen. En, in.
dien wy geen behoorelyk onderfchcid maaken in de perfoonen, met welken wy verkecren, indien wy ons zelven
niet wapenen tegen dc vvanden van betaatnlykheid en
deugd, zullen wy menigwerf vervoerd worden tot heilboze dwaalingen , en ondervinden dat de begeerte om te
verpligten , zo wel als de vree, van aanjt oot te geeren, een

yalfirik is.
Dat wy, derhalven, myne Broeiers, oplettend eta
voorzigtig zyn in alle onze gezellige vcrbintenisfen_
Dat WY ons bovenal benaarftigen , om vaste beginzels te
kregen, ten opzigte van ons gedrag; beginzels, die
wv noit, in eenig geval , opofferen. Dat wy ons toeleggen op die onveranderlyke wetten van zcdelykheid,
welke van een altoosduurende verpligting zyn voor elk
zedelyk werkend weezen; en naar deeze heilige grondregelen alle onze daadgin inrigten. Worden my aangelokt om ftrydig daar mede te handelen , dan voegt ons
Bene edele onbuigzaamheid. Het CharaEter van goed
Benen volgzaamen inborst, zal, in-artighed,nv
de daad , eene fchraale vergoeding weezen voor het ver
onzer onfchuld en het verkragten van ons geweeten.-lies
----- In alle andere opzigten voegt liet ons minzaam,
toegeeflyk, en vriendlyk te weezen — het zal ons
Charaéler tot eer flrckken , wanneer wy ons ligt laate€r
overhaalen, en tooncn ongenegen te weezen om onzen
medemensch moeite te veroorzaaken. Doch in 't firaks
gemelde geval moeten wy verheven zyn boven allen invloed. Wanneer voeglykheid van gedrag en zuiverheid
van zeden 'er by zouden lyden, is Goedaartighcid Zwak-heid Beleefdheid Dwaasheid en Infchiklvk-heid Zonde.
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AANMERKINGEN OVER EEN ZOGENAAMD PYNSTILLENí3
xw1KZOUJT, den Uitgeever der
Ïladerl. Letter-

liedend.

Oefeningen toegezonden , door den Heer
A. WESTERMAN, M. D.

eenige Geneeshoeren en ScheikunflenaaN aardemaal
ren , in Frankryk., het groot getal der Mercuriale ge-

neesmiddelen, met een Sal Sedativum Mercuriale, ofte
pynfillend Kwikzout, waaraan zy wonderlyke uitwerkin.
gen toefchryven , vermeerderd hebben, zo neeme ik de
vryheid, van UWEdelen eenige aanmerkingen ofte proe.
ven over den Borax, het Sal Sedativum Hontbergianum,
en het Sal Sedativum MercuricJe, mede te deden.
Het voorhel van den Heer 1Uorveau was , om een pynttillend Kwikzout, ofte Sal Sedativum Mercuriale voort
te brengen, dat, behalven zyne Mercuriale eigenfchappen, overeen moest komen, met het SaiSedativurnlIombergianum; en zyn Edele vleide zich dit nieuwe voort
te bezitten; doch wanneer men deszelfs berei--brengzl
ding overweegt, en eenige Scheikunítige proeven daarop
te we: K ftclt , zo fchynt het duidelyk genoeg te blyken,
dat zyn Edele niets meer , dan een enkelvoudig KwikSalpeter, ofte Nitrum Mercuriale, te voorfchyn heeft ge
dat 'er, tot nog toe, geen Middelzoutbckend-bragt:en
is, waar mede men het Kwikzilver ontbinden kan; hoewel men in het Scheikunftige reeds overlang geweeten
Nebbe, dat alle plant- zo wel als berg-zuuren niet alleen,
maar ook alle vaste en vlugge loogzouten , in ftaat zyn,
om dit metaal , of volflrekt te ontbinden, of te corroderen en aan te grypen.
De Borax , om daar mede te beginnen, die het eigent.
lyke Sal Sedativurra Hoinbergianurn in zich bevat, is eert
vast berg- loogzout, dat de volgende eigenfchappen bezit. ie. Het heeft een loogagtigen fmaak, die niet fcherp
maar in het begin zelfs eenigzins zoet is. 2. Het verandert de hemelblaauwe kleur der plantgewasfen in
groen. 3 . IIer floot alle lichaamen, die in zeuren ontbonden zyn, daar uit ter neder, onder de gedaante van
een onaangenaam geel poeder. 4°. Het dryft alle vlugge
loogzouten uit alle lichaamen, waar in dczelven zich
bevinden. 5. Het vereenigt zich met alle geperftc oliën
en
0
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en maakt met dezelven eene zeep uit. 6 0 . Het vermengt
zich met allerhande zuuren, zonder eenige opbruizing te
verwekken, doch vereenigt zich echter zodanig met
dczelven, dat uit deeze vermenging een middelzout gebooren word, verfchillende, naar mate van het zuur dat
men gebruikt heeft. 7°. Het maakt de ontbindinge des
Aluyns troebel, en vereenigt zich met het VitrioolZuur, dat in den Ahuyn gevonden word. 4°. Het ver
zich eindelyk met het poeder van keifteenen, og-enigt
eenen vereischten graad van hitte, en word met hetzelye in een eenvormigen Glasklomp veranderd.
Dit vaste Berg- Loogzout wordt ons toegevoerd, uit
de Oost- Indien; is als dan zeer onrein, en vermengd
met allerhande vuiligheden, waarom men hetzelve ook ruwen Borax noemt. Op het gevoel bemerkt men,
dat het eenigzins fmeerig is; welke fineerigheid nochtans niet onder de eigenfchappen van den Borax moet
gerekend worden. Naardemaal dezelve dit met alle andere vaste Loogzouten gemeen heeft, dat het niet tegens de veye lugt beftand is, zonder in Bene nuttelooze
aarde te veranderen , zo hebben de Handelaars de gewoonte, van by elke iyo pond Borax, in kalfslederen
zakken ingepakt, een mengzel, beftaande uit 7 pond
bloem van Oly, en gekarnde melk, te doen ingieten,
wanneer zy dezelven gemeenlyk, in plaats van Borax,
Tincal noemen. De Hollanders en de Venetianen bezitten eene kunstgreep, om deezen ruwen Borax van haare
byhebbende onreinigheden en fineerigheid te zuiveren,
door middel van Scheikunftige werktuigen, van een zonderling maakzel, tot dit einde alleenlyk nuttig. Deeze
bewerking is onder den naam van rafineeren bekend; en
men verkrygt daar door dien zuiveren en kristal gelykenden Borax, welke, in het vuur geworpen zynde, finelt,
uitdygt, en in een foort van glas verandert, welk glas
zich in zuiver water weder laat ontdoen , zo dat het als
clan tot den voorigen Borax herfteld kunne worden, met
deeze uitzondering; dat dit Loogzout als dan voor koud
water byna onvatbaar is, en zich niet dan in warm water laat ontdoen, waaruit het, op de minfle bekoeling,
ook weder uitzakt.
Uit dit zonderlinge Berg Loogzout heeft de Heer
.Hoornberg, door Bene kostbaare en moeilyke bewerking,
een antler, in veele opzigten ven wonderbaarlyk zout,
te
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te voorichyn gebragt, dat onder den naam van het pyn^
flillende zout van Hmuverg bekend is, en op de volgende
gcmakkelyke wyze van den Heer Geoffroy, insgelvks,
verkreegen word. Men voegt naamlyk, by Bene kookende ontbinding van den Borax, met groote voorzigtigheid, eene genoegzaame hoeveelheid Vitriool-Oly, en
laat dit mengzel bekoelen; dan zet zich, op den bodem
van het glas, een zeer dun zout neder, dat vervolgens,
met koud water afgewasfchen, en gedroogd zynde, het
vereischte voortbrengzel uitmaakt; terwyl men uit het
overblyvende vogt het Wonderzout van Glauber trekt.
De ontembaare aart der Vitriool-Oly vordert, dat men
in deeze bewerking zeer langzaam voortgaa, tot dat de
Borax met eene gcnOegZaame hoeveelheid zuur verzadigd
is, het geen men niet wel anders dan door Gene proeve
niet de Vioolcn-Syroop ontdekken kan. Sommige Schei
hebben wel getragt de vereischte hoeveelheid-kundige
der Vitriool -Oly te befchryven , welken men, in de ontbinding van den Borax , ílorten moet; doch alzo men niet
wel altoos even ferke Vitriool-Oly hebben kan, en het
gevaar der bewerking met flerke Vitriool -Oly altoos
grooter is dan met ver flapte , zo begrypt men ligcclyk ,
dat liet bepaalen van derzelver hoeveelheid niet wel
doenlyk is. Ook is het de Vitriool -Oly niet alleen,
waar door men het pynílillende zout van Hontherg uit
den Borax verkrygen kan, maar het zuur des Salpeters,
het zuur des Zeezouts, en alle zuuren uit het groeiend
Ryk, zyn hier even gefchikt toe: alleenlyk met dit onderfcheid , dat men, na de afzonderinge des pynftillenden
zouts, uit het overblyfzel met Salpeter-zuur verkrygt
Vierkant Salpeter; uit het overblyfzel met zuur des
Zee- zouts, het waare Zee -zout, en uit het overblyfzel
met eenig plantzuur, zout van Seignette, zonder dat
hierdoor de eigenfehappen van het pynftillende zout veranderd worden, welken hoofdzaaklvk deezen zyn. i.
Het laat zich bezwaarlyk in koud, doch gemakkelyk in
warm, water ontbinden. a. Het is beftand tegen het
vuur , en blyft onveranderd in Bene aanmerkelyke hitte.
3 Wanneer men Voorloop. over het zelven in brand
íleekt , zo gaat 'er Bene groene vlam van op, doch het
pout ondergaat noch ontbinding, noch verandering. 4.
J-Iet maakt de ontbindingen der metaalen en aarden in
zuuren gedaan, niet troebel, waar uit blykt, dat heter
zei,
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zelve niets Loogagtigs in zich bevatte. S°. Het brengt
eenige verandering te weeg in de ontbindinge des zitvers in Koningswater, en doet daar uit eenig ftof ter
nederzakken, onder de kleur van perzik-bloemen. En,
om dat dit zelfde verfchynzel te weeg gebragt word,
door Bene aanmerkelyke hoeveelheid Salpeter-zuur, zo
willen fommige Scheikundigen hier uit befluiten dat het
pynftillend zout van eenen zuuren aart is ; hoewel hetzelve noch opbruifche met Loogzouten, nochte eenige
verandering in de kleur der Vioolen Syroop ten roodti
veroorzaake: des men met genoegzaam regt fchynt te
mogen beweeren, dat dit pynftillende zout van Domberg
van eenen tot nog toe geheel onbekenden aart is.
Veele Scheikundigen zyn wel van gedagten, dat dit
pynftillend zout eenig Vitriool-zuur in zich bevatte;
om dat het Salpeter-zuur, dat men, door middel van
het Vitriool-zuur, uit het Salpeter verkrygt, insgelyks,
door middel van het pynftillende zout uit het Salpeter
kan verkreegen worden. Doch, deeze redeneering gaat
niet door, om dat men, by ondervinding, weet, dat
alle lichaamen, die waarlyk eenig Vitriool-zuur in zich
bevatten, met brandfofl'e, in een bekwaam Vuur behandeld, waare Zwavel opleveren; daar evenwel die
zout, te gelyk met branditoffe in de allervinnigfte hitte
verhouden, onveranderd te rugge keert. Men voege
hier by nog ten overvloede, en deeze eigenfchap is alleen tegen de gedagten van den Heer Morveau genoeg
dat eene ontbindinge des pynftillenden zouts-zam,„
„ in fchoon water geene verandering te weeg brengt, in
eene ontbindinge des Kwikzilvers in fterk water";
daar nochtans alle lichaamen, die eenig Vitriool-zuur in
zich bevatten, het Kwikzilver, uit fterk water onder
eene Citroengeele kleur ,doen uitvallen.
Wanneer men wvders den ruwen Borax met naauw.
keurigheid befchouwt, zo bevind men dezelve vermengd
te zyn met uitwerpfelen van dieren, voornaamlyk van
muizen, of dergelyken, met fnaveltjes en klaauwtjes
van klein gevogelte, en andere dingen. Als men dien
Borax verder op het vuur onderzoekt , zo levert dezelve eene ftinkende Oly op; des men byna zoude mogen
twyfelen , of niet het pynftillende zout in zich bevatte,
eenig dierlyk zuur; om dat het dierlyk zuur íterker is
dan alle Berg-zuuren. En dit zo zynde, dan viel het
lig.
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ligtelyk te begrypen, waarom men, door middel van
het pynftillende zout, den zuuren geest uit het Salpeter kan verkrygen.
Met dit pynftillende zout van Romberg moest nu, be.
halven de Mercuriale eigenfchappen, ten naauwkeurig1 e
overeenkomen, het nieuwlings uitgevonden pynaflillende
.Kwikzout, welks bereiding, volgens den Heer Morveau,
deeze is; alleenlyk met uitzondering, dat de ingredienten, op de aangeweezene wyze, volgens de kunst getuiverd waren, om die onverwagte praecipitatie te ontgaan, welke den Heer Morveau is overgekomen.
Ik nam Kwikzilver, dat, door de(lillatie, van onder ongebluschte Kalk, in gedeftilleerd water gezuiverd was;
ontbond hetzelve in geprxcipiteerd íterk water; en verlengde deeze ontbinding met gedeftilleerd water; hier by
voegde ik Bene genoegzaame hoeveelheid Borax in gedefcilleerd water ontbonden. Onder de bekoeling van dit
mengzel zette zich op den bodem van het Glas een Citroengeel poeder neder, dat, met gedeftilleerd water af
gedroogd zynde, liet nieuwe-gewasfchnjidlut
pynftillende Kwikzout uitmaakte.
Uit de opgenoemde eiaenfchappen van het pynftillende
zout van Homberg is auidelyk genoeg gebleeken , dat
hetzelve noch daadelyk zuur, noch Loogagtig zy, maar
dat het tot de waare Middelzoutèn behoore; als mede,
„ dat het geene verandering te wege bragt in de ontbin;, dinge des Kwikzilvers in flerk water gedaan ". Nu
staat ons te onderzoeken, op wat wyze het pynftillende
Kwikzout aan zyne Citroengeele kleur gekomen zy.
Om dit te ontdekken, dient men aan te merken, i °,
dat het eene der eigenfchappen des Salpeters zy, dat
hetzelve, in water ontbonden zynde, uit dit Scheivogt
uitzakke, in Gene onregelmaatige gedaante, en zich
fchikke naar den bodem van 't vlesje, waar in het ver l ouden is. 2°. Dat het zuur des Salpeters, van zone
loogzoute grondfloffe beroofd zynde, daar mede wederom kan vereenigd worden.
Nu vermengde ik eene waterige ontbindinge van het
pynflillende Kwikzout, met Gene dergelyke ontbindinge
van het Sal Soda;; en dit mengzel, van zyn overtollig
vogt beroofd zynde, gaf een onregelmaatigen zout klomp, die, op eene koole vuurs gelegd, het volmaak.
te uitwerkzel des Salpeters gaf; ook liet het, in de
hand
-
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hand warm geworden zynde, een knappend geluid hoo.
ren, en 't begon, even gelyk het Salpeter, oogtig te
worden. De Citroengeele kleur van het pynftillende
Kwikzout was, door het bygevoegde Loogzout, in
hoog bruin veranderd.
Ik volgde de proeven van den Heer Crohative, en rel
Benig pynftillend Kwikzout in een bekwaam Glas -de
maar op bloot vuur; hier gingen terhond Salpeter-zuure
dampen uit op, en het pynflillende Kwikzout wierd in
rood precipitaat veranderd: even boven het roode pr-cipitaat hing de driekleurige Mercurius. En wanneer ik
het pynílillende Kwikzout met eene gelyke hoeveelheid
Yzervylfel, en een weinig gedeftilleerd water in den
mortier vreef, zo vereenigde zich de Salpeter-geest
met het Yzer, en verliet de Kwik onder zyne loopende
gedaante. Men mag, uit dit alles, met den Heer Cro•
liasve billyk befluiten, dat het pynflillende Kwikzout,
het welk in het geheel geene overeenkomst vertoonde
te bezitten met het pynftillende zout van Homberg,
niets anders is geweest, dan Kwikfalpeter, of Mercurius, ontbonden in, en vercenigd met, zyn eigen Scheivogt;
't welk de volgende proefnecmingen bevestigen.
Een grein van dit pynflillende Kwikzout, in Bene
groote hoeveelheid fchoon water ontbonden, wierd daar
uit geftooten, door een weinig Sal Soda?, onder Gene onaangenaame gcele kleur; niets anders dan men gewoon is
te zien van het Kwikfalpeter.
Gevicrioolde Wynfleen , vereenigd met het pynílillend
Kwikzout, verfchafte het mineraale Turbith; even ge
zelve leverde het-lykhetKwifapr;nmegzl
gewoone verfchynfel der bovendryvende cristallyne
zoutdeeltjes op.
Eindelyk, eene waterige ontbinding des pynftillcnden
Kwikzouts, met gemeenti pekel aangevuld, wierd wit,
en verfchafte de blanketfel Kwik, of het witte pra;cipitaat: het water, waarmede dit blanketfel afgezoet was,
wierd wit, op het byvoegen van Ammoniac- Geest; ros,
op het byvoegen van Sal Soda, en onaangenaam geel,
op het byvoegen van Borax.
Het zoude zekerlvk niet onaangenaam geweest zyn,
indien de Hoeren Chausfier, Morveau, en zo veelera als 'er
Geneeskundige proeven met dit pynftillende Kwikzout
genomen hebben, het geluk gehad hadden, van de ge-

neesa
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neeskragten van den Mercurius, met die des pyn(lillenden zouts van Homberg , te vereenigen ; doch de fcheikundige overeenkomst van .dit Kwikzout met het Kwik
genoegzaam te toonen, dat het zelve-falpetr,chyn
niet veel beter dan tot uitbyten van Wratten en weel
-drigeutwasfnchk.
Ik eindige derhalven dit onderzoek, en blyve met
hoogagting
Wel Eedele Hoeren ,
UW. E. 0. Dienaar
A. WESTERMAN, M. D.

