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,31^^oe algemeen eene Voorreden het portaal van 't gebouw

n-

er

ook ez n n mo e, om den Leezegeeni e ve ila i te
** gerigt, van den aanleg, aart en inhoud eens Werks ,voegt
dezelve niet, ten allen tyde, of by elk Deel eens Tydgefchrifts,
H*d

't welk op een' eenpaarigen voet voortgaat. Nogthans doen 'er
zich gelegenheden op, by welke de Schryvers eens Maandwerks,
met voegelykheid, niet kunnen nalaaten, ook iets, by wyze van
Voorreden, aan 't hoofd huns Gefchrifts te plaatzen.
Wy hebben dit ook meermaalen gedaan, en altoos wanneer on2C Lit T TER - GE PENS N G E N, ten opzigte van den Tytel, eene kleine verandering kreegen; en, dewyl men, op het tegen
Stukje, den bynaam - van HRDENDAGSCIJE in dien-wordig
van A L G E M E E N E veranderd ziet, zal het zeer gepast en overeenkom(Iig met onze gewoonte zyn, onze Leezers eenige oogenblikken op te houden , om, met de Schryvers der meeste Voorredenen, van ons zelven te fpreeken. — Van ons zelven te fpreeken : welk een tyke fl of i doch tevens hoe bezwaarlyk zo te verwerken, dat het anderen niet verveele, of walge. Wy zullen
tragten, dit verdrietige, 't geen wy te vaak in den loop onzer
LETTER -OEFENINGEN, ondervonden hebben, onzen Leezeren niet te veroorzaaken.
Gy verlangt, buiten twyfel, de rede deezer Naamsverandering
te weeten. Deeze is geene andere dan die ons, in droegeren tyde, tot dergelyk eene Verwisfeling aanzette. Zints den jaare
MDCCLXI, dat ons Maandwerk, onder. den Tytel van VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN, eerst het licht aanfchouwde; is het twee maaien vernoemd: te weeten in 't jaar
MDCCLXVIII, wanneer het woord N I E uw E 'er voorgeplaatst.
en, in 't breede, reden gegeeven wierd van deeze verandering (*);
vervolgens kwamen wy in den jaare MDCCLXXII, met den naam
Van HEDENDAAGSCHE LETTER-OEFENINGENte voor fchyn treeden thans verkoozen wy dien van A L G EM EEN E , OM

weder eene voegelyke Afdeling in een Werk te maaken, 't geen
van zo groot eene uitgebreidheid wordt, en reeds acht en dertig
Deden heflaat.
Behalven cie Naamsverandering, zal het Werk, gelyk by de voorgaande vernoemingen, het zelfde blyven. Wy zyn zo gelukkig,
dat
(*) Men zie liet Vootbcricht voor dc Nieuwe d°aJki lan^fc/ze Letter-oefevingen.
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dat, 2edert den Aanvang, tot nu toe, dezelfde Hoofdfchryver
daar aan gebleeven zyn: alleen hebben wy, door -den dood, tot
ons uiteríte leedweezen, verlooren, een Man, dien wy noch
mogen, noch kunnen verzwygen; daar by ons Werk geene geringe
eere aandeed ; naamlyk den wydvermaarden Dr. JO A N N ES e, R A Sn Ui s, die 'er in der tyd zeer veel de hand aan geleend heeft.
Zyn opengevalle plaats is aangevuld, door Heeren, die, op de vertigtendfte wyze, ons de behulpzaame hand gebooden, en ver
hebben; én die wy, op den duur, onze Medearbeiders in dit-end
Letterwerk mogen noemen. — Wy maakten hier, onder anderen,
cook nog gaarne gewag van den beroemden Historiefchryver j A N
W A GEN A A R; doch die Heerheeft 'er te weinig aan gedaan, om
als Hoofdfchryver voor te komen.
Ons M E No E LW E R x (*) van genen gansch anderen aart dan de
elgenlyke L È T TE It o E F E rex N G Q N, openftaande voor 't geen one Begunll:igers ons toezenden, is aan meer veranderingen onder
geweest; fchoon het bezorgen van den noodigen Voorraad-hevig
Meest op dezelfde Perfoonen heeft blyven berusten, en nog berust.
Wy • erkennen, met verfchuldigde dankbaarheid, de hulp der
Schryveren,. die met naam, of ongenoemd, het hunne toebragten
aan dit gedeelte onzes Werks; waar in de verfcheidenheid an
(toffe en fchryfwyze een zo noodig vereischte is, om der Leezeren nieuwsgierigheid en-aandagt wakker en leevendig te houden,
uit te lokken en te vestigen. Wy verzoeken, op nieuw, hunnen
byftand. Bovenal vullen ons eigen Opftellen, Waarneemingen,
en Ontdekkingen hehaagen. — Zy, van wier gezondene Stfikjes wy
tot nog geen gebruik gemaakt hebben, en waarfchynlyk nooit zullen
rnaaken; duiden dit niet euvel :wy gebruiken , zulker wyze handelende, het onbetwistbaar regt over ons eigen Werk: en de meesten zullen, indien zy den aart, het algen een oogmerk, en 't beloop daar
Van willen, nagaan, en den blinddoek der Eigenliefde, die te dikr yIs het oog der Schryveren dekt, ter zyde fchuiven , de reden
an het agterblyven deezer Stukjes wel kunnen bevroeden. Om
dee'zen en geenen niet af te fchrikken, maar veel eer te bemoedigen, tot het toezenden van hunne kleine Proeven in eigen werk
tf Vertaaling, hebben wy wel eens, en inisfchien te dikwyls, iet,
,middelbaars plaats ingeruimd; dog het f egte zal altoos door ons
àgtertrege gehouden worden : wy hebben onze Eer, onze 4gting
te lief, om dezelve, voor eenig gunstbejag, veil te Rellen.
Onze Eer, onze 4gtineg. Is dit de taal niet van de Eïgenliefde der Schryveren? Ja, Leezers: maar, zo wy denken, in
ions geval, de taal der redelyke en welverlichte Eigenliefde. Niet
weinig vinden wy ons gei'creeld, met by aanhoudenheid,. in Werken van Geleerdheid, Oordeelkunde , Kunst en Smaak, onder
aán den voet der bladzyden, onzen naam geplaatst te zien,en den
Leezer,, tot dit, of dat ftuk onzer V A D ER LAN D s e H E LET.

f

TER,

() Ten opzigte van die Schikking, wyzen wy onze Leezers tot heb
Voorburigt van liet 111 Deel der Yaderle;: (ihe Letter-oefcni,agen.

AAN DB LEZERS.^r

telr it - ©^ F E N r N C E rr , 'geweezen (*). Het fchaiffelen van det^
) yd heeft ons ook meermaalen, zonder ons te deeren , verzekerd ,
dat war ten minften zo veel waarde hadden, dat dit boosaartiggedrogt de tanden in ons Werk wilde zetten.
'Het heeft gebreken, dit cveeten wy zo goed, en misfchien beter,
in die ons dezelve willen aanwyzen. Dezelve te ontdekken is
nheer dan het fchryverlyke van ons gevorderd : doch dit willen
wy verzekeren, dat wy alle poogingen zullen aanwenden om die
te verbeteren: en onze LETTER - OEFENINGEN, ZO wel als
Fn ME N G E L W E R K , zo volkomen, zo nuttig en tellens vermaakIk te doen worden, als de natuur van deezen onzen Letterarbeid
toelaat. Onze Drukkers, over wier uitvoering, wy, nevens onze Leezers, alle reden van vergenoeging hebben, zullen, ten
dien einde, geene moeite of kosten ontzien. Het fierk vertier,
Bene uitdrukking, welke wy hier niet in den gewoonen zin der
13oekverkooperen, maar naar den Letter en in volle waarheid gebruikeri, Pelde hun daar toe tot dus lange in faat; en wy twyfelen
in geènen deele, of het zal dien nodigen byll;and blyven verleenen,
en ons gelegenheid geeven om langs deezen weg den dierbaaren
Vaderlande nuttig te zyn.
Nuttig te zyn , — weder eene uitdrukking, die naar Eigenliefde
laakt, en zy gefiadig in den mond heeft, — doch altoos niet
an Waarheid vervreemd is : en dat zy dceze , met betrekking tot
Ons Werk, behelze , durven wy op ons ncemen , aan te toonen.
--- Wy hebben reeds opgemerkt, dat 'er zich een vry groot
óndezfcheid opdoet tusfchen onze L E TT ER - OEF E N ING Z N en
.

ens M E e'E L W n R K , dit zullen wy ook, In 't bewys van dit
f tik ,in 't dog moeten houden: en, omtrent die twee Deden, on-

derfcheide bedenkingen voordraagen.