ONDERZOEK, BETREFFENDE DE UITWERKZELEN DER ELECTRICITEIT, ZO NATUURLYKE, ALS DOOR KUNST TE WE-

GE GEBRAGTE, OP DEN BAROMETER.

Door den Heer CHANGEUX.
Ele&trifche íloffe verwarmt, brandt, en ontbindt
D czelfs
de lichaamen waar ze bv komt, even als de
van dezelve waarfchynlyk alleen in ce -

Vuurftoffe, waar
nige toevallige eigenfchappen verfchilt; zy zet gevols
lyk ook de lichaamen uit. Wanneer men, derhalven de
Kwik eens Barometers aan de Ele&riciteit bloot ftelt ,
dat is, wanneer men in de porien van dat Halve Me.
taal,meer of min van de Ele^rifche vloei(toffebrengt,
zal de Kwik daar door aangedaan worden naar gelange
van die hoeveelheid en de uitzetbaarheid des Kwiks
(welke naar maate van de zuiverheid verandert,) en wy
zullen de twee volgende verfchynzels zien.
Voor eerst. De Kolom Kwik zal toeneeinen in de
geheele uitgeftrektheid, welke dezelve in den Barome
klimmen.
-terbfla;ngvoyk
Ten anderen. De Kolom Kwik, uitgezet zynde, zal,
ten opzigte van de lugt des Dampkrings, Bene min
foortlyke zwaarte hebben dan vóór de uitzetting, en
bygevolge, zal de lugt 'er te meer op werken, en de.
zelve doen klimmen tot dat ze met elkander in evenwigt zyn.
Hoe verre gaan deeze uitwerkzels ? Zyn ze merkbaar
en
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en gewigtig genoeg om 'er uit te kunnen befluiten, dat
de Natuurlykc EleEtriciteit des Dampkrings veel invloeds
hebbe op de veranderingen van den Barometer, en aan
te merken zy als een der hoofdoorzaaken van de beweegingen, die wy daar in waarneemen? Dit te onderzoeken
is wel der moeite waardig.
P R G E V E N.

Indien men, in 't Kwikbakje eens eenvoudigen Barometers, een keten of een ítaafje van yzer of koper plaatst,
gemeenfchap hebbende met den Conductor eener goede Ele&rifeer-machine, en men die doet werken, zal ,
op 't oogenblik, al de Kwik in den Barometer belaaden
worden met EleEtrifche ftoffe. Men ziet een fchitterend
licht den gcheelen glazen buis langs loopen, en in 't bovenfte ledige gedeelte zich verheffen (*). Wanneer de
Kwik zo veel mogelyk met Eledrifche floffe vervuld is,
cyst dezelve zomtyds eene halve linie, of één linie en ten
hóogílen twee linien. Om dit te weeten, draagt men zorge dat de hoogte des Barometers vóór de Proefneeming
zeer juist gemerkt worde.
Ik zeg dat de Kwik zomtyds ryst: want, in veele ge
EleEtriciteit 'er niets op te werken. -valen,fchytd
Om, op eene veel nauwkeuriger wyze, de uitwerk
-zclsvandeEtriopBame,tbln
kan men zich van de volgende Proeve bedienen.
Men neemt een pyp van dezelfde wydte als de pyp
des Barometers , niet welke men de proeve doet. Men
vult deezc pyp en het bakje, dat hermetisch geflooten
wordt, met Kwik, ter zelfde hoogte als de Barometer
flaat : op deczc wyze heeft men Bene foort van Thermometer, aan 't boven einde open. Indien men, in dit
boven einde, het metaalen Raafje of keten, die gemeen
heeft met den ConduEtor van de Eletrifeer-ma--fchap
chine, fteeke, en de Kwik met EleE rifche floffe vult, zal
de Kwik zomtyds klimmen , doch altoos minder dan in
den Barometer; hier door weet men hoe veel de uitzet
Kwik - kolom dezelve doet klimmen in een-tingvade
pyp
('') Om dit licht te zien, is het noodig de Proeve in 't donj,er te neomen.
Ss
VII. DEEL. MENCELW. n(J. 14.
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pyp gelyk aan die des Barometers. De werking van de
lugt heeft geen plaats in dit geval , en men is in flaae
daar uit af te leiden hoe veel die werking kan te wc•
ge brengen.
Ik fpreek niet van de Proeven eeniger Natuurkundigen,
die, met behulp eens Barometers van een zonderling
maakzel, en door medewerking van de lugt in de Kwik
kolom gebragt, of door eenige andere middelen, de
Eleariciteit veel grooter uitwerkzels hebben doen ver
dan zy heeft op eenvoudige Barometers. Dee--orzaken
ze mocilyke kunstbewerkingen, die, misfchien, enkel
aartigheden zyn, vernietigen de Proeven niet, tot welken wy denken ons te moeten bepaalen, noch ftrekken
tot weering der gevolgen, die wy daar uit afleiden.

om

EERSTE GEVOLG.

De Elec riciteit , waar mede de Dampkring meer of min
vervuld is, kan de Barometer niet valsch naaken.
Dceze eerde Gevolgtrekking , die uit de voorgaande Proefncem ingen voortvloeit, is blykbaar. Met
hoe veel Elcftrifclle fioffe de Kwik eens Barometers belaaden worde, klimt dezelve niet meer dan één of twee
linien, en dikwyls geheel niet. Maar de logt des Dampkrings, wanneer dezelve overvloedigst voorzien is
van Elettrifche floffe, deelt de Kwik noit op verre na
zo veel mede, als wanneer men die kwik met Ele tri
opvult door toedoen der Eleétrifeer-machine.-fchítoe
'Er is een verbaazend verfeiiil,. ten deezen opzigte, tusIchen dc uitwerkzels der kunflige en natuurlyke Elcétriciteit; klimt in 't eene geval de Kwik zeer weinig of in
't geheel niet, dan zal de klimming in 't andere nog
veel onmcri.baarder of niets te agten weezen.
De veranderingen in de hotte des Dampkrings in onder%heiden jaarftifoenen , en zotimtyds op een en denzelfden
dag, brengen, zonder twyfel, cone uitzetting en inkrimping in dc Kwik te welre, veel grooter dan dc veranderingen van de Eleétriciteit des Dampkrings, 't geen de
Barometer eenigzins doet miswezen. Maar men is 'er
niet op bedagt, ten miníten in het dagelyks gebruik,
om de miswyzmgen, daar uit ontftaande, te verbeteren:

op
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cene meetkundige nauwkeurigheid letten de Natuur.
kundigen zo weinig als de Natuur zelve.
Indien, by hevige ftormwinden, onweer, en aardbeevingen , verfchvnzels, waar in de Eleftriciteit zo veel
deels heeft, de 'Barometer daalt, en in fterke beweeging
is, hebbe men niet te denken, dat de Elektriciteit des
Dampkrings veel wcrke, of die beweegingen veroorzaake.
De Lugs alleen, die, als dan, beurtlings zeer grooteen
fchielyke veranderingen ondergaat, is liet beginzet, waar
aan wy die uitwerkzels moeten toefchryven.

0p

TWEEDE GEVOLG.

Men hebbe de Veranderingen des Barometers niet toe to
eigenen aan de Natuurlyke Eleftriciteit.
Ik zou my niet inlaaten om dit tweede Gevolg, 'c
welk onmiddelyk uit liet eerf'e voortvloeit, te bewyzen, indien men het tegenovergeftelde niet als een Stelzei hadt willen aanvoeren en als Bene gewigtige ontdek
Wereld opdringen (*).
-king,dc
De Schryvcr van de veronderftelling, die de Veranderingen des Barometers aan de Ele&riciteit toefchryft,
brengt 'er drie redenen voor in 't midden.
Voor eerst, (preekt by van de uitwerking der KunstEleE ricireit, als het klimmen van de Kwik veroorzaakende, wanneer dezelve tot de grootste hoogte gereezen is: dit eerfte beginzel heb ik genoegzaam omver
geftooten, door te toonen hoe weinig invloeds de Electriciteit , 't zy kunflige,'t zy natuurlyke, op den Barome
-terhb.
De veranderingen des Barometers in onze lugtftreeke
Eirekken zich uit van 27 tot 29 duimen: doch die de
stertalie Eleftriciteit veroorzaakt loepen niet hooger dan
één of twee linien : en zyn dikwyls van geene betekenis:
welk Bene overeenkomst is 'er nu tusfchen oorzaaken,
welker uitwerkzels dermaate verfchillen? En (laan wy
agt op liet verbaazend onderfcheid tusfchen de natuurly(*) j7ournal Encyclopedique, Juillet 1716. p. 728 en 316. Men
zie dit ftukje, in onze Hedendaagfche Vaders. Lettermof. VI. Ded.

I1, Stuk. bl, 534•
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lyke en de kunftigc Eleftriciteit , dan moet ons die over•
eenkomst nog harsfenfchimmiger voorkomen.
De tweede reden, op welke die Schryver zyne veronderftelling yloct rusten, is de ftrydigheid, die men zou
moeten toeltaan , dat een kolom lugts met water en
uitwaasfemingen belaaden, minder zou weegen dan een
kolom zuivere lugt : 't welk aanloopt tegen de wetten
van de zwaarte der vloeiltoffen. In de daad, de Kwik
daalt wanneer de lugt het meest belaaden en met vreemde ítoffe opgevuld is: dezelve klimt, in tegendeel , wanneer de lugt gelykaartiger en zuiverder wordt. Maar,
zegt de Schryver, als men de Eletriciteit houdt voor
de oorzaak van de veranderingen des Barometers, zal
men dit uitwerkzel begrypen; want de zuivere lugt is
veel meer met Elet riciteit vervuld, dan eene vogtige en
onzuivere lugt.
Deeze redenkaveling ftcunt, voor eerst, op de val fche
veronderttelling dat de meerdere of mindere Ele trifche
vloeiftoffe eengin merkbaaren invloed kan hebben, en met
de daad heeft, op de Kwikkolom in de Barometer-pyp.
Wy hebben gezien hoe veel of liever hoe weinig die invloed, zo van de natuurlyke en zelfs der kunftige Electriciteit , betekene.
Deeze zelfde redenkaveling mist, daarenboven, hier
in dat ze alleen zodanige Natuurkundigen beltrvdt , die
beweeren , dat de lugt, met water belaaden , minder weegt
dan zuivere en drooge lugt. Zy bewyst niet 't geen ze
,noest bewezen. 't Is ook niet voldoende, dat een Stel gel, als 't geen men hier voordraagt , vry zy van de bygebragte f rydigheid, het moet alle verfchynzels kunnen
oplosfen , en ftcuncn op vaste proefneep inpen : daareniboven wordt deeze ftrydighcid alleen gevonden in Steliels, die men reeds voor lang verzaakt en agter den bank
geworpen heeft.
In dc derde plaats beroept zich de Schryver op Bene
overeenflemming, die, in de daad, zonderling moet
voorkomen. Hy neemt in aanmerking het uitwerkzel ,
't welk de verfchillende hoeveelheid van Eledrifche ftoffe in den Dampkring op onze geflcltenisfe en den omloop
der vogten in 't menschlyk lichaam hebbe. De Electrifche vloeiftoffe, zegt lay, is een der noodzaaklykst
verkende oorzaaken van den omloop der vogten , en bovenal van de zenuwfappen in 't menschlyk lichaam, van
wel-
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welker vrvcn en volkomen omloop het welzen onzer li
afhangt. Dus ziet men, dat, ten allen-chamsgfteln
tyde, wanneer die viociflof min vry in den Dampkring
wcrke, en bv gevolge ook . minder is in onze vogten,
de ferkfte lieden zich log, vermoeid en afgemat voelen,
als mede dat zy die ten eenigen dage eene wonde bekomen hebben of met Rheumatique ƒtoffe bezet zyn, by
die vertraaging meer dan den doorgaanden pen gevoelen.
Dewyl, derhalven, de Eletrifche vloeiftoffe bvkans
ten zelfden tyde onze Vogten beweegt, en de Kwikkolom in den Barometer, is het zeer mogelyk dat 'er Gene
zekere overeenkomst plaats hebbe tusfchen de beweeg
deden die de Kwik en de Vogten onzes li -barheid
zulks, de meerdere of-chamsuitken.H,ovr
.mindere zwaarte van de lugtkolom niet, overeenkomende
met die van de Kwik in den Barometer , maar de meerdere of mindere hoeveelheid van Eleftrifcl.e vloeilloffe in
de Kwikkolom, die deeze veranderingen te wege brengt,
.zelfs dermaate, dat die vloeiftofe, naar gelange van derzelver hoeveelheid, om zo te fpreeken, het werktuigdes
ancnschlyken lichaams bezielt, kragtiger of zwakker
maakt, en in geraakte leden de beweeging herfielt.
Ik zal niet staan blyven op 't gebrek van juistheid in
redenkaveling, 't welk zich hier voordoet : daar men uit
cenc enkele waarfehvnlvkheid een flellig en zeker gevolg
trekt, en een gevolg van cenen geheel anderen aart:
want dceze overeenkomst die men voorgeeft te ontdek
vloei -kentusfchdiwrzlvaneEcCfh
lichaam en de Kwik in den Ba--ítofephMnscly:
rometer, bewyst die wel iets meer dan dat die zelfde uit
zelfden tydc, plaats grypen : en is dit rede-werkzls,tn
genoeg om ze aan dezelfde oorzaak toe te fchryven ?
Wie is onkundig dat de lugt niet zwaarder of ligter
kan weezen, en, bygevolge, meerder of minder op ons
lichaam werken, of de omloop der vogten zal daar door
verhaast of vertraagd worden? Zy, derhalven die dc
inzel
verandering in de zwaarte der lugt voor het beg
houden van het klimmen en daalen der Kwikkolomne
in den Barometer, verklaaren even goed, als de Schryver van dit nieuwe Stelzcl, de overeenkomst die zich
opdoet tusfchen den flaat des menschlyken lichaams en
de veranderingen des Barometers.

Ss^,
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De Eleariciteit, waar mede de Dampkring meer of
min belaaden is in de veranderingen, die dezelve onder.
gaat, heeft een' te Beringen invloed op de Kwik in den
Barometer, om merkbaar te zyn, en zich te ontdekken :
en, wel verre van de veranderingen van klimmen en daalen daar in te veroorzaaken, heeft dezelve op dit werk.
tuig Beene dan onnagaanbaare uitwerkzels. De Proeven op den Barometer , met kunítige Eletriciteit geno.
men, laaten ten deezen aanzien, geen twyffel over. 't
Zou zelfs een ydel beftaan zyn om van den Barometer
een EleEtrometer te maaken, fchoon men denzelven,
door eenige kunstbewerkingen, aandoenlyker kon maaken, dan dezelve is: de Natuurkundigen hebben Electro.
meters uitgevonden , en zullen die blyven gebruiken : de
Barometer zal volharden met ons de veranderingen in de
zwaarte des Dampkrings aan te wyzen.
De Eleftriciteit fpeelt eene groote rol in de Natuur.
kunde. Deeze vlociftoffe, in 't Heelal verfpreid, is een
der vermogendfte en alge eenfte oorzaaken der natuur.
lyke uitwerkze':en, De Natuurkundigen hebben het voor.
deel om 'er n-.„r welgevallen, dat ik my dus uitdrukke,
mede te werken: zy weeten dezelve te verfpreiden, te
verzamelen, en op een te hoopen, om over de uitwerk
neer zekerheids te oordeelen. Een kun(lig-zels,mt
werktuig dient hun , om zich meester te maaken van deeze
vlociftoffe. Hoe veele wonderen zyn 'er niet reeds door
aan den dag gebragt ! hoe veele ontdekkingen gedaan!
hoe veel fain 'er nog door te gefehieden , door middel
deezer verwonderlyke vinding! Men mag zeggen dat de
Natuurkundigen daar in een der fleutelen hebben van de
geheimenisíèn der Natuure, en het Wereldítelzel, waar
mede zy ten eenigen tyde, alle de gebruiken van denzelven kennende, alles zullen kunnen ontdekken. Doch,
tot dat die dag aanbreeke, voegt het, buiten twyfel,
hunne zwakheid, om zich binnen de paalen van wyze
voorzigtigheid te houden. Lang, zeer lang, moeten
zy zich met proefneemingen vergenoegen, zich zorgvuldig wagtende om Stelzels te vormen, en 'er onbe.
dagtzaam gevolgen uit te trekken.
-
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g'ROEVE, OVER 'T LETTER- EN WOORDENZIFTLN, BENEFFENS EENE ZAMENSPRAAK TUSSCHEN SWIFT EN BENTLEY.
Aan FLORUS.