De LtTTER- OEFENINGEN behelzen, gelyk bekend is,
ecne Aankondiging, Berigt, als mede eene oordeelkundige en tevens vrymoedige Beoordeeling der Werken, die in ons Vaderland
en elders uitkomen.
De 4ankondiging , op zichzelven befchouwd , is nut: men vindt,
daar door de Aankondigingen, in veelvuldige Nieuwspapieren ver
een verzameld, en ziet, met éénen opflag van het oog,-1reid,by
eehe tyst der \Verken van allerleien'aart, die de Drnkpersfen, in
das Vaderland, van 'tyd tot tyd, uitleveren : doch dit zou, op
zichzelve aangemerkt, wy bekennen het, luttel betekenen; en wy
zouden het onaangeroerd gelaaten hebben, indien dit de eerife
flap niet ware om tot verdere en grootere nuttigheden te geraaken.
By 'de 4ankondiging paart zich het Berigt : dit doet dikwyls alleen genoeg af, om de opgefmukte Tytels, in de Nieuwspapieren , den valfchen tooy te beneemen : of een waardig Boek, onder
een eenvoudigen Tytel het licht ziende, op den rechten prys te
zetten. Tusfchen de Tytels der Boeken, en de Kleederen der Menfchen, is ene vry groote overeenkomst. Hoe menigmaal neemt
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een Schryver, zonder verdienften , een zwellenden en allesbeloe.
venden Tytel aan: en zoekt ,eerst door eigen waan misleid, voorts
anderen te bedriegen? Hoe vaak gebeurt het, integendeel, dat
een korte, en verre van allen opfchik vervreemde Tytel een Werk
aanduide, 't welk alle verdienften heeft? De eerfte, van naby, en
van dien zwier ontdaan , befchouwd, vindt zich in 't zelfde geval
met den Man, die, door zyne kleederen, aanzien verworven heb
zelve terftond verliest, wanneer men hein ziet gelyk hy-bend,'t
waarlyk is. De tweede is met de daad meer dan hy, op 't uiterlyk aanzien, fchynt, en verwerft, gekend zynde, de agting, die
hem toekomt. Zeer dikwyls voldoet een enkel Berigt om den
een en den ander te doen kennen: in welk geval wy ook menigmaaien ons daar mede vergenoegen; het eene fchande voor het oor
onzer Leezeren agtende, iets meer tot ontdekking daar by te-del
voegen. Veelen dus gewaarfchuwd , of onderrigt , kunnen zich voor
den opgepronkten wagten, en met den waardigen Schryver nader
kennis maaken.
Zomtyds, egter, is de Aankondiging,, en 't Berigt, niet vol
een zwaarder taak komt voor onze Rekening: het oor-doen;
Beoordeelen naamlyk. Dan de zwaarwig--delkunigvrymo

tigheid van deeze

taak wordt,

door het Nut,

ruim

en ryklyk op-

gewoogen: de Fakkel der Oordeelkunde, een Werk toelichtende,

verfpreidt

daar

over

glans, die de fchoonheden

een' helderen

te

beter doet uitkomen ; doch ook teffens de vlekken en gebreken
ontdekt; 't welk beide eerre onbetwistbaare Nutheid met zich
brengt: naardien de aangeweezene en in fierker licht geplaatfe
fchoonheden te meer de oogen trekken; en de opgemerkte gebreken ter waarfciiuwinge voor den Schryver en anderen dienen
kunnen. Weinig Werken

zyn

ook

van

zo zuiver een

gehalte, dat zy overal den toetsfteen der Oordeelkunde verdraagen
kunnen, dit aan te wyzen dient ten nutte van veele Leezers, ver
liet hun eene keurige voorzigtigheid inboezemt, en opwekt-mids
om niet den geest der onderfcheidinge te werk te gaan.
Hoe billyk en regtmaatig het zy, dat Vrymoedigheid en Onzydigheid hier de Oordeelkunde vergezellen, zal dit bedoelde einde
bereikt worden , blykt van zelve, en in hoe verre deeze ver
onze LETTER -OEFENINGEN gevonden worden,-eischtn
flaat niet ons, maar den Leezeren, die de beoordeelde Werken

geleezen en met

onze aanmerkingen

vergeleekci2

hebben, te

be-

llisfen. Zyn onze a cnnierkingen niet altoos voldoende, (en wie
kan dit van eenig Mensch vergen ?) zy zullen, ten minoen, kunnen
trekken, om de aandagt te bepaalen en de onderzoeklust op te
Onvoldoende en mishaagelyk waren zy zeker
wakkeren.
meermaalen voor Schryvers, Vertaalers en Boekhandelaaren: doch
deezer kingten hebben wy gehoord, nagegaan en wederlegd , in
Bene Vooraffpraak ten dien einde ingerigt, en waar op wy ons,
de zaak dezelfde blyvende, by herhaalinge beroepen. (*)
Doch

( Men fla hier open liet Isle Stuk des Illden Deels der Nkr'wrc Fatie:

-
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vil

I7och'er is ééne Tegenbedenking op het Nut onzer L £T T E ttE N I N G E N, die wy niet onaangeroerd voorby mogen; te
veeeten, dat zy, benevens andere Schriften van dien aart, ifrekken om de Meufehen van het leezen der aangekondigde, en be
oordeelde, Werken, te rogge te houden, zich genoeg voldaan ab
tende, met den Tytel, den algemeenen Inhoud, en dee'ze of geene byzonder opmerkenswaardige Stukken daar uit te veeeten. -Dat dit, zomtyás ,plaats hebbe , ontkennen wy geheel niet : doch
dat dit ons oogmerk zou weezen lochenen wy volf}rekt. Wq kenxen zulk eerre handelwyze, wel verre van ze voor te fpreeken,
ten hoogoen af. Het is een misbruik van een nuttig Werk, en
wy agten het niet noodig hier te hewyzen at het misbruik eener
op zichzelve nutte zaake , op geenerlei wyze tot een rede kan
iirekken, om die agterwege te 1aateu: dan alleen, wanneer het
misbruik door de algemeenheid, of de zwaarte, het toegebragte.nut
overtrof: welk laatste hier, in geenen deelti, het geval is: want,
behalven, dat onze Uittrekzels doorgaans kort zyn , en veel korter
dan veele Schryvers, Vertaalers en Boekhandelaars wenfchen, ert
dus op verre na Genen eenigzins lees- en onderzoekgraagen niet
voldoen kunnen; behalven dit, zyn ze, ten opzigte van Werken,
die wy der leezinge waardig keuren, meesten tyd, wat zeg ik meesten tyd, altoos, zo ingerigt, dat zy veel eer ítrekken om graagte te
verwekken, dan te verzanden. Van hier ook, dat men, in de
Nieuwspapieren , zo dikwyls aantreft, zie dit Werk gepreezen , enz. in
cie Letter- oefeningen: zo werken de Klaagers ons zelfs in de hand.
En de algemeenheid, waar mede onze LET T E R - o E F ENS No E N geleezen worden, in aanmerking genomen zynde, zou het
wel zeer te bezien faan , indien het ooit mogelyk ware hier van
Bene voldoende proeve te neemen, of onze Berigten liet vertier
van waarlyk goede en nutte Boeken niet veel eer kragtdaadig bevorderden dan ftremden. W«gten oenigen , dit weeten wry,
en dit ílreelt ons niet weinig, wagten oenigen met het koopen van
een gewigtig Werk, tot zy ons oordeel daar over vernomen hebben, zulks mag uitflel , doch kan geen naliaten , verwekken. Ver
Waarheid,-tragen,fuiwydlopvanPrufchite,
Pligt en Godsdienst hoonende Boeken : wy volvoeren een Werk,
't welk de goedkeuring en den lof van elk braaf Man, van elk
Christen, moet weg draagera. Nog mogen wy hier aanmerken, dat veelen, niet magtig om groote en kostbaare Werken te koopen, door het leezen onzer L ETTER • 0 EF E N I N-GEN, daar van oenige kundigheid verkrygende, dikwyls opgewekt worden om ge in hunne Leesgezelfchappen te neemen,
of anderen ter leen te vraagen, waar door zv hunne kundigheden
vermeerderen, zonder iemand eenig nadeel te doen ; dewy! die Werken, by - mangel van vermogen, nooit door hun zouden aangpkogt
geworden zyn.
Om van oils ix E N c E L W E R Y nog een kort woord te zeggen.
De inhoud daar van beantwoordt volkomen, zo wy vertrouwen,
stn het Opfchrift, als behelzende hukken tot fraajc Letteren,
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Xunjiep en lireetenfrhappen, betrekkelvk. De GodgeIeerdheidi.hekleedt hier doorgaans , niet de Zedekunde, de eerfte plaats; en
verfcheeft Redenvoeringen, Verhandelingen , Proeven, van zulle
een aars, dat ze als eene Maandelyks openbaar onderwys onzeif
Lsndsgenooten mogen aangemerkt worden: waarom wy ook zemr
fchaars ons ophouden met Gefcbilftukken ; maar onderwerpers
verkiezen, die de belangen der Waarheid, welke naar de God
zaligheid is , bevorderen, en onze L.eezers tellens Ieeren ' eri
.ligten kunnen. — Dc Genees- en Heelkunde deden de nieaw.ts
in- en uitlandfche Ontdekkingen mede. — De Natuurkunde: en
de Natuurlyke Historie worden op denzeifden voet voortgezet en
toegelicht. --= De .Gefchiedkrnde levert byzonder aanmerkelssr
waardige Stukken op, menigmaal gezogt uit een hoop, van waar ze
onder zeer algemeene en bekende verward en bedolven lagen ; als
mede Leevensbefchryvingen van voornaame Mannen. — Sotkjes
van Vernuft en Smaak, in dicht of ondicht, van zeer verfchillende
aart, en strekkende om Leezers van onderfcheiden fmaak te oat'
.naalen én te toeven, dienen tot een vervrolykend hefluit, waar*
by., ten toegift, nog de Weerkundige Waarneemingen komen.
Van het aanbelang , en gevolglyk van het Nut, deezes ME N G-i U=
wE R gs; moet elk overtuigd worden; wanneer by nagaa holt
veel Mannen van Naam en Verdienifen in ons Vaderland hetzelve
wet hunne Stukjes ,van hun naam vergezeld , vereeren; dit een¢
zeer voeglyke verzamelplaats. agtende, om Verhandelingen, Vac
toogen, Ontdekkingen en Waarneemingen, te klein, (fchoon
zomtyds van groot gewigt,) om afzorderlyk het licht te zien.
Hier uit ontflaat dat veele chryvers, gelyk wy dit boven reces
aanroerden , zich op ons ME N G EL WE RK beroepen, en' hunne
Leezers cjaar heenen wyzen. — Jonge Liefhebbers bieden- wy
ook de gelegenheid aan, om de Stukjes, waar in zy hunne kragten beproeven , ons te laatgin toekomen : en de toejuiching, wel.
ke zy, gelukkig geflaagd zynde, ontvangen, dient her ten prik
tel om voort te gaan en iets van meer belangs te onderneemen;
naa dat zy in dit oefenperk zich loflyk gekweeten hebben, --Gaarne wenfchen wy in 't zelve meer vrugten, op Vaderlancj.
fchen grond gegroeid, te plaatzen : doch de Buitenlandfche kun
gebrek daar van, een frnaaklyk en heilzaam gereti-ne,by
verfchaffen : ook zullen wy voortvaaren met derzelver Schriften -te
doorbladeren, en daar uit het beste te verzamelen om het onzen
Leezeren toe te dienen.
Wy verzekeren onzen Leezeren, ten befluite, van ons ernflig
oogmerk om Nut te doen en te vermaaken : beantwoordt de uitfa
niet altoos, of volkomen, aan 't zelve, hief in, haan wy gelyk met
ontelbaare anderen, die nevens ons het zeggen van den eerwaar
en W E R E AT F E L S mogen gebruiken.
.f1sc progesfe volunt aut deleEEare Poéte
Alter utruig fatis, sst obtinuisfe mini.
$i. qua parum profunt, ,forte obleEiaberis ills,
Q uodque mintar dulce est, utile forfait $rit.
-
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Proeve over het Gebed, zo ver de Chri.rtelyke Geloofsleere het
zelve in overweeging neemt. In 's Hage by J. H. Munnikhuizen en C. Plaat, 1778. Behalven liet hoorwerk
186 bladz. in gr. oEtevo.