(Uit het Engelsch.)

yn Vriend, ik kan niet nalaaten te denken ,dat gy te
M
ftreng waart in 't geen gy gezegd hebt tegen de
Oordeelkundigen, die zich in 't nafpeuren van Woorden
en Letteren bezig hielden. 't Is u niet onbekend, dat
de bekwaamheid, om iets geestig en befpotlyk voor te
fellen , dingen van Gene bekende nutheid beuzclagtig en
belachlyk kan Inaaken. Om u de waarheid, voor de
vuist, te zeggen, ik geloof, dat gy uwe geestigheid,
ten deezen opzigte, niet beteugeld hebt met die behoed
-zamheid,oprgtnmaihedfc.
Gaarne wil ik erkennen, dat de Oordeelkunde, die zich
op Woorden toelegt, even als veelt andere loflyke poogingen , in 't ongerymde kan loopen, wanneer dezelve
niet werkt onder het beftuur van Gezond Verband en
juist Oordeel. Het onderzoeken van de Werken der
Natuure is ten hoogtl:en aangenaam en nuttig; doch Onkunde en Bygeloof hebben dcezen arbeid , tot fchande
des Menschdoms, veranderd, in de ydele kunst van
Coudzoeken, en Starrewichelaary. Het nafpeuren van
de Zeden en Gewoonten der Ouden, wetten wy, bevordert de Weetenfchappen , door het ophelderen van
twyfelagtige fkukken; het fchenkt vermaak, door onze
weetgraagte voldoening te verfchaffen : hier uit zyn,
egter, de dorre Oudheidkenners en Verzamelaars van
beuzelingen gebooren.
Wanneer gy de Letter- en Woordziftende Oordeel
hekelt, vergeet gy zekcrlyk, hoe veel gy aan-kundige
hun hebt dank te weeten. Geloof my, gy zoudt nimmer die algemeene kennis gekreegen hebben aan de oude
egte Schryvers van den besten tyd, waart gy verpligt
geweest, alle die zwaarigheden door te woriielen, die
de Verklaarders, by het herleeven der Letteren, op
zich namen, weg te weergin. Dc handfchriften der oude Schryveren, gehaakt uit de cellen der Monniken,
Ss 4
wier
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wier zielen zo donker waren als de plaatzen hunner huis
vervuld met misflagen , vcrbaste--vesting,odm
ringen; en het was onmooglyk een bladzyde te leszen,
zonder zich verlegen te vinden met duisterheden, of
uitlaatingen, door gisfing alleen aan te vullen.
Gy moogt, als 't u lust, lachen, over dc koele eíteltenis der Letterblokkeren, die een twaalftal, of meer,
Handfchriften inzagen en raadpleegden , om de rechte
plaats te vinden van een lid of bywoord: gy zult, eg ter , hoe zeer gy ook , te deezer gelegenheid, boert , de
nutheid huns arbeids moeten erkennen. Ik weet wel,
men heeft deeze onvermoeide opfpeurders van den waaren zin der Schryveren den bynaam gegeeven van Krui
Letteren , men heeft hunne wer--3ersin'tGmbd
ken, fchimpender wyze, de Pakhuizen der Letterkunde ge
Maar men bedenke, dat, fchoon de Bouwkun--hectn.
$enaar den grootten roem verdiene, zyne plans en ontwerpen , zeer weinig zullen beduiden, zonder den mede arbeid der Metzelaaren en Opperlieden.
Doch, zonder verder aan te dringen op het voordeel,
uit deeze foort van Letterziftende Oordeelkunde, tot
het ophelderen van oude Schryvcren, ontftaande, dunkt
het my baarblyklyk, dat dezelve aankweeking verdiene,
al ware het flegts om onze eige Taal op beter voet te
brengen en te befchaaven.
Slaat gy het oog te ruggo op den Staat der Letter.
kunde, gy zult ontdekken, dat flegts weinig Schryvers ,
in hunne eigene Taal , zich fraai en cicrlyk uitdrukten ,
eer dezelve , door Spraakkundigcn , onderzog, en tot
vaste regelen van overeenkomst gebragt was. Zv mogen meesters geweest zyn van kragt en klem in de
uitdrukkingen : dewyl deeze de eigenaartige uitwerkzels
zyn van natuurlek vernuft; doch zy waren buiten Raat
om ,by de zinrykftc gevoelens en fterkfle uitdrukkingen,
de bevalligheden van een netten en befchaafden ftyl te
voegen.
Indien wy, dcrhalven , voorwenden, finaak te bezitten , indien wy fchoonheid boven leelykhcid, duidclykheid boven verwarring keuren, moeten wy dien lof,
welken wy gereedlyk toekennen aan andere deden der
Letterkunde, aan het Woord - en Letterziften niet weigeren.
Langen tyd is de Wereld vooringenomen geweest te^;e^n
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sen de Opi ellens van Woordenboeken, en heeft hun eer
befchouwd in 't licht van werkzaame Blokken, dan van
lieden van frnaak en vernuft; doch, gaan wy opregt te
werke, wy moeten bekennen , dat de Geleerdheid meer
verfchuldigd is aan Woordenboeken , dan aan Benige andere voortbrengzelen: dewyl, zonder derzelver behulp,
de oude Schriften, die bronnen van L.etterkunde, envcrftaanbaar zouden gebleeven zyn. De Enge fche Taal
is verrykt door de SCHAKEsPEARS, de MILTOrs, de Loc
van vroegeren tyde; doch wy kunnen, met volle-XES,
waarheid, zeggen, dat ze gezuiverd en verfraaid is,
door de Taal- en Letterkundigen van deeze dagen :
en 't is van hun alleen, dat wy de zuiverheid en netheid,
daar aan nog ontbreekende, te wagten hebben (*).
Maar ik agt my ontflaagen breeder over dit onderwerp
uit te weiden; vermids ik my verzekerd hou, dat gy
het in geen goeden ernst meende, wanneer gy u tegen
deeze foort van Letterkunde aankantte. Neen, FLORUS,
ik kan noit denken, dat iemand zo veel moeite zou aan
verkregen van eene bekwaam -gewndhbto
welke by niet agtte, ik kan het niet op my ver-heid,
te frellen, dat gy cene kunst verfmaadt,-krygcn,vast
in «elke gy uitmunt. Liever wil ik u eene Zamenfpraak tusfchen SWIFT en BENTLEY mededeelen.
BENTLEY.

Laat af, goede Dr. SIFT, van uw fchempen en finaa_
len. In deeze Gewesten, waar Vernuft geen gelach
Snag verwekken , ten koste van verdienflen , en waar rede het belaclien moet billyken, geloof ik, zult gy bevinden, (lat ik een veel hooger plaats in de agting van
anderen bekleed, dan uwe trots my gereedlyk wil toef aait.
SWIFT.

Zeer eerwaardige, en geleerde Dr.

het
moeit

BENTLEY,

(*) 't Is nauwlyks noodig, hier aan te roeren, hoe deeze aan
ook geldt omtrent onze 1Vederduitfche Taal, die, door-inerkg
vroegere Taalminnaaren, van bastaardy ontheeven, en door de
laatere tot die zuiverheid en fraaiheid gebragt is, waar van veele thans uitkomende Werken, tot onwraakbaare getuigen ftrekken.
Een Schryver, hier in agtloos , wordt nu, ligtelyk , agter de hank
eworpen.
Ss 5
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moeit my, te befpeuren , dat Benige myncr losfe flagen,
bet zwaar gewigt van uw misnoegen, my op den halz©
gehaald hebben. Weinig dage ik, (lat het gekrabbel van
een zo gering Schryver, als ik ben, de aandagt zou getrokken hebben van een flaatlyk Oordeelkundigen, die
zyn ganfche leeven, zo dierbaar voor 't Gemeen, be.
f eedde in het volvoeren van de onpartydige taak,
om de rechte plaats van een Lid- en Bywoord aan
te wyzen in eenìg verminkt oud Schryver. Gy tast
zeker mis, wanneer gy denkt, dat ik iets fpotagtigs
in myn Belaad vertoonde. 't Is met een ontzag, gelyk aan dat waar mede ik een SOCRATES of een PLATO
aanfchouwe, dat ik het oog op u ilaa, op u, den grooten weldoender des Menschdoms, die uw leeven beíteed
hebt in de nutte weetenfchap der Letter- en Woordzif+terye.
BENTLEY.

Nog verkleefd aan uwe geliefde Spotterny ? Ik zal, Dr.
SWIFT, het my geenzins vermecten, u met uwe eigene
wapenen te beflryden ; gy zyt in liet behandelen daar
van een volkomen meester geworden. Maar, wanneer
gy genegen zyt met my, op gelyken voet, te ftryden,
Geestigheid ter zyde te zetten, en het gefchil met Rede te voldingen , dan vertrouw ik u te zullen kunnen
Paan: en, indien ik, gclyk gy beweerd hebt, eene laak
voorkomen in de-bareftnghid myílen
bovengewesten , ik zal 'er my gaarne geheel van ontdoen, op voorwaarde, dat gy, van uwen kant, aflaat,
om die kwaadaartige neiging, van de errsthaftigfte Perbonen en gewigtigfte zaaken in een belachlyk licht te
'lellen, bot te vieren.
SWIFT.

Goed, Doélor, alle boertery ter zyde. Wat hebt gy
in te brengen tot verdeedi ;ing , dat gy eene fchranderheid, gcfchikt om de nutfte zaaken uit te voeren, ver
hebt in ijdele nafpeuringen van nutlooze onder -kwist
Oudheid? Hoe kunt gy de agting, welke-werpnd
gv u aanmaatigde, over het ontdekken van een lidwoord, door de verhaasting; of fofheid der Uitfchryveren veroorzaakt, en 't welk geen merkbaaren hinde
deeds aan dc lneenit^g des Scihryvers, flaande houden?

EENT-
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BENTLEY.

Indien ik genegen ware, dit ítuk tegen u om te
keeren , ik zou, misfchien , in Raat weezen, om niet alleen de nutloosheid, maar fchadelykheid van veele uwer
Werken te betoogen. Doch ik laat af van een
Ruk, 't geen ons mogelyk in een heftig gefchil zou
wikkelen, --- alles, wat ik beweer, beftaat hier in,
dat, indien ik geregtigd was om bewonderd te worden,
ik althans geene verfmaading verdiende,
SWIFT,

Gy flelde te veel gewigts in beuzelingen , en gy voer.
de uwe Lettergefchillen met Bene vinnige bitterheid,
weinig voegende aan een Voorílander van befchaafde
Letterkunde.
BFNTLEY.

Verregaande tergingen, onverdiende mishandelingen,
een natuurlyx driftig geftel aangedaan, vervoerden my,
ik beken het, meermaalen tot eene heftigheid, welke
ik, in bedaarder oogenblikken, wraakte; doch wat de
beuzelagtighe'rd myner nafgeuringen, en de ydelheid myner Werken, aanbelangt, twyfel ik niet, of gy zult,
u een weinig bedenkende, van gevoelen veranderen.
Veroorzaakt de uitlaating van één enkel woord.
niet dikmaals eene verbaazende duisterheid ? Is duister
niet altoos lastig? Maaken verkeerde leezingen niet-heid
menigwerf de fchoonfte plaatzen jamnmerhartige wartaal,
zonder flot of zin ? Vernietigen de misflagen van on..
nauwkeurige en verminkte uitgaven niet al het vermaak
uit de fehoonheden eens Schryvers te trekken ?
Uwe eigene ondervinding zal u hier een bevestigend
antwoord doen geeven. Deeze waren de ongelegenheden, welke ik zogt voor te komen; en, indien myne
gisfingen, zomtyds, misten, zuilen myne vyanden zelve
egter erkennen moeten j dat ze vernuftig waren uitgedagt.
Het verflaan der oude Schryveren gemaklyker te doen
worden zal elk Letteroefenaar erkennen , dat een ver
werk is in het Gemeenebest der Letteren ----dienstlyk
en dit heb ik gedaan.
-

SWTFT.

Ik beken, een onbevoegd Regter te veezen over uwe
verdienIten in dit ziftende deel der Oordeelkunde : want
om u de waarheid openhartig te belyden, kon ik noit
ce-
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Benig Sclirvver met een microscopisch oog leezen. Ik
begeerde nimmer my ne aandagt af te wenden van de
fchoonheden eens Schryvers, om de misflagen eens Uit
drukfeilen eens Drukkers, na te gaan. 't-fchryves,od
Was my genoeg, als ik de meening eener uitdrukking begreep, 't welk ik gemeenlyk, met Gene gewoone maate
van fchranderheid , kon doen, zelfs dan wanneer 'er een
lidwoordje was overgeflaagen. Ik wil, nogthans,
toe liaan, dat gy een groot deel bezat van de verdienen, die een nauwkeurig naziender van Proeven der
Drukpersfe toekomt. Maar wat zegt gy van die
Studien, welker aasbelang my toefchynt gelyk te (taan
met het nafpeuren van de wyze, waar op de oude Grieken en Romeinen hunne Mantels vouwden, of hunne fchoe.
nen vast maakten?
BENTLEY.

De eerbied, met welke wv deeze Ouden befchou.
wen, doet de miníle omftandigheid, die licht verfpreidt
over hunne Zeden en Gebruiken, een voorwerp wor•
den der aandagt, eens rechtfchaapen Letterminnaars
waardig. Oppervlakkige Snaateraars mogen daar over
lachen; maar de Man van diepe Geleerdheid zal zulke
nafpeuringen, als ftrekken om duisterheden weg te neemen, of ten minsten ftoffe van vermaaklyke befpiegeling
opleveren, een ernttig opzien, en yverig onderzoek
waardig keuren.
SWIFT.

Om u de waarheid te zeggen, myne gaaf was, Perbonen en zaaken in een befpotlyk licht te zetten. --gy daar van een gepast voorwerp-Ikordel,at
waart, en gunde my geen tyd; om de regtmaatigheid of
voeglykheid van myn gedrag te overweegen.
BENTLEY.

Ik zie u als bykans ongeneeslyk aan; doch ik zal u,
egter, een raad geeven, die, fchoon dezelve te laat komt
om uw gedrag te verbeteren, uwe begrippen mag hervormen. Laat nimmer uwe gezindheid om te boerten,
u, zo verre vervoeren, dat gy iemand in 't byzonder,
of liet Menschdom in 't algemeen, aantast, en fmaad
verfpreidt op CharaElers , die regtmaatigen cisch hebben
op Geleerdheid of Deugd.
SWIFT,

EN W00RDENZIFTCN.
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SWIFT.

Nooit hadt ik tegen u kwaadaartige oogmerken ; en it
weet niet, hoe gy in ftaat zult weezen, om de zydling_
fche befchuldigmg, van u beledigd te hebben, goed te
maaken.
nENTLEY.

Myn naam, die nu zelden zonder fpot genoemd wordt,
zou, hadt gy uw bittere fpotterny thuis gehouden, altoos geëerbied weezen: en vergun my de veyheid u te
zeggen, indien gy het niet weet, dat het ecne zeer
groote verongelyking is, iemand, die eere verdient,
veragtlyk te maaken. Gy zoudt meer als een Man van
braave beginzelen gehandeld hebben, wanneer gy ver
aangekant-dienftgpar kuwsvenft
hadt tegen Dwaasheid, Onkunde, en Ondeugd.
SWIFT.

Ik kan deezc befchuldiging, met weinig verandering,
tegen u omkeeren. Geloof my Dolor, dat gy
meer als een Man van verfland zoudt gehandeld hebben,
indien gy die bitterheid en heftigheid, welke gy in uwe
Lettergefchillen liet blyken, betoond hadt in fchande
te doen nederdaalen op Ongodsdienftigheid, Ontheiliging en Zedeloosheid.

DE ONGELUKKIGE GERED.

Eene Oosterfche Vertelling.
e Trouw, de Waarheid, de geftrenge Zeden van Yifapoer...
D
Ach! daar word geene waarheid meêr gevonden, onder de
Kinderen der aarde , fprak Serasja, een Jongeling

van geftrenge
Zeden, doch zwaarmoedig van gedagten. — Hy wandelt eerre
vermakelyke Valei door, en geeft, wandelende, al meêr en meêr
bot aan zyne mymerende en verbysterde denkbeelden. ^4b.
dal, een eerwaardig Bramin, woonde, ter dezer tyd, in de nabuurfchap van IVifapoer. Ongevoelig komt Serasja aan de
Woning van dezen deugdzamen Gryzaard. -- Is hier de Woning der Deugd, fpreekt hy, aankloppende, geeft dan herberg,
ten minflen voor weinige ogenblikken, aan hem, die,om Waarheid en Deugd te zoeken, het verbasterd TVifapoer verlaten heeft.

---- De eerwaardige Bramin haast zich, om een mensch te
zien
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Hy ziet voor zich eci.3
zien van zulke zeldzamebeginzels.
Zoon der droefheid ,
Hy is verbaasd.
Jongeling,
zegt hy: wie zyt ge? en wat is uwe begeerte? Het antwoord was : het magtig ledostan is myn Vaderland, Vifapoer de plaats
myncr Woning. De veragting van Waarheid en Trouw
aldaar doet my tnyne Woonplaats ontvlugten , om te zien of ik
ze elders op het eenvouwig land, in de Woning der nederigen,
0 Jongeling van zeldzame begeerte,
vinden mogte.
Hebt
(preekt de Gryzaard, neig uw hart tot Deugd.
ge een flandvastig voornemen om de regels van Regt en Bil
aan te kleven, wel aan, ge zult 'er meer van vinden-Iykheid
in myne lage hut, dan in de Vorftelyke Paleizen. Maar gy zyt
jong: rmoge!yk tre;I'en n eerlang de begeerlykheden der wereld;
want het pad der Deugd is heil en hobbelagtig — Vreest gy, te
Beniger tyd, moeielykheden en gevaren, bezwykt uw moed, tree
dan liever te rug en verlaat fchielyk myne Woning. Des
Jongelings harte brand op dat pas, en zyne ziel is van zuiveren
wellust doortrokken, hy gevoelt als een zoort van hemelfche aan
zal ik... . Maar zyne tong is gelyk een blad , dat -doenig.Nu9
door Benen geweidigcn regen ueergedrukt,van den wind eens even
bewogen en opgeligt word. — Hy zugt: doch dit zugten was
De goedaartige Gryzaard bied zynen uienvan blydfchap.
Serasja vertoefde
wen gast aonitonds eenige ververfing aan.
drie dagen by den Bramin, in welhen tyd by vele fchoone lesfen
ontving, dic haar opzigt hadden op het bewaren der Trouw, het
fpreken van de Naarheid, en het vlieden van, alle wellustig,'ieden.
Serasja was opgetogen over de wysheid van Abdal. Hy
bezat vele goederen ; maar, zegt by, wat voordeel zullen myne
Schatten my aanbrengen? — Gy vind, zegt dc Gryzaard, overal behoeftigen. Laten nimmer uwe handen gefloten blyven
voor elendelingen ; geen deugd fort meêr wellust in de ziel,
dan de deugd van mildadigheid. Iemand uit jammerlyke Blenden
te redden, 8 myn Coon, dan word 'er in den Boezem een hemelschgenoegen uitgeftort. Maar, zegt de jongeling, wie
weet wat kwaads myne Schatten my zomwyl ook brouwen kun
Zoon, fprak de Gryzaard, de Hemel heeft u niet-ne?My
Schatten befchonken , en te gelyk met een hart, dat gevoelig is
tot medelyden , en dus gcfchikt , om 'er een goed gebruik van te
maken. Drie Les fen zal ik u geven, ze zyn kort, neem ze wel
in agt; vertrek naar Vifapoer, en zoek 'er voordeel mee te doen
,order uwen Evenmenseh. — De eerfee les was: hiaat de Lugen, en (preek altyd Waarheid. De tweede: Benadeel itiem'nd,
naaar tragtHeeds aan alien goed te doen. — De derde bellond
hier in: Zoek den Armen en Noodlydenden zelve op, ondeifeun
helt net uwe Schatten in zyne eleniten. De Jongeling vee trekt, in verbeelding dat by zyne gangen rigten zou, zo als he
behoorde, genoegzaaia gefterkt tegens alles wat gem kon voorko-
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'allen. Dan hy vatte deze lesfen al te letterlyk op : hy be-

gong al aanttonds een zeer grooten misílag door eene te letterlyke opvolging der eerfte. — Hy vermydde de Leugen: maar hy
fprak juist Waarheid, daar hy 'er niet toe geroepen was.
Ter dier tyd voerde een zeer onregtvaardige Chan het bewind
over de Stad, en het Landfchap, Vifapoer. Hy was een Dwingeland, en elk vreesde hein als een Tiran. — Nochtans had zyne
befliering den uiterlyken fchyn van Regtvaardigheid , om (lat hy
zyn kwaad, door veinzery, bedekte, en zyne verderfelyke oog.
merken listiglyk wist uit te voeren. Onder fchyn van reg,t ver
inwoners , en nooit íloeg by tot geweldige middelen-druktehy
over, dan alleen als by zyn oogmerk niet anders bereiken kon.
Met erne flaaffche onderdanigheid vreesde men hem, gelyk men
gewonelyk dwingelanden vreest. Schynheiligheid was de verderfely
ke grondregel zyns gedrags ; maar van onder dat bedriegelyk dekzel
ontdekte men nochtans den Snoodaart. --- Het was zeer gevaar
hein te (preken. De Stad was vol van verfpieders, die-lykvan
hem alles aanbrasten , en by wist zich op zyn tyd te wreken. Onder fchyn van Barmhartigheid pleegde hy dikwils de ontmenschte
wreedheden. — Op ellende wyzen knevelde hy den inwoneres
geld af; en het rcgt verkogt by aan hein , die 'er het meest voor
Hefleden dorst. fly hadt een foort van Serail, daar de
fchoo:fte Vrouwen van lodostan in te vinden waren: doch hy
droeg zorg dat Aber daarvan niets ter ooren kwam, vreezende
het gevaar dat hy by den Keizer loepen mogte.
Niet lang geleden, kwam 'er een zeker Vreemdeling met der
woon bienen Vifapoer, gehuwd aan Bene Vrouw, zo fchoon, en
bevallig, dat ze in gansch Indortan mogelyk geene weêrga had.
0 gevarelyke plaats voor zulk eene Schoonheid 1 geene
vier dagen, of dc Chan is meester van dezen ryken buit, en zo behendig, dat 'er geen mensch iets van wiste, dan zy die 'er de
hand in gehad hadden om dit gruwelftuk uit te voeren. De Schoone wierd gemist; maar niemand dorst hein, wegens dit geweld,
befchuldigen, hoewel 'er geen mensch twyfelde, of liet was door
hein uitgevoerd. Serasja had van zynen Meester geleerd,
waarheid te fpreken. Zie daar Gene fchoone gelegenheid. Zonder
te begrypen, dat zyn handelwys der gefchaakte Vrouw meer nadan voordeel moest toebrengen , noemt hy den Chan vry uit een
Schender der Wetten, een baldadigen Vertreder der Deugd, een
Tiran, en een Wangedrogt in de Zamenleving. Zo dro
komt leem dit niet ter ooren , of de ongelukkige en onvoorzigtige
Jongeling word heimelyk opgeligt, met Ketens gekluisterd, en in
een akeligen Kerker gefineten.
Dc ongelukkige gevoelt wel dra alle dc jammerlyke gevolgen,
welke een akelige kerker na zich fleept; want, aan handen en
voeten zwaar gekluisterd, ligt hy in een verfchrikkelvk hol, iii
eene eifelyke donkerheid, daar eene menigte van allerlei onge—
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„ Abdal", begtnt
dierte zyne Benige metgezellen waren.
de Jongeling, de ongelukkige Jongeling, in de hevigfte vlagen
van vertwyfelmg , uit te roepen: — „ 0 Abdal! hoe duur komt
„ my uw raad, hoc (legt uwe vermaningen te (lade! Zyu
dit nu de vrugten uwer lesfen? Bittere vrugten voorwaar!
„ Ach, .4bdal! 4bdal! welke wrange vrugten doen my uwe verWaarom my, met zo veel ernst,
„ maningen fmaken!
vermaand, ik zou altyd waarheid fpreken ? Wist gy dan niet,
„ welke bittere gevolgen daarop komen moesten? 0 gy kent de
Wereld niet. — In uw Kluis kunt gy fchoone lesfen geven.
— Ik heb er flegts eene beproefd, en nu leg ik in de jamAch! verikwikkelyke Dood,
„ merlykftc kluisters geboeid.
waarom blyven uwe treden agter?Kom, verlos den
„ elendigflen der ftcrvelingen; maak, ach! maak een einde aan
het leven van Benen rampzaligen. die, op dit ogenblik, uwe
„ komst voor liet zaligst tydflip van zyn leven zou fchatten.
Regtvaardige Braina, die de waarheid zelve zyt, kunt gy dulden dat dc onfchuld zo jammerlyk mishandeld word"? — Onophoudelyk herhaalde by deze klagten , en met die treurige bezigheid
fleet by eenige dagen, in dien akeligen Kerker,welks wanden de
zwarte donkerheid hem verhindert te kunnen aanfchouwen. —
Dan, in het hevigst van eene der wanhopige vlagen, geeft, op 't onverwagst ,de deur van het hol een knarfend geluid op hare heng
leien, en eon flauw fchemerligt verfpreid zich langs de wanden.
Wat wil dit verfchynzel? Komt de bode des doods
niet de boodfchap der verlosfing voor den gekluisterden ? —
Ga, wreedaard, roept Serasja met eene flauwe íiem , zich ver
dat het een Dienstknegt ware, ga, boodfchap uwen-beldn,
lafhartigen Meester, dat ik nog leve, maar welhaast zal zegepralen over alle zyne wreedheden; de gewenschte dood heeft zyGa.... Dan de item,
ncn voet al binnen dezen Kerker.
als die eenes Engels, rolt zagtjes door de donkere fpclonk....
HIet geluid heeft iets verkwikkelyks.... Wat.... Maar neen....
De Item.... ecne ontroering van blydfchap doet des Jongelings.
borst kloppen.... Maar wie zou zich myner ontfermen.... wie
myne zaak.... Abdal ? . , .. ach neen ! .... Myn Zoon, roept de
goedhartige Gryzaard Abdal, komt u uit dit verblyf der eisfelykIIy valt den Jongeling om den hals.
heid verlosfcn.
'Welk een aandoenelyk toneel ! geen enkel woord krygt een veyen
Met tranen van blydfchap bevogtigen zy elkandoortogt.
Al wat zy doen kunnen ia elkander herders wangen.
haalde reizen omhelzen, tranen te florten, den boezen, door
zegt op zugt, ontlasten, en dit verfchrikkelyk hol zonder fpreken verlaten.
Abdal was, door een inwooner van vifapoer, gelukkig onderri t geworden van alles , wat 'er binnen de Stad , ten opzichte
i'an Serasja, was voorgevallen. De oude Gryzaart vliegt,
cv-cl:
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even als een Herder, die een weerloos Lam van zync kudde uit
de klauwen van een verfcheurend dier zoekt te redden, naar de
Stad, om Serasja, ware het mogelyk, uit de klauwen des Tirans
te rukken. - Hy verneemt, zo dra hy te Vifapoer gekomen
is, dat -4bkar een regtvaardig Keizer , tot wiens ooren de moodheden des Chans gekomen waren, denzelven opontboden , en een
ander in zyne plaats gezonden had. Deeze was regtvaardig, en opende zyne ooren voor de klagten der elendigen. Aan
geeft hy Abr l toegang tot den opgefloten Jongeling, om-fconds
hem fpoedig uit den verfchrikkeivhen Kerker te verlosfen.
Nu finaakt Abdal een onuitfprekelyk genoegen. — Myn Zoon,
zegt hy, aldus de waarheid te fpreken, had u het leven kunnen kusten, zonder uwen evenmensch voordeel aan te brengen.
Laat daarom nooit de wairheid met verwyt, of toorn vergezeld
gaan; dan fchaad ze, zonder oenig nut te doen; zagtmoedigheid
en overtuiging moeten hare gezellinnen zyn, en dan zal ze gewis
zegepralen.
De rechtvaardige Chan herfteldeSerasja in alle zyne vorige bezit
Abdal vertrekt, na nog eenige fchoone lesfen-tinge.
aan zynen Gunftcling medegedeeld te hebben, die haar voornaamte opzigt hadden, op het helpen van Nooddruftigen. — De
Jongeling blyft een geruimen typ{ in eene kwynende eenzaamheid.
— Dan eindelyk fchikt hy zich, om de lesten van zynen Leer
meester op te volgen. Hy zoekt overal elendigen op, fpringt ze
met zyne goederen by. IIy finaakt genoegen, by word geroemd
wegens deze fchitterende deugd onder de inwooners van Vifapoer,
en blinkt boven alle zyne medeburgers uit. — Dan ,hoe onvolmaakt,
hoe onbeftendig, is alle aardsch geluk. — Een zeker geval fort hem,
van den throon des geluks, byna in oenen onhcrflelbaren jammerpoel. De goedhartige Jongeling had, met een groote fomtne
Gelds, iemand gered, die van een ryk man eensklaps dood arm
was geworden. — Dit was een overgegeven booswigt; in ftede
van de goedheid van zynen Weldoener te erkennen, zoekt by
hem in dezelfde Kluistors, als onder den vorigen Stadsvoogd, te
brengen. — De aangeklaagde, onfchuldig bevonden zynde, ontfnapt de aanklager maar ter nauwernood de ketens, die hy voor
een ander gefineed had. De aandoenelyke Jongeling was echter,
door dit geval, zo getroffen, dat by, uit den aart zeer overgegeven aan zwaarmoedige gedagten, dagelyks in diep gepeins was,
en dikwils tot laat in den nagt de firaten van Vifapoer op en neêr
liep, dan eens zich voorllellende de zamenleving te ontvlieden,
en dan eens befluitende, om nooit eenij=, mer,sch meer wel te
doen. Op zekeren avond, liep hy, naar gewoonte, laat
in den raagt, de ftraten van Vifapoer op en neêr, terwyl de
donkerheid aan zyne zwaarmoedige gedagten, op ieder oogenblik, een nieuw voedzel gaf, en hy zyne fchreden al vast verdubbelde, zonder nochtans te weten werwaards heen. Zich verVII. DL. MgI,'
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beeldende, het getuigt zyner wederwaardigheden niet langer te
kunnen torfchen, begint hy den dood voor zich te wenfchcn ; al
voortwandelendc, komt by op eenc wyde ftraat, die op een grapt
uitloopt. Een zeker Koopman uit de Stad word, met een nog
veel rampzaliger opzet, dien weg heen gedreven, De donkerheid
verhindert den een den anderen te zien; zo dat ze elkanderen
ongevoelig op het lyf loopes. De eenzaamheid van den nagt, gevoegd by de zwaarmoedigheid van gedagten , vergroot de akcligheid van dit voorval. Merkende, dat zy met hun beiden op den
weg waren, daar elk waande maar alleen te zyn, wierd de tegenwoordigheid van den cellen aan den anderen ondragelyk. Zy
zoeken van elkanderen af te geraken, doch hunne pogingen waren
te vergeefsch. Wat beweegt u, beet dc Koopman zynen onbekenden medgezel fchamper toe , deze eenzame plaats in den donker te bezoeken ? Die zelfde vraag kan ik u ook doen, krygt hy
ten antwoord. — Gy kunt nochtans die zelfde reden niet heb
als ik, vervolgde de Koopman; daarom laat my myn weg-ben,
vervolgen, en ga gy ook uwer weegs. — Al morrende komen
ny eindelyk aan de Gragt, waar heen de Koopman zich begeven
had, om aldaar zyn rampzalig einde te vinden. — ETy wil zich
De Jongeling vat hem in beide
van de fteiltc neerflorten.
De Koopman zoekt te ontworftelcn; doch te
zyne armen.
vergeefs; il: laat u, zegt hy, niet los, voor ge my gezegt hebt,
hoe gy tot dit wanhopig befluit gekomen zyt. De Koop
bemerkende, om los te geraken, ver -man,deoglykhci
om zyn opzet te regtvaardigen, het volgend geval.
-halt,
„ Ik zag my meester van een magtig kapitaal; niets fchcen my
te ontbreken ; ik was gelukkig, en deelde dat geluk met de
„ deugdzaamfie Vrouw, en ecne Dogter, die de voetflappen van
„ hare brave Moeder drukte: maar de goederen dezer waereld
Gunftige [femel ! hoe zyn uwe wclda„ zyn onbeftendig.
De herinnering van mynen
„ den in ftraffen verkeerd !
„ vorigcn Raat verzwaart myne rampen. -- Te veel vertrouw„ de ik, helaas op menfchcn, die myne opregtheid misbruikten.
-- Bykans met al wat ik bezat, zyn fnoodaards, door my
uit de laagte verhoogd, doorgegaan. — Een ongeluk komt
zelden alleen; zy hadden oo'., nog anderen bedorven , die aan
„ my fchuldig waren; het een hing als een fchakel aan het ander.
Niemand my kunnende betalen, moest ik 'er ook mede ophou„ den ; — en morgen, ach morgen! word ik de verachting van
't algemeen. — Welk eene fchande! ... Morgen moet ik ee„ ne groote zom betalen;.. Myn arme Vrouw en Dogter! —
„ Dc Hemel weet in wat toeftand ik ze gelaten heb! — Zy
baden, zy fmcekten my, ze hingen my aan den hals.... Ik ontrukte my met geweld uit hare armen. — Ik trad de deur uit,
„ om 'er nooit weêr een voet in te zetten. — Zy begeren my
Het
te volgei!
Ik floot ze met geweld te rug.
„