deze Proeve zich uitbreide over het Gebed in
S choon
't algemeen, niet zedekundig befchouwd, maer voor
zo ver als het tot de Chrisrelyke Geloofsleer behoort ,
heeft dezelve echter voornaemlyk de verhooring van het
Gebed tot een onderwerp. De hoofdvraag, in dezen
overwoogen en beantwoord, is : Hoe ver trekt zich de belofte der openbaring, van de verhooring der gebeden uit? En
de Schryver van dit lezenswaerdige Stukje doet ons daeromtrent opmerken, „ dat 'er een duidelyk onderfcheid
„ is tusfchen. het gebed der Propheeten , om Wonderwerken, en tusfchen het gebed der Godvruchtigen,
„ om andere Goddelyke goederen ". Hier benevens
tracht by den Lezer overtuigend te doen zien, „ dat al„ leen het gebed der Propheeten om Wonderwerken de
„ belofte heeft van nimmer onverhoort te zullen bly„ ven ; maar dat God zich nergens verplicht heeft , het
„ het gebed der Godvruchtigen om andere Goddelyke
goederen , altoos te zullen verhooren".
Ter vollediger uitvoeringe hiervan, om langs dien
weg den Bybel.van een bitter verwyt, en den. Christen
van geen geringe. bekommernis, rakende dit onderwerp„
te
A
I. DEEL. ALG. LETT. I' O. I.

!ROEVE OVfR HET G1 flO.

te verlosten, vestigt de Autheur, in de eert'ce plaats,
het oog, op het Leergebouw der Heilige Schrift, van
het gebed der Proplketen otn Wonderwerken., En hier onitren,t toont hy aen. (i.)„ Dat de propheeten by hunne
„ wonderwerken eigenlyk niet meer deeden, dan dat zy
,., 'er ílechts om baden en verhoort wierden ". (2). „ Dat,, de Propheeten God nooit om een wonderwerk aanroe„ pen mogten, dan op ingevinge van den Geest der wonderwerken , welke op hen woonde, hen leerde en
dreef, en in 't geloove aan deeze ingeevinge of drift ; en
dat uit deezen hoofde, en op deeze onderftelling, de
„ proheeten de belofte en het voorrecht hadden, van God
,, nooit om een wonderwerk aan te roepen, zonder met
„ der daad verhoort te worden ". ------ Uit het deswegens bygebragte heeft men dan, gelyk onze Autheur
zegt, het volgende voortel van de wonderdoenders der
v oorige eeuwen te maken. „ Zy bezaten geen meer dan
menfehelyke kracht, die zy als hun eigen te aller tyd
„ naar believen haddén konnen gebruiken en te werk
„ ft lien. Neen, maar het was God zelve, niet zylie„ den, die het wonder deed. Alleenlyk verwittigde hy
,, de heilige menfchen Gods, door zynen Geest, van
„ zyn voorneemen, dat het hem thans goeddunke, dat
„ de operbbaarrng door een wonderwerk bekrachtigt wory, de. Hier van dan verwittigt, gaven zy nu, of door
een gebed te doen, of door het aanraaken met de
hRad_, of op eerre andere wyze te verftaan, dat het
„ wwnderwerk, 't welk thans gebeurde, niet by geval
gebeurde, maar met hunne kennis, en op hun verzoek
vak ,Gód, ten mine tem hunnent wil; ten einde de
,, waarheid hunner leere daar door , als door een zegel,
„ bekrachtigt wierde ". ----r- In de ontvouwing hier
van ontmoeten ons verfcheiden oordeelkundige bedenVingen , over de wonderdadige gevallen in de Bybelblaen versneld, welken ter ophelderinge van dezelven dienen; mitsgaders welingerichte verklaringen van deze en
gene Schriftuurplaetzen; vooral van dezulken , die veel.
tyds betreklyk gemaakt worden tot het gewoone gebed
der Godvrucclitigen ; en welken, volgens des Autheurs
bezooging, bepeeldlyk tot de Wondergebeden , of Gebeden om Wonderwerken , behooren. Wel byzonder
fcaet hy ten dezen aenzien , met het afloopen van dit eer (te gedee;te vas zyt Gekhrift, opzetlyk íRi1 op des
-
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Heillands tael Joh. XVI. 23-30; om aen te toongin dat
Christus, in dit gefprek, geenzins her oog heeft, op het
gewoone gebed der Godvruchtigen , maar „ zynen Apos„ telen, als Propheeten, voor den toekomenden tyd,
„ dat is , voor den tyd van het naastvolgend pinxterfeest
„ af, en vorders, dit voorrecht der Propheeten belooft,
„ te wetten; 'dat ook zylieden van dien tyd af nooit om
„ wonderwerken ten behoeve van den christelyken
„ godsdienst zouden bidden, zonder met 'er daad ver„ hoort te worden ". Onze Autheur betoogt dit breed
voerig uit den t'zamenhang en den inhoud van 't gehéele
gefprek'; vergeleken met andere voorfeIlingen van Chris=
tus , die tot dit onderwerp te brengen zyn; en daerbenevens fielt by zulks in het heldere daglicht, door
ene daerbygevoegde uitbreidende verklaring van dit gef^rek.