-.--.
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„ doorgrieft my het hart.... zy mikken.... zy fmelten in....
ach! medelydende Vreemdeling, laat my toe een eind te maken
„ aan een leven, dat ik geen oogenblik langer begeer! — Om
„ 's Hemels wil laat my los! — Myn boezem..., ach myn lie„ ve Vrouw!.. ach myn waardige Dogter! .. Vaart wel ! .. Gy
wagt te vergeefsch myne wederkomst! — Ik verbeeld my
„ uwen toeftand! — Genadige Hemel! helaas wat zal het lot
„ zyn van deze arme Schepzels ! .. Wat zullen zy aanvangen, als
„ zy hooren! ... Laat my tog los "! Gv zult niet fterven
(preekt Serasja. De Hemel zy myn getuige, hoe ik naar zulke
voorwerpen verlangd heb! — Gy zult leven , om de tranen af
te droogen van twee deugdzame menfchen, die van ogenblik tot
ogenblik , met cone angstvallige vrees, uwe wederkomst verwagten. Sta af van uw wreed befluit 1... De Groote Brama zy
gedankt, nog dezen nagt zal 'er een einde komen aan uwe elenden : — nog dezen nagt zal ik een rampzalig huisgezin uit
het verderf rukken.
De Koopman, als iemand, die door eene onverwagten blixem
getroffen is, (laat onbewegelyk hoon. — Eene mengeling van
vreugde cn verwondering beneemt hem fchier alle gevoel. Als
in een droom waant by dat alles eerre loutere verbeelding is. ---Serasja vat hein aan den arm, beveelt hem te volgen naar zyn
huis, brengt hein derwaards, en geleid hem binnen. Hier
bezorgt by hein van genoegzame penningen, om zyne fchttld te
voldoen. — Tot (lus ver was alles byl-ans zonder (preken toegegaan : maar thans begint de Jongeling in dezervoege: „ Zie
„ daar ongelukkige, neem dit van my aan , om u te redden; doch
„ 't is geenzins genoeg, om uw huisgezin tegens verdere rampen
„ te beveiligen. Haast u daar mede naar huis, en kom te rug als
dc dageraad is aangebroken ; dan zal ik u verder bezorgen , ter„ wyl ik my daar na der zamenleving meen te ontrekken , die my
allang lastig is gevallen. Ik heb een huisgezin €evon„ den, dat weldadigheden waardig is, en dit is my genoeg. Laat
„ ik met deze aangename denkbeelden vervuld blyven. Ik zal u
„ naar huis geleiden, en morgen voor het laatst zien."
Nu bleef 'er geen langer twyfel voor den Koopman over, of
zyn gelukzon begon te dagen in den donkeren nagt. De
ontroering zyner Ziele had hein tot dus ver de fpraak als benomen.
Zyn gezigt alleen was de tolk van zyn hart: hy ontvangt
als een nieuw leven; edoch, bedwelmd door de onverwagte ver
kan by zyne erkentenis niet betuigen. --- Nu flaat hy-anderig,
zyn gezigt hemelwaards, dan op zynen Weldoener, en tevens op
het gcfchenk ; — eindelyk fpreekt by, en zegt, „ Edelmoedige
„ Verlosfer van een rampzalig huisgezin, laat ik u een gedeelte
„ van uw gefchenk weêr mogen geven; ik vermag niet, ik ver.
„ mag waarlyk zo veel niet te ontvangen." — Dan de edelmie.
dige Serasja begeert 'er volfl:rekt niets Van te rug; integendeel!
Tt z
zegt
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zegt hy: ik zal meêr geven , om dat liet niet langer in myne mag,
zyn zal, als gy weer ongelukkig mogt worden , u te helpen ; alle myne fchatten kunnen niet beter befteed worden, dan aan een ongelukkig en dankbaar Huisgezin. — Voor my zyn ze in 't vervolg endienftig, om dat ik my der Zamenleving geheel onttrekken zal.
De Koopman, ontroerd op dit zeggen, doet al wat hy kan, om
hem van dit opzet af te brengen. „ Ach! zegt by , bezit gy
fchatten, en eene gevoelige ziel, om zo te handelen? Wilt gy
op éénmaal een geluk verliezen , dat uwen flaat byna volkomen
kan maken ? — Neen, edelmoedige Weldoener , de Hemel
„ heeft u niet verordend, om buiten het menschdom te leven.
Vrugten uwer weldadigheid te plukken, zal uw geluk uitbreiden; en, met één woord, ik weiger volffrekt uw gefchenk aai
te netven, ten zy g: van befluit verandert." -- Serasja brengt
hem de drukkende omftandigheden van zyn huisgezin onder het
liet cog. — Doch de dankbare Koopman, met de tranen op do
wangen , weigert volftrekt één enkelen penning te ontvangen.
De nagt midlerwyl verdtw ynt , en de dageraad blinkt reeds
aan de kimmen , terwyl ze nog in een vrieudelyken twist onder
clkandereu onééns zyn. Het fmertte den tenen, dat hy zynen enbekenden Vriend niet kon bewegen tot het aanvaarden der gefchenken; en den anderen, dat by zien moest, welk eerre finert
zvn Weldoener daar over leed. Eindelyk borst de laatfte in dezervoege uit. „ liet haat dan vast, zeide hy , met tranen fn de
„ ogen, het fact dan vast, dat uw opzet onverzettelyk blyft. Ik
„ fla u, myn Weldoener, voor altoos te verliezen. Gy gaat
my, helaas ! begeven , na dat ik my flegts een ogenblik heb
mogen verblyden in uwe tegenwoordigheid, in de tegenwoor„ digheid van eenera, die my, als een Engel van den Heinel ge„ zonden, in den wanhopigften nood komt redden. Dan
ééne bede zult gy me niet ontzeggen, en hier op zal ik uwe
„ weldaden blymoedig tot my nemen. Eenen dag zult gy
„ aan myn huis doorbrengen; éénen éé nigen dag kunt ge my niet
„ weigeren; vooral als gy in aanmerking neemt, dat ze my de
„ aangenaamfte van myn leven zyn zal. Laat ik myne nog bedrukte huisgenoten ,ten minften , mynen Weldoener leren kenDeel éénen
„ ven, aan wren zy alles verfchukligd zyn.
dag in ons geluk en hlydfchap; breng éénen dag door met een
gezin, dat zo ogenblikkelyk in 't verderf fond te ftorten. —
„ Wat zal die vreugde onbefchryvelyk zyn van eene Vrouw en
„ Dogter,, die haren Man en Vader door u weder krygen !
„ Een Toneel, voorwaar, zo aandoenelyk , dat 'er uw boezem
van glocijen moet."
Dit verzoek was te billyk om afgeflagen te worden. Serasja's
boezem klopt, en hy gevoelt als eenco heimelyken trek tot het
ineiischdom. Hy volgt den Koopman; zyn hart ontroert op iedere
fchre,
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`chrede, die hem nader brengt, om dat huisgezin beter te leren

hennen.
Zy komen aan 't huis van den Koopman, als 't fchemerligt van
den dag begon door te breken. Vrouw en Dogter hadden den fiependen nagt ir, jammerlel• en, al wenende, doorgebragt; herhaalde keren hadden zy op de kniën gevallen, Brama met de
hartelyki'c e gebeden gefineckt , om het behoud van den ongelukki.
gen. -- zonder hoop zien zy den dageraad aanbreken; ieder
verflonden ogenblik vermeerdert hare ontroering. — Hy vertoeft! een verdubbelde angst valt op het harte! -- Ach , by
zat nooit weêr komen! —•— te vergeefsch wagten Wry!
Rampzalige! hy zal gewis niet komen!... Nu luisteren zy.... elke beweging, elk gerrtzel.... eindelyk zy geven den moed op
Dan, welk eene vertooning van ouverbceldelyke blydfchap! —
De Koopman en Serasja (taan voor laar eer zy 't ontwaar worden. „ Daar is hy, roepen zy uit, hem beiden om den hals vliemeêr konden ze niet. ---•
„ gende! — Hy leeft nog"!
Ziet daar ", fpreekt de Koopman, haar beiden al fchreicnde in
zyne armen tegens de borst drukkende. „ Ziet daar uwen Weldoener, onzen Verlosfer, wyzende op Serasja. Deze heeft my
heden gered, de Groote Branca heeft hem, als Benen Engel der
Verlosfing, gezonden.
Nauivlyks heeft hy deze woorden gefproken , of Moeder en
Dogter vallen aan de voeten van haren Weldoener. — Serasja
beurt haar op. — Zy vliegen hein om den hals, en mengende
een vloed van tranen onder elkanders halve woorden, gepaard
met hartelyke zugten, die de grootfle tederheid van aandoening
uitdrukten, was al , wat zy onderling uitbragten. — De bóezeni krygt ten laatfee een weinig lugt, de fpraakleden eenige
krat. — „ Ik ben u dan, fpreckt de Moeder, al wat ik in de
„ wereld dierbaar fchat, verfchuldigd. Gy fchenkt my myneu
„ Man weder. En my inynen Vader, voegt 'er de Dogter
by; een gefchenk , my dierbaarder dan myn Leven ! — 0
onbekende edelmoedige "...
Serasja, getroffen door deze taal, fmaakt nu voor 't eerst de
regte zoetigheden van liet leven; by meent dat dc wereld op éénmaal herfchapen is; deszelfs bewooners zyn volmaakte Wezens in
zvne pogen: zo treft hein de ontmoeting, die hein nu bejegent.
.Nu ziet by den Koopman aan, dan de Vrouw, dan fiaat by 'toog
op de Dogter, die een vermogen bezit, om zyn gezipt geduurig
tot zich te trekken.
Niets treft doorgaans een gemoed , tot teeldaden geneigd, meêr,
dan dc erkentenis. — Serasja voelt zyne fmart vermeerderen,
naar gerade dat de ogenblikken van den dag fneiler voorby vliegen. - Een gedeelte zyner fchatten had by willen geven,
om den loop van den tyd in deszclfs fnelien voortgang te fluiten.
lliu pct vertr':mde heili zyn aanftaand lot in Benen cifelyken
1't
Rand,
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find. — Het fcheiden zou allertreffendst voor hem zyn. De
Koopman, wanende dat zyne ontroering voortkomt, ow dat hy
haakte naar de uitvoering van zyn betluit , terwyl de dag begint
te dalen, en zich tot den naderenden t5agt fpoed, dat gevreesd tydftip, op 't welk by zynen Redder voor altoos Plaat te verliezen , vangt
dus aan: „ Ik ga u dan verliezen, verliezen om nooit wee rom te
„ zien"! Terwyl hy fpreekt vlocijen de tranen langs zyne wan.
gen, en 't gedurig fnikkcn belet hem te fpreken ; alleen zyne ogen
strak op hem gevestigd houdende, fpreken die Bene veel kragtiger
taal, dan de befpraakte tong immer vermogt te doen. — Dan zyne
Dogter, diep getroffen wegens de ontroering haares Vaders, haat
midlerwyl zulk een beweeglyk Bezigt, nu op Serasja, dan op haren
Vader , dat zy fteen en marmer zou bewogen hebben.
Nu begint de Goedhartige Serasja fchikkingen te maken, om dit
bedrukt huisgezin te verlaten, en vaarwel te zeggen; by fpant
midlerwyl alle vermogens in , om zyne ontroeringe te verbergen.
Doch zy waren te zigtbaar, om niet bemerkt te worden.
De Dogter, tevens de geweldige ontroering hares Vaders ziende,
toen hun Weldoener optlond om affcheid te nemen, roept met
een gil uit: „ Ach myn waarde Vader, ik zie uwe ontroering,
„ ach wat naakt ons op nieuw, wat onheil Raat weêr voor de
deur.
Myn ziel word!.., ach wy verliezen onzen Wel„ doener! .... onzen Verbs fer.... waarom zyt gy zelve.... uwe
ontroering..., en nochtans gaat gy.... ons verlaten.... voor...
ach! ja voor altoos "! .... Deze Woorden fchynen een twede
ongeval te voorfpellen. Des Koopmans ontroering vermeerdert.
,— „ Ik kan nu niet langer meêr een geheim bewaren, dat ik
„ euwig in mynen boezem dagt te finoren. — o, Welk cenc
oneindige verpligting hebt gy onzen goeddadigen Verlosfer...
„ Wist gy 't.... Dezen gepasfeerden nagt. ... Ja, ik verliet u....
De Hemel weet, hoe hard het my viel u geweld aan te doen!
— jk fcheurde my nochtans uit beider armen. .. Ik dwaalde...
„ buiten hoop van uitkomst dwaalde ik door YTap oer. .. Ik ftond
„ op liet punt.... ach hemel! had hy myniet wcérhouden op den
„ uiterfl;en kant.... Ik zou gewis ".... Hierop vielen zy beiden,
Moeder en Dogter, in een eifelyk gejammer ult. — Zy ver.
beeldden zich levendig, tot welk eenen wanhopigen ftaat by gekomen was. — Beide lchieten zy toe, als of zy hem nog van zyn
rampzalig befluit wilden weêrhouden. — Zy hangen hem aan dery
hals, fchreeuwen al fnikkende uit, wy ontvangen u dan als een gefchenk van den dood weder in onze armen .....,, Helaas! barst
„ by hier op uit; ftaak het ílorten van tranen over my.... , Weent
y , veel meer, om dat wy onzen Weldoener verliezen! — Hy
„ was het, die my in myn wanhopig opzet (uitte, en deze edelmoedige daad heeft by dart alleen maar bedreven, om ons te
gevoeliger te treffen , met ons voor altoos te verlaten... Ach!
, medelvdende Weldoener, de Voorzienigheid deed my u niet
zon.
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zonder gewigtige oogmerken en wyze einden volgen ; zy ge.
bruikte u, als liet middel , om myn leven te bewaren , en
myn rampzalig huisgezin te redden. — Ach, edelmoedig
„ mench! laat u verbidden door een Man , die u zyn leven
„ door Gene Vrouw en Dogter , die haar behoud , en het d;crh,uu st
pand, dat zy bezitten , verfchuldi; d zyn I Wry kunnen...
„ in waarheid, wy kunnen uwe gefchenken niet blyven I,ehou„ den, en u van ons laten vertrekken! ... Neen, wy kunnen
ze niet behouden, en u laten hcén taan. --- Tot hoe vele
gewigtigc einden kan de wyze Brnma u gebruiken, om meer
elendeliugen te redden. — Zult gy u der zamenieving ont„ trekken , en daar door velen de gelegenheid benemen , oiu
„ door u geholpen te worden? — Eén ondankbare maakt alle
menfchen in de zuunenleving tot fchurl,cn." Onder het
fpreken ftorten zy onderling een vloed van tranen.... De goed
Vrouw poogt ook iets te zeggen: doch een getladig-hartige
fnikken doet de flem agter blyven.... FIare houding, hare tra-,
nen , en haar finekend gelaat ftemden in alles zamen. — Dan
de Dogter , op dit pas zo fchoon als een Engel , hoewel geprangd door geweldig„ ontroering, (laat een gczigt vol tederheid
op Serasja, een gezigt, dat hem door de ziel gaat, en laat flegts
Benige zagte woorden over hare lippen rollen ..... ,, Gy wilt
ons dan vor altoos gaan begeven.... Ach, onvergelykelyke
Weldoener ! . . , het ware beter.... veel beter geweest, dat
wy u nimmer gekend hadden, dat wy u nooit hadden gezien.
— Wy zyn al te aandoenelyk , dan dat wy het verlies van
zo iemand a.m wien wy alles verfchuldigd zyn , zouden kun„ non verdrr,gen... waarlyk wy kunnen niet... wy wenschten...
ach
Nooit gevoelde Serasja eenc aandoening, die by deze te ver
zwaarmoedige denkbeelden, wegens het on -gelyknwas.Z
dankbaar mcnschdoin opgevat, beginnen te verdwynen, en by
vind zo veel genoegen in het hcfchoun'en der deugden van dit
huisgezin, dat hem dc zawenleving welgevallig word.
„ Staakt uwe Gneekingen, zegt hy, en zyt gerust, mvn hefluit is
genomen, vast genomen, ik fta af van myn eerfile opzet; --„ ik mag u lieden niet verlaten ; want door u begint my Let ver„ keer van menfchen aangenaam , en heminneiyk te worden. --„ Ik heb een ongelukkig huisgezin gered, en het zelve brengt my
„ weer tot het gebruik myner rede. Ik heb geleerd, dat
„ cie deugden van brave menfchcu de ondeugden van éénen Boos„ wigt rykelyk overwegen, om iemand van bufuit te doen veren deren. -- Gy hebt regt gefproken , dat de oefening vang
„ weldadigheid het uitgehreidfle genoegen fehenkt.... Gy hebt
„ remt gefprok: n, 6 wyze ^4bdal , dat m ik weldadigheden moest
„ bewyzen, dat ik mynen Evernnensch moest reel doen, om her
Ih wil Gene R'yze he,, waar geluk deelamtig te worden.
„ Elie•
Tt,
,

,
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„ tiering niet weërftreven, daarom fta ik af van myn opzet. Niet
„ te vcrgeefsch ontmoetten wy cikanderen. De Voorzienigheid
„ dreef toy denzeifden weg heen , als gy ginst, en u, dien ik ge.
„ gaan ben ; heiden om elikanderen te behouden. Den Hemel zal
„ ik niet langer wecêrflaan. Een gansch nieuw toneel is
„ 'er dezen nagt voor my geopend. Gy alleen zoudt 'er
„ een Gordyn voor fchuiven kunnen; dan uwe toeftemming kan
„ het ook in zynen voiften luister zetten, met nay heden tot
En gy, wendende zich met
„ uwen Zoon aan te nemen.
Gy, die het
,, en gezigt vol tederheid tot de Dogter,
volmaakst beeltenis van Deugd en Schoonheid zyt. — Gy,
„ beminnelykfle aller menfchen, bewillig in myn verzoek, en
zyt de toelemming uwer Ouders , indien zy 'er my mede be„ gunftigen , niet tegen." --- Het overige, waar in zyne tong
te kort kwam, vergoedde zyn gezigt ; vervuld met zo vele
bewyzen van tederheid en opregtheid, dat zy hare oogen, met
Bene blozende ontroering, zugtende naar den i grond floeg, als
fchynende te willen afwagten, wat beluit hare Ouders nemen
,2ouden.
Geen van allen bragt, Benen geruimen tyd, één enkel woord
Deze verklaring was zo onverwagt, als aangenaam,
voort.
in zo ver, dat ieder zvn gehoor zelfs fcheen te mistrouwenDe Koopman bral; eindelyk deze korte flilzwygenheid af; uitroe
Mag ik waarlyk vertrouwen, dat my gecne bedriegely.-pend:„
Denkt gy in de bezitting van
„ ke verbeelding misleid?
myne Dogter uw geluk te zullen vinden, voorwaar gene zaak
„ zal ons zo veel genoegen fchenken kunnen, als in onzen Ver„ losfer en edelmoedigen Weidoener eenen Zoon te vinden. Het
aanbod, hoe onverwagt, is te groot, om 'er ons lang over te
„ beraden. Wy overzien ons geluk noch nier genoegzaam.
„ Doch, wel aan, wilt gy een ongelukkig geworden huisgezin
verheffen; wilt gy onze Dogter in luister zetten, dat anderen
„ haar geluk benyden moeten; zie daar, ontvang ze an onze
hand, als het onwecrfprekelykst ouderpand onzer erkentenis."
„ Niets, antwoordde Serasja, kan halen by de gunst, welke ik
, heden van u ontvang. — Ik heb niets gedaan, in verge„ lyking van zulk eene erkentenis." Bier op zich tot zyne
behagelyke Minnares wendende, zegt hy: „ Deugdzaamfte en
, bevalligfte aller menfchen, die uwe Sexe tot eere zyt, en al„ leen my tot reden hebt gebragt; verhinder nu niet, dat myn
geluk volkomen worde. Gun my u myne Bruid te mogen noe„ men, en bevestig dat geen, 't welk uwe onweêrflaanbare ver
hebben begonnen. Bovestig myn geluk -,mogensiy,
„ 't geen ik altoos zal erkennen alleen aan u verfchuldigd te zyn."
Een blos van eerbre fchaamte verfde hare vol fchoone wangen,
l.erwyl hare ogen, als met befchroomdheid, zich naar hem wenJende, de 2yne ontmoetten, en Bene allerbeminnelykfte taal fpra,
---
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ten. in dezc on; andigheden oefen den hare bekoorl7kheden c+e.