:Iet eerfte gedeelte van dit Gefchrift daermede afgehandeld zynde, zo is verder het tweede gefchikt, tot het
voordragen van het Leergebouw der Heilige Schrift over
het gewoone Gebed aller Godsdienftigen in 't gemeen.
De Gpfteller dezer Proeve zich bepalende tot het gene
tot de Geloofsleer behoort, zonder in 't Zedekundige
uit te weiden, toont vooraf kortl y k , dat het Art pkel vart
het Gebed, dus befchouwd, In de Geloofsleere best geplaetst word, in' 't Hoofdfluk van de Voorwaerden des
Heils. Hier op treed hy voorts ter zake; handelt eer3tlyk over de natuur en het voorwerp des godsdienftigen
gebeds; vervolgens over de verhooring des Gebeds, en
ten laetfie over het nut van 't Gebed, waeraen hy wyders, als ten clot van dit Werkje, noch hecht een Aan
Gebed des Heren. Nopens deze on--hangzelovrt
derwerpen levert ons de Autheur verfcheidgn bedenkingen, die hare nuttigheid hebben; dan wy zouden te
breedvoerig worden, wanneer wy 'er op ílaen bleven;
vooral daer. wy 't, na 't bovengezegde, niet ondienflig
oordeelen, nog op te geven, ten miníle het hoofdzaeklyke van 't geen de Autheur, bepaeldlyk, wegens de
belofte van de verhooring der gebeden der Godvruchtigen in 't algemeen, voorgedragen heeft.
„ Deze gebeden, zegt hy, hebben, in het goddelyk
woord, ,tegts eenti onbepaalde belofte over het algemeen van
verhoort, dat is van agtervolgt te worden van de ver
zaakei. -Grootlyks verkhilt hier-krygindevzo
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de taal des Bybels, als zy fprak van de verhooring der
wondergebeden van de Propheeten, en als zy nu fpreekt,
van verhooring van de gewoone gebeden der Godsdienftigen in 't gemeen. Bid, zegt CHRISTUS, ZO word u gegeven; want wie daar bid, die ontfangt. Matth. VII. 7,
8. Hy zegt niet, gelyk Joh. XIV. 13,14 enXVL,23,
bid; en al wat gy ook flechts bid, het zal u gegeven worden.
En, gelyk Matth. XXI. 22, en Marc. XI. 24, wie
daar bid, die ontfangt, al, wat hy bid, het zy ook wat het
wil Neen, maar by zegt onbepaalt en slechts
over het geheel: Bid; en u zal gegeven worden; wel niet
altyd, doch zomtyds, doch menigmaal. Want wie bid,
die ontfangt, fchoon niet altoos, evenwel dikwils; en
bad hy niet, zo zou by menigmaal niet ontfangen. GeI.yk JACOBUS zegt, Cap. IV. g, gy hebt niet, om dat gy
niet bid; dat is, niet alles, wat gy niet en hebt, maar
nogthans veel al, van het geen u ontbreekt, mist gy
daarom, dewyl gy 'er niet om bid: en gy zoudt het hebben,
had gy 'er om gebeden. Zo zegt ook de CXLV Pfalm,
v. 18 en Ig. God is naby allen, die hem aanroepen, allen die hem
in waarheid, dat is, in oprechtheid, aanroepen. Hy doet den
wensch, het welbehaagen der Godvreezenden, ofte, het
geen de Godvreezenden begeeren , — te weeten , over het
geheel en onbepaalt gefprooken -- wel niet altoos, wel
riet alle hunne wenfchen , hoedanig ook; gelyk by by het
wondergebed zegt; ,rár,x uvrc óír ai is o,Oe, Marc. XI. 24;
maar toch in 't gemeen gefprooken en over het geheel
genomen, doet hy de wenfchen der Godvreezenden, en
hoort hen roepen en hel p t hen; zo niet altoos, toch
meestal. Maar heeft zig dan God jegens de Godvreezenden, flegts over het geheel en in 't onbepaalde
genomen, ter verhooringe van hunne gebeden verplicht;
zo laat ons thans nader bezien, hoe ver zig deeze belofte uitílrekt. En hier moeten wy de zaaken, waarover
-bet gebed der vroomen loopt, in twee deelen fchiften" :
„ i, in geestelyke onderwerpen, die wederom (a) of
algemeen, (b) of byzonder zyn".
„ 2, in zaaken, die tot ons uiterlyke welzyn behoo.
ren".
„God heeft allen menfchen om JESUS CHRISTUS wil dee.
ze algemeen noodige geestelyke goederen, vergeving
der zonden, leven en zaligheid belooft, doch op zekere
voorwaardeia : en onder deezen is ook het gebed om dezei-
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zelven. Zo Wy dan God om deeze geestlyke fchatten
aanroepen, mits dat wy met een hart, tot geloof en
vroomheid zig aanfchikkende, en dus recht daarom bidden, zo zullen wy zekerlyk verhoort worden. Want
hier is het geval waarvan PAULUS Rom. X. 12, 13. zegt:
daar is van alle te zamen één Heere, ryk over allen, die hem
aanroepen. Want wie den naam des Heeren aanroept, die zal
gered en behouden worden, gered van zonden, behouden
ten eeuwigen leven. Buiten deeze onontbeerlvke goe-

deren des geestes, zyn 'er nog andere geestelyke zege-

ningen, die wy misfen konnen, en geestelyke ontheffingen van nooden der zielen, die niet volftrekt fchaaden ; gelyk een fterk geloof voor een zwak; de onthef-