;ie verdubbelde ;ragt. Zy merkte dat Serasia de neigingen
van haar hart begreep ; hoewel zy haar genoegen, en de vc;rwarring van haar gemoed, poogde te verbergen.
Ut Huwwrelyk wierd korte dagen daar na voltrokken. .-.
Niwieer leefde Benig paar Egtelingen zo gelukkig; nooit vond
uien Ouders , die hunne Kinders tederer beminden , en nergens
zag men Kinders, die hunne Ouders hoogcr fchatten. De Hcmel was dit ganfche huisgcain gunflig; en om dat zy deugdzaam
waren, wicr_icn zy van elk geacht. ----- Hunnen Egt zag men
kekroond niet Kinderen, die zy al vroeg de deugdzame voet.
4appen der Ouderen leerden drukken. De oude flbtlat
wierd menigmalen door hen bezogt. Nooit was hy vergenoeg
noch fchatte zich gelukkiger, dan wanneer by zyne hinde--der,
ren (dus was hy altyd gewoon Seresja en zyne Huisvrouw te
noemen,) by zich had. Door gansch Vifapoer, en het
omliggend land, was dit Par bekend, en geliefd. Als men van
een gelukkig Paar fprak, noemde men hen; en als men een voor
navolging aanhaalde, wierden zy gemeld. Zy waren-beldtr
de toevlugt der ongelukkigen ; de troost der bedrukten; de hulp
voor allen die zich in %erlegenheid bevonden, en de gelukkigfen voor zich zelven.
C . V. D. G.

ZEDELYKE BrDENKINGLN.

y , die waant, dat alles voor het gezag moet buigota, is door.
gaans een onvoorzigtig en liegt Regent ; fchoon Hy anders
ook goede deugden, en Genieneb stgcztndc gevociens , moge bezitten. Want, onkundig van die zagte en hrrtini;éemende deugden, welk al bet volk moeten vermeesteren , wekt IIy ecnen alge
haat teens zich; verzwd t. alle behoorlyk gezag en on--men
derwerping, terwyl Hy niet ze'.den zyn eiben onheil enondergang
berokkent.
1
-

Zy, die kloekmoedigheid met zagtaartigheid weten te vermeo•
gen, zyn de fieraden van cone Regecring, en worden doorgaans
van het volk aangebeden. Menfchen van dien 1lcmpel , in de regeering zynde, strekken , door hun gematigd gedrag, tot luister
en geluk van hun Vaderland.
In alle plaatzen wear ,doldríftig1ieid en geweld de plaats innemen
van yver en Rechtvaardigheid, daar kwynt het volk onder Bene
harde Regeering; en de allerheilzaamftc wetten worden dan vaak,.
door Bene ongehoorde drift van eigeubelerg, tchandelyk verbroken,
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ken. ----- Zulk een Gemcenebest heeft het grootst gevaar,
ja zynen gebeden ondergang te dutten.
Godsdienst - yvcr, die uit hoogmoed, en opgeblazenheid voort.
fpiruit, is voor den Godsdienst zeer nadelig. Men yvert liegt;
om r gelyk te hebben, en om met zyn verffarad te pronken, maar
geenzins voor de waarheid, en om den Godsdienst te verdedigen.
Men yvert niet om den Vrede te bevorderen; maar om te harre
-waren.
Eigenbelang is de dryfveer, welke de meeste menfchen aanzet

om anderen wel te doen; en hoe hoger zy hunne weldaden uitmeten, des te yveriger bejagen zy doorgaans hun eigen voordeel.
Het is veelal een zeer groot gebrek, 't geen men by velen in
de zamenleving befpeurt, dat ieder betuigt gaarn de eer en goeden naam van anderen op te houden , terwyl zy ondertusfchen hun
grootfte werk maken, om van hun evenmensch kwaad te fpreken:
Dit is eene ondeugd, die groot en fchandelyk is: maar hoe zal
iaen ze uitroeijen?
Wanneer men altoos in overweging nam ,hoe veel fmart het ons
aanbrengt, wanneer anderen van ons kwaad fpreken , ik twyfel
geenzins of het zou een van de beste middelen zyn, om he
kwaadfpreken te beletten.

Een mes is , in de hand van een kind, een allergevaarlykst werk.
tuig. ;)an van hoe veel dienst is het in de zamenleving? Het
heilzaamfle Geneesmiddel kan op dezelfde wyze, in de handenvan
onbedreven menfchen, de eigen nadelige gevolgen hebben.
Eene uitgebreide kennis van zaken• is een uitmuntend fieraad
voor den mensch ; maar hoe menig een bezit eene verbazende ge.
leerdheid, terwyl by nogthans, onkundig in de zelfkennis, zyn
eigen bedaan niet kent.
Dat wy zo dikwils de gebreken van anderen doorfiryken, die
wy zelven begaan; — dat wy zo dikwils van anderen niet ver

kunnen, 't geen wy nogthans dagelyks anderen aandoen;-dragen
komt voort uit gebrek van zelfkennis , en onoplettendheid. Wy
maken te weinig werks van ons zelven te leren kennen; en wy
houden ons doorgaans te veel bezig, niet op anderen te letten,
terwyl wy onverfchonelyk onagtzaam omtrent ons zelven zyn.
Een geestige kwaadaartige deugniet is in de zamenleving het
fchadelykst gedrogt, dat 'er in gevonden kan worden.
Vc
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VerCcheiden bedryven der mcnfchen, die in den aart on2ondig
to ftratïeloos zyn, worden alleen kwaad door de omftandigheden,
met weaken zy gepaard gaan. Men vind enkel willekeurige gewoonten, die de bedryven der menfchen ongeoorloofd maken, om
dat men 'er ergernis door geeft aan anderen. Zo kan een ftrafeloos verkeer met onzen naasten dikwils kwaad worden; om dat de
wereld meent, dat het ongeoorlofd is. Het verkeer word kwaad,
als men zyn eigen goeden naam daar door te zeer in de waag
helt.
-fchal
Voor een Iaster, welke zo ver gaat, dat ze zelf., genen fchyn
oorfprong ten c. nen, ai -aan de on.-barengodhft;m
waarheid verfchuldigd is , kan geen mensch zich wagten, Maar
als uren door zyn gedrag oenigen fchyn geeft van 't geen , vaar
mede de Laster ons befchuldigt, dan moet men zo ityfhooidig
niet zyn, dat men zyn ge drag niet wille veranderen; alleen om dat
men zich geenes kwaads bewusr is. Men moet zyn gedrag veran?
deren, om den laster geen voedzel te geven.
Hy, die in 't openbaar fchryft , behoort altoos te overwegen,
dat hy het nut, 't geen 'er in gevonden dient te worden, nimmer
uit het oog verlieze. — Men moet niet tlegts fchryvcn, voor
zichzelven; maar ten nutte van het algemeen. Een Godgeieerdc,
die voor het publiek fchryft, dient bovenal voorzigtig en oplet
te wezen. Brengt by wat niwwws voor den dag, billyk ovc--tend
wege by vooraf, of het niet meer verwarring, dan nut zal aanbrengen. Zo hy het cerfle maar eenigzins voorzien kan , doet
by best zyn gevoelen voor zichzelven te houden; om dat de ware
Godsdienst, uit vele nieuwe voorftelliugen, doorgaans meer nadeels, dan voordeels trekt.
Wy hebben gaarn in onze gevoelens medeftanders ; dit is de
oorzaak, dat velen, 't geen zy voor waarheid houden, ook van
anderen , voor Bene uitgemaakte waarheid aangezien willen hebben. Maar 't gebeurt niet zelden, dat hun gevoelen, wanneer
't door anderen Lcoerdcel..1 word , tegenfpraak lyd. Heeft men
dan de edelmoedigheid van zyne dwaling te erkennen, is het
goed : dan weinigen bezitten die deugd; en daardoor heeft zulke
meermaals ten gevolge, dat men 'er over aan het harrewarren geraakt. — Wat voordeel brengt dit twisten tog aan?
He fchcclt dikwils hemelsbreedte, van wien oenige zaak wort
voorgedragen. Hy, die in aanzien is, word dra gehoord; terwyl
uien naar hen, die minder zyn, nauwlyks luistert; dog men vu'J
im allerlei ítannden menít.hcn, die wel fprekco.

Imp
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Indien men zynen minderen altoos wel behandelt , verdient
men lof. Maar de meeste menfchen heerfchen liefst over die
genen, welken zich ir, eenen geringeren íland , dan zy , bevinde n. Dit is eene verkeerdheid. Laat men zo han ielen tegens
zyns gelyken of tegen dezulken die boven ons zyn; men zal
dia zyne trekken thuis krygen.
Veel te fpreken , en wel te fpreken , zyn twee zaI: cn , die
zeldefi gepaard gaan. Vele menfchen praten onbedenkciyl> : dog
zy deden dikwils meer nut, niet zwygen. Andere zcvygera
met bevalligheid; dog zy zouden zomtyds beter dcen van mee
te praten.
Wanneer men iemand wel doet, behoort men zulks niet te
doen, om 'er weer vergelding voor in plaats te ontvangen. Wy
moeten uit een zuiver grondbeginzel werken, als ivy weldoen;
en alleen het heil en voordeel van hun op het oog hebben, dien
anen weidaden beWyst.
Men vind menfcheu, die altoos vitten, op het geen ze van anderen zien bedryven; nooit handelt iemand naar hunnen zin. 1n
al hun doen, wyken zy zelve van den gemenen weg af; zy wil.
len byzonder zyn ; (log hunne byzonderheid is van dien aart , dat
een verttandig man dezelve befpottelyk vind; en voor het gemeen
is zy lastig.
Het is eene groote waanwysheid, zich te verbeelden altyd heter te denken, dan anderen. 7,y, die dezen grondregel volgen,
begaan de grootfte misflagen. Dan, 't geen grootelyks te
verwonderen is , ze zyn doorgaans Luiden, die hoe zeer de ver
uitkooi teia hen moesten Ieren, nimmer te verbeteren-kerd
zyn.
Men vind Geleerden, die 't 'er op fchynen toe te leggen , on
hunne geleerdheid op eene verborgen wyze voor te dragen; die
fraaiheden aan de wereld mede deelen , dog zo omwonden in
duisterheid, dat fchrandere vernuften werk hebben om 'er iets van
op te fporen. Wat nut brengen zulke menfchen het algemeen tog
aan! Weinigen worden door hun getroffen; de meesten lezen hun
ne Schriften zonder aandoening, of flemmen blindelings in net
anderen, welke zy vertrouwen, dat de ingewikkeldfte voortellen
verftaan kunnen. Wil men nut doen niet zyne bekwaamheden; wil
men vrugt hebben van zyn fchryven, men moet zich als eerren
algemenen volgregel voorftellen, dat men geene fraai.hcdenzoekt
met duisterheid te omwinden; maar alles in zyn fprer:cn of fchry.
van zo voorfielten, dat de gemecnílc begrippen ze kinnen vatten,
CI;
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n middelmatige v eriianden bevoegde regters zyn kunnen, over 't
seen men voordraagt.
Men vind gebreken onder de menfchen, waar aan men met
regt twyfelt, of ze onder den rang der Ondeugden te tellen zyn.
Zo begaat men wel eens dwaasheden , die haren oorfprong hebben

in de

zwakheid

van het verftand, en geenzins in

(Ie verkeerdheid

van het hart. Edog zy geven nogthans , fchoon zy waarlyk uit
geen verdorven bron opwellen, dikwils aanleiding tot ondeugden.
Hy dan, die in de zamenleving van nut wil zyn, en de leden der
Maatfchappy verbeteren, moet zo wel zyne medeburgers van ge.
breken, die uit zwakheid van 't verftand hunnen oorfprong heb.
ben, als van zulken, die uit een verdorven hart opwellen , tragten

te ontheffen.

C. V. D. G.

HET GROOTSTE KWAAD OP DEEZT WERELD.

ir
bygenaamd NuBde uiterffe
fchirvan. De Oosterlingen fpreeken van hein niet dan met
eerbiedenisfe; hein voorffellendeals de wysfte en deugd
URZURGE MIHIR was Vi

van %HOSROES,

zyn tyd. Men verhaalt, dat de Griekfclhe en mdi--IcamfteMnv
aanfclie Wysgeeren ,in tegenwoordigheid van xuosROES , een gefprek
houdende, onder andere de vraag te berde kwam, wat liet groot,/t
kwaad op deeze Wereld was? Een Griekscli Wysgeer antwoordde;
Oud, zwak en arm te zyn." — Een der Indiaanfehe Wysgeeren
iueldt daar voor „ een ziek lichaam, en een on' ergenoegden
, geest." -- BURZURGE MIHIR betuigde: „ Wat my he:reft,
,, ih geloof dat het grootfle kwaad, 't geel] een Mensch op deeze
„ Wereld kan overkomen, hier in gelegen is, dat by zich aan
Leevenseindpaal vindt zonder de Deugd hetragt te hchben.'
D twee andere Wysgeeren verkiaarden dat by gelyla hgdt (t).
(f) IIrePELeT. Bixliotfreq:l 0;•icntrle.
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DE NAADELIGE DRANGREDEN.
ristus, een dier braave lieden,
Die gaarne de armoê byf'and bieden,
Wierd door Filegit, die voorgaf, door den dood
Zyn 's Heers, geheel te zyn ontbloot,
Van 't noodige onderhoud tot dit kortflondig leven,
Dus aangefproken, in dien nood,
„ Mynheer! wil my de ftoutheid toch vergeven,
Dat ik zo onbcfchaamd om uwe ontferming fineek!
Myn Meester is onlangs gellorven :
'Ic Zoek overal naar werk; doch, hoe beleefd ik fpreek,
Elk wyst my van de hand. Helaas... ! ik ben bedorven... !
Tot heden konde ik, door 't verkopen van myn goed,
Myn troost'loos Huisgezin nog onderhoud verzorgen
Maar nu, hoe treft loet myn gemoed !
Nu zvn wv alles kwvt, en niemand wil ons borgen.
'k Was onderrigt, Mynhecr, dat gy weldadig zyt;
En dit vcrfloutte my uw goedheid aan te fprceken".
genoeg geblel:eni ,
Zwyg"! fprak Aristus , „ zwyg ! me is reeds
Dat gv onfchnldig armoé lyd.
'k Zal u mvn bvfland niet onttrekken
En, fchoon ge al een befchermer derft,
Wy Ieven in „een land daar men van honger flerft.
Wie zou hier niet ten trooster firekken,
Als fchreiende armoede ons haar noodclruft komt te ontdekken'"
Inmiddels had Weldadigheid
's Mans hand reeds naar zyn zak geleid,
Om 't onheil van Fileer , by voorraad, te verzagten.
Doch deeze, midden in zyn klagten,

01
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Of loffpraak , zo men wil, geftoord,
Vatte, om de gift hier door, waar 't mooglyk, te vergrooten,
Dus wederom het woord.
„ Mynheer ! 'k behoor wel niet by uw geloofsgenoeten;
Doch myn Gezintheid heeft me al overlang mishaagd;
Dewyl ik ligt zou kunnen toonen,
Dat elk 'er is bezield met aanzien van perfoonen;
En niemand, hoe ook de armoê klaagt,
Haar een genegen hart toedraagt.
Dierhalven zal myn Kerk een Huisgezin verliezen;
En, daar 't nu zeer waarfchynlyk is,
Dat uw geloofsbelydenis
De beste is , die ik kan verkiezen,
Zal, 't niet lang duuren, waarde Heer!
Of'k zal, voor zo veel beet're Leer,
Myn haatelyk geloof verzaaken".
Hier zweeg Fileet. — Aristus flak
Bedaard zyn gift weer weg, en fprak;
Ga heen! — Leer eerst liet last'ren flaaken,
En geen gebruik van vleien maaken,
Eer ge immer weer myn gunst begeert!
Wie, op zo los een grond, zyn Godsdienst durft veragten,
Oprechtheid liefde en trouw ontbeert,
Heeft, ook in onze kerk, geen or;derftand te wagten".
Wierd last'ring en gevlei altoos zo juist beloond,
En ieders Godsdienst dus beftreden;
De eerwaardige onfchuld wierd zo dikwerf niet gehoond.
En de aarde min onteerd door liefde en fpoorloosheden.
,

W . H.
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WAARNEE MINGEN
omtrent de
LUCTS- GESTELDHEID, WEDER ell WIND, te AIMSTELi)A•M,

in November, 1778.
Door, ANTONIUS WILHELMUS SC1L411F, Me^i.DoEt..
Barometer.
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57 3 middelb. gr. 47 omtrent.
Laabite Thermometer vr. 38

WAARNEEMINGEN
omtrent de
LVCTS•CESTELDiIEID, WEDER en WIND, te AMSTEtDAf=f,
in December, 1778.
ANTONIUS
WILHELMUS SCII44F, Med. Dolt.
noon
Barometer.

Therm.

Winds Streek.
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;
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151 Z W ZW ZW --Wind,
12 — 6z . — 51 — 5 51 53 47 — Z t 0 Z t 0 Held. Betr.
4 I8iI49 — ZW ZW Regen
J.' -4 —4
Ja — 4 -- — 5 .8 51 46 —
W -- Buijig.
W N W—,— — Hag.
7 `— 5 —7 — 9 45174 1
16 — Io — 1130. 01 4
46 NW —
30 Ii -2 485c L7 W t Z W t Z W t Z
1730.1
I'1
18 -2 —3 — 31 >•8Sc 4 —
—
W
W
1S — 3 30. 2 — I 48 5c 17 —
2c — 0 19. II 29 I1I 434846 ZW ZW ZW Betr.
21 29. 71 30. 0 30 3 46 51 -18 —
—.-- — Helder.
22 30. 4 — 4 — 4 4e 48 46 —'— — —
Z
Z
Z Buijig.
2 3 — 5 `— 5= — 6 46 a.9 48
24
64— 7 —8 454645 — — —
25 — 84 — II `: — 8= 40 45 45 —
--- Betr.
26— 3I --- — 9 44 46 5 Z W Z W ZW
27 — 8— 74 — 61 43 48 43 — — —
28 — II — o,l 29 I 0 4 3741 44 — Z t 0 Z t 0
Z Storm.
29 29. 7429. 31 — 41 47494.1 Z t 0 Z
w
'N
3c— 81— 83 — 81 384138
gI — 7— 2 28 8 38 45 4 1 W N W v W D.enWeeri.
-

Hóogite Barometer d. 30.9

middelb. d. z9. 8.
Laagfte Barometer d. 28. 8
Hoogfle Thermometer gr. 53 midlob. gr. 45.
Laagfte Thermometer gr. 32

N3. De Hoogte van den Baroweter ,'s avonds den e6 ,was amei ire 4 yk , n^r.:.
3o duimen en 9 Lynen Engelfche 1\1aat,gelefi aan 29 duimen ro; Lvnen P.yuIriidsch. Nier winder bititengetboon'yes dc Laagte van den Barometer, den 31.
Nae Regen, hagel , Koude en zwaare Donderfa v en Blisem ,'tekende by 's avonds
ms; t;en ir en ee uitren met Storer en Hagel, op .e-8 dunnen 3 Lynen rn.
r•,elsh , gelyl: aan a7 duimen 1c4 Lynen Rynlandsch ; waarop den volgenden tnor.
rendeStorm uit den Noorden gevolgd is.
;

V.i.DrrL.nia,lcrrz,w.110.i .
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'WAARSCfiOUWING. — NABERICT,

WAARSCHOUWING.
S E LI N De is geen perfoneel , maar een algemeen, character,
Een ieder, die 'er zig in meent te vinden, verbetere zig. Wy
kunnen ons niet verbeelden, dat iemand Voor SE L I N D e, als een
algemeen charaéter zou opkomen; en die ons van perfonaliteiten
verdenkt, doet ons het hoogde ongelyk.

N A B E R I G T.
De Befchouwing der Herfstdagen is ons nu vat laat ter hand
gekomen; 't komt ons gevoegly kst voor dezelve tot het volgende
Najaar uit te Eiellen.
,

D R U K F E I L E N.
In 't Meng. bl. 3o2 reg. 27 fiaat Gicldc Ices Guide.
— 3o6
i6 — Gicicien— Guldci .
aid. in de i antci;. Gijld — Guuld.
,

—.—

---

LAD.

BLADWYZER
DER

VOORNAAMSTE BYZONDERHEDEN,
In liet Tweede Stuk des Zevenden Deels.
de Uitvinding der Drukkunst
A.
verkogt.
X69
altjes, hoe zy in de Styfzel
4 komen.
254 Boormammen te wasfchen, een
middel om den groei te bevorAberdeen, de Stad een voorbeeld
2^0
van naáuwc verwantfchap tusderen.
fchen den Koophandel , Land- Borax , welke eigenfchappcn dit
268
Berg- loogzout bezit, 626. Van
bouw en Handwerken.
waar dezelve komt, en hoe de
Abricoosboonnen, middel om deruwe bewerkt word, 627. Hoe
zelven tegen de Vorst te beIIOMBERG daar uit zyn Pynflil494
waaren.
628
lend Zout bereidde.
Africa. (Berigt ecner Reize van
A. SPARRMAN in de zui, lelyJkfte Borstbeen. (Verhaal van een ge.

deden

van)

109

533
Appellmom. (Waarneeming van
een vreemd lichaam gevonden
Aloë. (Proeven op de)
in 't

binnenst

van

een)

446

brooken)

396

, welke ontdekkingen de Scheepsvoogd in
't Zui.derhalfrond gedaan heeft.

BOUGAINVILLE

589

BouvET, zyne ontdekkingen ter
B.
Zee in het Zuiderhalfrond.
ar mpooter, loop deezer Rivie588
re in het Konmbryk Thibet.
555 Bouwkunde, beginzels daar van
zeer eenvoudig, 495.VordeBarometer, (Welke uitwerkzels
ring in dezelve,aid. De
de Natuurlyke en door Kunst
Griekfche, hoe volkomen,496.
te wege gebraste Ele&triciteit
632 enz.
De Gotliifche hoe gebrekkig,
op den) hebbe.
497. Waarom zo algemeen
94Beden\ingen, (Zede'ykc)
geworden, en hoe zy heeft
466 6S7
kunnen behaagen, 499. VerBENTLEY (Zamenfpraak tusfchen)
beteringen in den fmaak ten
641
en SWIFT.
dien opzigte.
503
Bef chouwing van een Winter20 B y en , verfchillende gevoelens
fchen Dag.
voortreffelyker
over derzelver voortteeling.
Bevalliglieid ,
77. Het onderfcheid der Sexen
dan de Schoonheid. EenDj oom.
56r
by deeze Infeéten, 80. Bevrugting ster Eitjes, door de
Bidden (Verpligting tot het geKoningin gelegd,waargenomeenfchaplyk) aangedrongen.
men, 81. Een gemeen Eitje
28 r
brengt eene Koningin voort.
Bloeddeeltjes, niet rond maar
85
237
vlak.
Boeken, tot welk een prys vóor BYRoN, welke ontdekkingen by
i.ia
v2
^
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BL

in het Zuiderhalfrond ter Zee Diertjes, niet uit Verrotting ge
588

hooren. 253
Dikhek, Naamen deezes Vogels,

zie Spaanfclie ViieCanthariden,
gen.

ald. Leevenswyze. iz

gedaan hcbbe.

C.

151 .

Waar by zich onthoudt,

CAREL Dr I, Zamenfpraak tus- Dorfheid (Zonderling foort van)
befchreeven. 205
fchen hem en OLIVIER CLtoMWLLL. 67 Drangreden , (De Nadeelige)
Dichtftukje. 66z
CARTERET, zync ontdekkingen
ter Zee in 't Zuiderhalftond: Drenkelingen (Werktuig om den
Tabaksrook in 't redden der)
589
te gebruiken. 161
CF:aritomania, of heftige gefteldheid op het beva!iige gehe- Drukkunst, de eer der Uitvindin; betwist, 298. Weder
held, 599. Oorfprong dier
mistlagen in dit ge -zydfche
ongefteltenisfe , ald. Ver.
afd. Verflag van ern-fchil,
dezelve verge--fchynzlsdie
Schrift, gedagtekend Antwerzell en , 600. Hulpmiddelen

daar tegen.

afd.

pen 22 van Hooirna nd 1442;

Ebineefen, laaten geen VreemdeEng toe in 't land te konen om

't welk uitdruklyk melding
maakt van Drukkers, die een
Gild uitmr;akten. 3o1
de Vinding daar van
toegefchreeven aan zekeren I,oDE1 Yh van L aalbeke in Braband. 352
-- tot welk flag van Wer-

natuurkundige waarneemingen

te doen. 492

CHRISTUS ,(Onderzoek

van waar)

by zyn Hemelvaard, klecdercn

gekreegen hel,be. 146

Coox , (J.) ontdekkingen door
hem in het Zuiderhalfrond ter
Zee gedaan. X90
i Cor. VII. 13. Verhandeling
daar

over. 522

4'rrnlu.c Idicator, zie Honigzvyaer.

D.
En,cKL1.v,een Charaí^ter. 471
D
Deugd , (Ilet verlaaten van

het Pad der) olitftaat uit

Bene verkeerde trek tot Vry

ken eerst gebezigd. 368 enz.

befchou«wd als een Middel doer de Menfchen uitgevonden om dnkheclden mede
te deden, 6c6. Voor een to.
very gehouden , 607. Voort
zo dt-ganedzrBul,
zy in een Halnd«werk veranderd
is , aid. Vergelyking tusfchcn

de drukken der Ouden en der

Hedendaagfchen, 6o8. Voor
dezelve aanbrengt aan-deli
hcid , 430 enz. Uit de wande Geleerdheid en de Zeden,
begrippen van een deugdzaam
nlrl. 't Misbruik daar van beleven gevormd, 433 enz. De
let de nuttigheid geenzins ,
valfche toejuiching van bedor609. An dezelve is men de
ven Menfchcn, 473. Uit eeIlervorming voor geen gering
ne al te groote verbeelding dc
gedeetc verfchaldigd. biz
de Mensch van zyne Vermogens
en Bekwaamheden vormt. 477 Drukperfe, (Bedenkingen over
de Vryheid der) 614
Dichtluim ender Jichtpyncn,
3 2-5

ID
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Godsdienst, in Nederland zeer in
E.
verval. 193
,eer, (De hedendaagfche Man

van) gefehetst in 't Ch rac- -- (Openbaare of Gemeen
ter van den IIer BELVILLE.
zeer in Neder--fchaplyke)o
lrcacl verwaarloosd, 237. Raad
39
-gevin
, leEtriciteit, Proeven daar in gedaar tegen.
nomen met de Ruiten van Dr.
(Cliristelyke) in de eer
BEVIS.115
Opkomst en Voortplanting-ftc
glas doordringbaar voor
onderfcheiden van alle Godsde Eleetrifche A'loeiftoffe. 577
dicn.ften tot nog verkondigd,
•-- (Welke uitwerkingen d.:
3.3 1 • Hoe verre de tegenwoorNatuurlyke en door Kunst te
dige gefleldheid der Wereld,
en de zigtbaare fchikkingcn
vege gebragte) op den Ba:ometer hebbe.
632 enz.
der Voorzienigheid, de Volduuring en Voortplanting daar
Tudioineter befchreeven.
488
Ezels (De beide) en het Paard.
van fcbynen te belooven. 385
Een Fabel.
190
door het voortzetten
F.
des Koophendels voortgeplant,
aquiers dryv,•en in Thibet, on386. Heeft, voor de aanval
der den dekmantel van Godsver -lendsOgof,
dienst, veel Handel. 556
te vreezen. aid.-nietg
1lemt in de groote hoofd
G.
-zakenmtdNaurlyken
Cedogten, (Zedelyke) 381, 564
Godsdienst overeen. 389
Geld, hoe groot een beweegrad Godverzaaker. (Het akelig ('terin de menschlyke zaaleen , 180.
Ven van een I enz.
hoe zeer de Menfchen daar GOLDSMITH, Leevensberigtvau
op gefteld en aan gehegt zyn.
0.) 3o8. Zyne afkomst, ald.
I8I
Zyne Reizen, ald. Zyne weGeleerden. (Proeve over de klagderkomst in Engeland, 310.
458
ten der)
Zyne zonderlinge ontmoeting
Gezaligden, neomen hier namaals
by den Hertog van NORTIIUMin kennisfe toe, en is zulks
BERLAND, 31I. ZynEdelmoemet de volmaaktheid van hun
digheid, 312. Zyne SchrifStaat niet firydig, 46 enz.-ne
ten.
313
Onder hun verfchillende Trap- Graveel,/loffe. (Scheikundig onpen, 49. Zy brengen hun
derzoek na den aart der) 7
Staat niet werkloos door. 104 Groei der Boomen, door het
Gezondheid, hoe dierbaar by
wasfchen der ftammen, bevorden Mensch , egter dikwyls
derd. 210
weinig gerekend. 32
H.
Gierigheid. (Bedenkingen over de
ALLEY, (E.) wat by ten voorflegtegevolgen van I%lks-) 418
deele der Zeevaard gedaan
Glas, doordringbaar voor de Ehebbe. 587
leEtrifcheVloeif offe, 517. Proe- HANDEL. V. 34-39 verklaard
ven daar omtrent genomen.
en verhandeld. 329
578 enz. Handwerken, Welk een nauwe
Vv 3
Ver.

T
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Verwantfchap 'er plaats hebbe
den Man, die onder naaren
tusfchen den Landbouw en
invloed zync dagen doorbrengt,
Koophandel. 260
6z1. Ten hoogítc fchadelyk
HAwKINS, zyne Ontdekkingen
in de gevolgen. 623
ter Zee. 585 JU>TI. (Leevensgevallen van den
HENDRIK DE VIII, zyn gedrag
Heer DE) 212. Zyn Char ;comtrent de verandering in den
ter, ald. Zyne afkomst, 213.
Godsdienst beoordeeld. 388
Zyn Studente leeven, ald. In
Herderskout, tusfchen den ouden
Krygsdienst, 214. Zyn eerfte
DAMON en den deugdlievenden
Huwelyk, 215. Oumhcl-t den
MENALICAS, Over 's werelds onRoomfchen Godsdienst , en
beftendigheid. 505
gaat een tweede Huwelyk aan,
Hervorming, voor een gedeelte
ald. Legt zich op de Mynaan de Drukkunst toe oe fchrywerken toe, 216. Wordt beVen. 612
vorderd , en geeft verfcheide
Vette. (Werking der Winden
Werken uit, 217. Geraakt
op de) 17
door zyn Werk over de GeldHeupbeen , ontwrigting an 't
munten in ongunst en in de
zelve, hoe geneezen. 574
Gevangenis , 219. Begeeft
zich op nieuw aan 't fchryvven ,
Honig-lvyzer, waar dezelve gevonden wordt, 113. Hoe by
219 enz. Zyn dood. 22.0
de Honig zoekt, ald. Op
K.
wat wyze men zich van dec- Valk, (Geffteldhcid van de de
zen Vogel bedient om Honig
hoofdoorzaak van den Sal
pete verzamelen, 114. Zyn zon
tongen uitflag der Muurgin,
ris. Gedaante -derlingst,408. Hoc dit te verhe pen.
4rl. Lang in kuilen bewo r.
bef hryvingdeeze, Vogels. ald.
Huwelyk. (Gedagten over 't)129.
de, best ten gebruikt , 414.
Hoe en in welk eerre niaato
In hoe nadeelig een licht in deeze Eeuw befehouwd , ald. Waar
met Zand te mengen. 415,416.
uit zo veele [legte Huwglyken Kennis (Of de) der Gezaligden
hier naamwals toeneeine , 46.
ontflaan ; 130. Schuld der Sexe
in dit geval 131. W=sar het
Dit is niet ftrydig met de votby de Mannen hapere, 133.
maakthcid aan dien Raat toegeDe verkeerde opvoeding, een
kend , 47. Dc aart der voor
toont-werpntisVfad
algemeene oorfprong,135. Het
zulks. 50
trouwen enkel uitbelang, 140.
De hoogmoed brouwt hier
hoe deeze vordert in 't
veel kwaads. 141
befpiegcicn der Hemelfche
(Het Hedendaagse6)
Geesten, 97. In de kunde
van al het gefchaapene, 98. In
Dichtftukje. 615
het doorgronden van de ver
J. en I.
acht, (De Gehoonde) Dicht.
-borgenhdOpcai. ítukje. 565
ge. jar
Ir fehiklykheid, (Te verregaan- Kikvorsch. (Leenende Wormpjes
de) hoe ligt men daar toe verwaargenomen in het Lichaam
valt, ói9. Is onteerend voor
van een) 251

7

Klrri-
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Klagten der Geleerden, Proc v e
daar over, 458
Kleederen, (Onderzoek van waar
CHRISTUS by zyne Verryzenis)
gekreegen heeft. 147
Koekkoek. (Befchryving eerier
vreemde foort van) 113
Koophandel, (Welk een naauwe
Verwantfchap 'er plaats hebbe
tusfchen den) Landbouw, en
Handwerken. 266
,Koper , fchadelykheid van dit
Metaal tot Keuken vaatwerk,
401. Voorbeeld hier van in
liet Diaconie-Huis der Stad
jlnrjierdarn, 403. Welk eerre
uitwerking 't zelve doet op
Most. 404
JosTER, (LAURENS j.) de Uitvinding der Drukkunst op
nieuw betwist, 300. Nadere
aanmerkingen over zyn Perfoan , en de verfchillende berigten daar omtrent. 358
Koude, (Werking der Winden
in 't voortbrengen der) 17
Kruisbek, Naamen deezes Vogels ,
257. Over de gefteldheid van
den Bek, aid. 'Waar hy zich
onthoudt, 258. Geftalte, 259.
Geaartheiden leevenswyze. 260
Kundigheid (Zugt tot) een eigenfchap der Mense hlyke Na
602. Onderfcheide-ture,
middelen aangewend om dezelve mede te deelen, aid. en

Laster (De) gefchetst. 44
Leeven, by den Mensch zeer

dierbaar , doch niet naar e scli
gewaardeerd. 23
(Zinnebeeldige fchets
220
Va' ; ' t)
Leezen, zonder nadenken, heeft
zeer nadeelige uitwcrhzcls. 423
Leezers, (De bedorven fmaak
der) oorzaak van de verbastering der Schry-eren. $SL
Letterkunde. (Oorzaaken van 't
verval der hedendaagfche) 54.E
enz.
Letterziften, aanmerkingen daar
over.
639
LINNIEUS, (CAREL) Leevensberigt van hem, 120. Zyne geboorte , afkomst en vroege
Letteroefeningen, aid. Zyne
verdere Studien, 12I. Reist na
Lapland, 122. Na de Mynwerken van Ziveeden, 123.
Verlieft Op SARA ELIZARETIr
moRIEQS , aid. Reist n de
Nederlanden , r24. Wordt
door den Heer cI.II+Toun heusch;
ontvangen en onderhouden,
aid. Zyne verrigtingen op Har
-tekamp,
125. Reist na Engeland, 126. Geeft eenige Werken in 't licht, aid. Trekt na
Frankryk, eere hem daar aangedaan, 128. Keert weder in
Zweeden , 163. Beoefent de
Geneeskunde niet voordeel ,
very.
laat de Plantkunde vaaren, eii
.Kwaad. (Het grootfie) 661
neemt ze weder ter hand, aid.
Kwikzout. (Bereiding van het Trouwt, 164. Wordt VoorPynftillend) 630
zitter van de Koninglyke AcaL.
demie der Weetenfchappen to
ama, berigt van deezen Vorst
Stokholm; wordt tot Hoogleerin 't Koningryk Thibet. 455
aar te Gottingen beroepen, t
Landbouw , ( Welk een naauw
welk hy afflaat, aid. Wordt
verband 'er plaats hebbe tusHoogleeraar in de Geneeskunfchen den) Koophandel en
de te Stokhalm, 165. DoorHandwerken. 266
reist Znvee,den, aid. Schikking
Vv 4
tui-
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tusfchen hein en RUDBECt gemaakt, ,66. Wat dienst icy
doet aan d, Academie, enz.
ald. Berigt van zyne Plantkundige Werken, 167 enz.
ten geie,nkpenning, te zyner
eere, ge[laagen, 173. Wordt
tot Koninglyken Lyfarts en
Ridder van de Noordjlar Orde
verheeven, 173. Behaalt Eer
Wordt-pryzen,173.4
door den Koning van Spanje
aangezogt: doch verkiest in
Zweeden te blyven, 174. Tot
den Adelilandverheeven, ald.
Zyne Kinderen, 175. Bèntwoordt zyne Tegenfchryvers
niet, aid. Zyn ontflag als
Hoogleeraar,, 176. Zyn dood.

ald.
Longteering, vaste logt daar te-

M.
ontdekkingen door
hem gedaan.
584
MAIRE, (LA) Zee- ontdekkingen
deezes Mans.
o$
MATTri. XIV, g. Redenvoering
daar over.
6r7
Meisje, (Berigt van een) in t
wille opgegroeid.
249
Melk, (Zuure) in de Kalk gemengd, dienftig tegen den
Sa'peteragtigen uittag der Muuren. 412
MENDOZA, ontdekkingen door
hem gedaan.
584
Mensch, (Berigt van een) in 't
wilde opgegroeid.
265
Merel , (Eenzaame) , Naamen deezes Vogels , 13. Waar by zich
onthoudt, 14. Leevenswyze,
Is. Plaatzen waar men dien
Vogel aantreft. aid.
Minnaar. (Op het ontydig affterven van een)
91
Most, werking van 't Koper daar.
MAGELLAN,

gen gebruikt. Io8
LUCRETIUS (Zamenfpraak tusfclaen) en den Cardinaal nz
POLIGNAC. 376
Logt, (Vaste) gebruikt tegen
het Koude Vuur en de Long- Musch, (Gemeene) benaamingen
teering. io8
van dit Vogeltje, 395. Ver
(Wat Vaste) is. 338
kleuren on--fcheldnïva
(Phlogistique) welke. 341
der dezelve, ald. Zeer aan
(Proefneeming omtrent de bewoonde plaatzen gehegt ,
verbetering der) door middel
396. Geaartheid, ald. Huis=
van den groei der Planten, houdingen Voedzel, 397. Zwa338. Aanmerkingen daar 0- velrook, geen middel om ze.
ver, 347. Vervolg deezer
te verdryven , ald. Teeldhift ,
Proefneemingen. 436 en 481.
399. Zonderlinge waarneeming
(Aanmerkingen over de
omtrent hunne nesten in e
boom gemaakt.
gedephlogisteerde) 487
aid
(Manier om de meerde (Veld-) Naamen, 474re of mindere Phlogisticqheid
Waar in van de Gemeene Musch
der) te onderzoeken. 489
onderfcheiden, 447. GeaartLugtsgefteddheid (Eenige waar
held, aid. Waar dezelve ge
aanmerkingen,-nemig
wordt. 448-vonde
nopens de) in Ainflerdam in 't Muuren, oorzaaken van den SalJaar 1777peterigen uitflag van dezelve,
60
Lugtsgefieldheidinester befchrce- 408. Middelen daar tegen aan
ven. 488
Wat men by-gewzn,41.
liet
-
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het bouwen der Muurcn in Overdaad. (Lesten tegen de)
agt te neemen hebbe om ze
230
vast en beftendig te maaken, OverlL vering , (Dc) bcfchouwd•
als het eerfte middel door de
413
Tvlenfchen gebruikt om elkanN.
der denkbeelden mede te deeAaarj7iglieid. (Raadgeevin gen
227, 228
len. 603
tot)
P.
NIXON DE L'ENCLOS, haare geaarlen, ontdekkingen daarom
boorte en afkomst, 512. HaaLINNIEUS gedaan.-trendo
re opvoeding , $13. Haare
fchoonheid en bekwaamheden,
173
ald. Haare leevenswyze, 514. PALEMON, door GrSSNER.
I85
Herderszang ;eene Ver
Naare minnaaryen , 516. 't Ge-belding.463
val met haarera natuurlyken
Zoon, 517. In haaren hoogcn Paraborgne (Befchryving der Inouderdom nog fchoon , 518.
ivoonderen van de Valei) in
Zwitserland. g7,,
Haar dood. ald.
Nyl, gedagten der Grieken over Pestvogeltjes, Naamen van de zelve , 291. Van de rooie byhet zwellen d..eezer Riviere,
hangz ltjcs aan hunne Vlen592. Stelling der Egyptenaaren
gels , ald. Tot welk eerre Poort
ten dien opzigte, 594. De
te brengen, 292.Van hunne ver
Nylbronnen door de jcfuiten
eerst ontdekt, 595. Oorzaak
uittochten , 292 ,-blyfpatsen
van de overftrooming dier Ri293. Van 't \Toe izel , 295.
vier,c , all. Geenzins -een wonLeevenswyze , ald. Pluimadie. 2y6
der; maar een zeer natuurlyk
verfchynzel, 5o6. Tyd van PHILeDONISS. (Gefchiedenis van)
het zwellen, en aankondiginge
272
daar van. 597 Planten (LINE reus voert de Leerwyze om de) aan de Sexen te
O.
abef?etar'i?Izeid , ('s Werelds)
onderkennen . in , 167. Geeft
in eeu I Ierderskout voorgede kenmerken der Gefachten
$OS
draagen.
op, 169. Bepaalt de foorten,
ald. Wyst de VerfcheidenheO;2geloof, (Het is in geenen decle waarfchynlyk dat het) over
den aan , 170. Geeft ze Toenaamen , ald. Wat by in 't
den Citristelyken Godsdienst zal
hefchryven van de Deden der
zegevieren. 387
Planten , enz. gedaan hebbe.
On„elu.ti.kige (De) gered. Eene
Oosterfche Vertelling.
645
171
O,;, odsdienfi;iglieid, zeer groot -- (Aanmerkingen over den
invloed der Lugt op de) 207
in ons Vaderland, 193. Onverfchoonlykheid van dit gebrek.
(Proefneeming omtrent
196
de verbetering der Lugt door
middel van den groei der)
Onweer. (Gedagten by 't eindigen van een Zoincr-)
314
336. Aanmer'.,ingcn daar over,
Oorceel, (I let Laatjt:) Lierzang.
347. Vervolg dczzei I'roefnee1.26
minge,i. 481
Pak.

P

-
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in Tfiibet, die de bc3te 1V01
voortbrengen.
liet geneesmiddel uit harst • an)
557
en Rion bereid.
149 Schoonheid, moet voor Bevallig
(Zamenfpraak
tusheid
zwigten.
Een Droom. 561
POLIGNAC.
fchen LUCRETIUS en den Cardi- SCHOUTEN , Ontdekkingen ter
Zee, door hem gedaan. 585
naalvR)
376
Prenter (Het woord) eertyds Schriften, in de tegenwoordige
voor Drukker gebezigd. 3 0 3
Eeuwe veelvuldig. 552. Schiclyk opgefteld. ald,
UIROS , (De) ontdekkingen Schryfkunst, (De) befchouwd ala
een middel, door de M •nfchen
ter Zee door hem gedaan,
uitgedagt, om de denkbeelden
585
aan elkander mede te declen.6e4.
R.
aadgeevingen aan een jong Schryffyl. (Gedagten over liet
fraaije in den) 461. Deze kon
Heer om in de wereld te
in 't begin der Letterkunde
behaagen. 371
niet geëischt worden. ald. Is
Raderdiertjes, waarneeming omnu volftrekt noodzaaklyk. 462.
254.
trent dezelve.
Rede, (De) eene allerdierbaarfte Schryvers. (Gedagten over het
tegenwoordig velwa,arloozen
Hoe fchendig
gave , 178.
der Oude) 552. Kunnen uit de
veel a misbruikt. ald. en very.
Vertailingen niet recht gekend
Reistochten (Gefchiedkundig verworden. 553
flag van de) ter ontdekkinge
in het Zuiderhalfrond gedaan. SrLINDE. Een Dichtftukje. 275
583 Shaul, eene foort van Wol,
door de Schaapen in Thibet,
Rhabarbr. (Berigt wegens de
voortgebragt. 557
49r
Chineefche)
Rlch ARD. De vyshcid van den Spaarzaamheid, aanpryzing daar
van. 229
225
goeden Man)
RocHE, (LA) zyne ontdekkin- Spoort aan de.7eugd. EenDichtítukje. 236
gen ter Zee in 't Zuiderhalf587 Springhaanen, (Waarneemingen
rond.
over de zwery çnde) 534. Vau
ROGGEWIEN, ontdekkingen door
hunne uittochteli , 535. Van de
hem in 't Zuiderhalfrond geverwoesting, welke zy aanrigdaan. 587
ten,. 536. Van hun panreu er
Ruiten, (Ele&trifche proeven met
eijcrenleggen , 537. Hoe zy
de) van Dr. naves. 111
elkander vernielen, 538. Hoi
Rum. (Aanmerkingen over liet
te vernielen, 539. Sterke
Geneesmiddel uit harst van
voortteeling, 541.Onderfchei149
Pokhout en)
do Leevensilaaten dcezer In.
S.
fecten. 542.
chaambeenderen , (Waarneeming eener Operatie der door- Staat. (Geruste) Een Dichtftukfneede van de kraakbeenige
je. 472.
vereeniging der) gedaan door Staatkunde, (Gezonde) en rechte
Zedekunde niet f}rydig met
530
GROSI1ANS.
elkander. 527
Schaapen, (Zonder linge foort van)
Steen.
Pokhout (Aanmerkingen wegens

Q
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(Welke de middelen zyn
12
tegen den)
Stelregels. (Zedelyke)
519
Steen.

(J.) Ontdekkingen ter
Zee, door hem gedaan. 586
Styffel (Aanmerkingen dyer de
Aaltjes, die in de) voortko.
men. 254
Sublincaat, in een moeilyk geval
nuttig bevonden.
54
STRQNE,

SWIFT, Samenfpraak met BENTLEY .
641
SYBILLE, of de Zegepraal der

Huwelyksliefde.

319

T.

van de Rivier Barainpooter, ald.
Handel, daar met China en Si
bene gedreeven, 556. De Faquiers manken, door het dryven des Handels, van den
Godsdienst groot gewin, 556.
Handel in hoeftaarten, 557;
in Wol, waar van de Shaut
bereid wordt; berigt van de
Schaapen , die ze draagen , ald.
in Muskus, 558; in Goud,
ald. Brief van den TAYSIIOQ
LAMA, tot een haal der fchryfwyze in dit Ryk. 559
TORRES, (De) Ontdekkingen ter
Zee door hem gedaan.
585
Trotsheid van den Melisch, ver -

ontdekkingen ter
Zee door hem gedaan. 586
Tlrerrnometers.(Voordeelen van het
nederd.
467
Horizontaal plaatzen der) ig 7yd. (Spreuken omtrent het wet
(Oorzaaken van de
aanleggen van den)
227
verfchillende hoogte van onV.
derfchcide) onderzogt. 68, enz.
Zeelnaannery, by deTiti bet iaaHoe dezelve best, J ncn in zwang.
457
een aanzien van den (laat des Vcrrottin , brer, t geene Leevenwinds, geplaatst worden. 71
de Schepzc!en voort.
253
(HoLL's Produce- Yiiegen , (Sp ral fclre) waarneeming over de Horizontaale en
ming wegens het by zich draarechtophangende) 349
gen van dezelve.
4.00
(hoogte van den) Volnrczktlieid, onelerfclleid tps.
te Canton in China. 492
fchen volftrekte en betrekkelyke.
Tlr;bet, (Het Koningryk) waar
46
gelegen, 450. By welk een Volzinnen, in 't fchryven, wat
gelegenheid nader ontdekt, old.
daar omtrent in agt !iaat te
Verdecling van 't zelve, 452.
noemen.
464
Lands- en Lugtsgefteldheid, Vriend, (Aan een) Dichtftu'kjc.
453. Gehalte der Inwoonderen, 454. Klceding en Vocd- Vuur, (Koud) vaste legt daar
Ze1, aid. Staatsbeffuur, 4,5.
tegen gebruikt.
ros
Van hun grooten Lasna, ald. Vuurnsachine (Brief aan de HeeGodsdienst, 457. Veclnr:nneren Onderneemers der) teRotry by hun in zwang , ald. Hunk
terdam. 153
ne handelwyze- met de Lyken,.
W.
ASMAN,

553. Hun eerbied voor de

WALLIS, van de ontdekkin-

Koe, en de Wateren van den
gen ter Zee door hein in
Gauges, 554. Van hunne woo't Zuiderhalfrond gedaan. 589
ningen , ald. Lahasfa, de hoofd Weelde- als voordeelig voor deft
Lcop-iad,bcfhrevn5
Staat b efch^utv-d,
^.Iq
,

,

7i'áe-
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WYeelde (Wat) is, bepaaldlyk na gegaan, 523. Tienmerken derzelve, ald. Op den duur tnadeelig. 52:4

zelve, ald. Herleeving. S72
Z.

fpraak tusfchen
Zasner
us en den Cardinaal vE ro-

LUCRETr-

Welluidenheirl in den Schryfflyl,
LIGNAC.
376
een íluk van aanbelang. 4.64 Zand, hoe te bereiden om 't in
Wereld (Waar in 't gemaatigd
de Kalk te mengen, 4r¢. In
gebruik der) bellaat. 529
welk eene maatti daar toe te
Winden, (Werking der) in liet
gebruiken. 4.15
voortbrengen van Hitte en Zedekunde, (Rechte) met gezonKoude. 17
deStaatkunde niet ftrydig. 527
JVonderwerken, tot ítaaving van lee, (Het vuuren der) ondér•
dcn Chrisdyken Godsdienst,gefcheide gevoelens wegens de
heel niet gelyk te ftclleu met
oorzaaken van dit verfchynzel.
andere Verdichte Wonderte544
kenen. 335 Zinken (Hoe iemand in 't zwem
Troordenzifren , aanmerkingen
-menobdrv,ht)i'
daar over. 609
diepíl.e water kan voorkometa:
Wormpjes, (Leeverxle) waargenomen in het lichaamn van een Zuinigheid aangepreezen.

26i

z3^
Kikvorsch. 251 Zwaluwen (Voordeelen uit het
ll7racck, (Leerzaanac) een Dichtzorgdraagen voor de) onti{aanttukje. 234

T'Yysbegeerte, invloed daar

van

op de Zeden en de Wetten,
569. By de Oosteriin;en, ald.
By de Grieken, $7a. By de
Romeinen, 571. Verval der-

de.

Zwavel, (Het rooken met) ge u
gefchikt middel om de Musfehen te doen verhuizen. 397
Zwenzinen. (Nutte ondertig ingen om te leereu')
261
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IIet Pla t;c van den Ilo;iigivyzer te piaatfen tegen over bl. ir'
--------- van de Mzciiin.c voor de Drenkelingen — bl. i6:.