fing van zwaare beproevingen en verzoekingen onzer

deugd. Hier toe koomen de goederen •deezes levens en
beveyding uit tydelyke ligchaamelyke nooden en. gevaaren. Wat dit .foort nu van geluk en de goederen deezes levens betreft; zo zyn wy wel zekerlyk bevoegt,
daarom te bidden. „ Want, gelyk de Ridder MICHAELIS
„ zeer wel zegt, wy hebben het recht, om alle die
dingen van God te begeeren, die ons toefchynen met
„ ons waar geluk (amen te hangen. Maar dewyl wy
ons in deezen ook wel bedriegen konden, zo moe„ ten wy daarom bidden met onderwerpinge aan den god„ delyken wil; niet enkel en alleen met opzicht tot de
lichaamelyke goederen; maar ook met betrekking tot
,,, dit tweede foort van geestlyk welvaar en ; nadien 'er,
zeg ik nogmaals, ook geestlyke goederen zyn, die tot
onze zaligheid juist niet onontbeerlyk zyn; niet enkel
„ de wonderdaadige buitengewoone gaven Gods, maar
ook de byzondere verkwikkingen en vertroostingen
,., of gewaarwordingen der genade Gods, die alle ter za„ ligheid en tot onzen genadeítaat niet onontbeerlyk.
„ zyn; bygevolg ook altoos met onderwerping onder den
„ goddelyken wil moeten verzogt worden". Wat ondertusfen aangaat de verhooring deezer gebeden, zo leert
ons de H. Schrift in 't algemeen, dat zy, om menfchelyk te fpreeken , op Gods hart den indruk maaken, die
de verzoeken van kinderen op de harten hunner ouderen
hebben, en zo niet altoos , doch veelal, zullen verhoort
worden. Zie Match. VII. 7—II. Vergel. Luc. XI.
5---J3. en X`TIII. 1-7. Ondertusfen leert ook die zelf.
A3
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de bybel, dat God niet alle deeze gebeden verhoort,
dat is, 'doet wat van hem omtrent deeze zaaken verzogc
word. Zo bad renrus driemaal om ontflag van de vuist(lagen van's Satans engel, maar verwierf het niet, 2 Cor.
XII. 8, 9. Zo kampte PAUr vs met bidden, en vermaande de Romeinen , om hem daarin by te ftaan met hun
gebed, dat hy, nu naar Jerufalem reizende, en van daar
over Romen na Spanjen te reizen gedenkende, zyne
wensch verkrygen, van de ongeloovigen in Judea vey.
koomen, en dan met vreugde zyne reize na Romen,
en van daar na Spanjen doen mogt. Rom. XV. 24--3 e.
Maar zyn gebed werd niet met de verwerving van
het gebedene gekroont; nadien hy op deeze reize na
Jerufalem aldaar den ongeloovigen in de handen raakte,
en niet met vreugde en vry, maar in droefheid en
banden naar Romen geleid wierd, om aldaar jaarén in de gevankenis door te brengen, en niet, zo als
by gebeden had, om van daar na Spanjen te vertrekken;
teluk dit alles van LUCAS verhaalt word; Hand. XXII
--XXVIII. Or dat God niet alle gebeden omtrent zulke naaken verhooren wil; zo heeft hy wel eens uitdrukkeTy k verboden, zulk een gebed te vergeefs voor hem
te brengen. Zie Jer. H. i4. VII. i6. XIV. rr, 12.
Zo vermaant ook CHRISTUS zyne Discipelen, Matth.
XXIV. i5 -2 i , dat zy , by de laatste verwoesting van
Jerufalem, God wel mogten bidden, dat hun lieder vlucht
van daar niet op een regentyd, of op eenen Sabbath,
aar op een bekwaamer gelegentheid, tot eene fpoedi_
ge ontkooming, vallen mogt; doch hy zegt hen met
geen woord, dat zy God liever om de volílaáge verfchooning van de vlucht, en dus om het behoud van Jerufalem voor vyandlyk geweld, aanroepen mogten. Ten
duidelyken bewyze, dat, om het laatfte te bidden, ver_
geeffe arbeid zou zyn'; daaromtrent was geen verhooring
te verwachten, maar wel omtrent het eerfte; daarom verzoekende, zouden zy verhoort worden, doch, uit kracht
van tegenílelling, 'er ook van verflooken blyven , zo zy
'er niet om baden, gelyk ook JAeoaUS zegt Cap. IV. 3.
gy hebt niet, om dat gy 'er niet om bid. Laaten wy be.fluiten: het gewoone gebed der godvrugtigen word
altyd verhoort , als het loopt over de wezentlyke
geestelyke behoeftens van den mensch, over de noodzaak-
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zaaklyke vereisehtens van onze zaligheid ; maar, fchooi
het menigmaal verhooring vind , als dit gebed over
ontbeerlyke goederen of over de dingen deezes levens
gaat; echter word het toch ook veelal 'niet van God
verhoort, maar blyft dikwils onvervttlt in het laatste
geval".
„ En hier over hebben wy, om ons weder van de
„ woorden van MICHAëLis te bedienen, ook geen reden
„ om te klaagen. Want zoude men der albeftierende
wysbeid wel onredelyker wet konnen geeven , dan dat
„ zy, van de wenfchen aller vroomen afhankelyk, doen
„ zoude al wat denzelven goeddacht ? Want hoe dik„ wils verzoeken we, om het geen ons fchadelyk,
„ en om afwending van het .geen ons heilzaam zyn
„ zoude? niet gedenkende, dat • het geen de een be..
geert, aan eenen anderen tot nadeel ftrcken kon,
„ en dat God zelve niet eens voor alle wenfchen
, s der vroomen die elkander zomwyl zo zeer tegen.
„ fpreeken, zoude toereikende zyn! Laaten wy dan
daaraan genoeg hebben, dat God, die ons het gebed
bevolen heeft, aan onze gebeden veele zaaken inwil.
ligt, die wy zouden derven, als wy het gebed ach.,
terweegs lieten".
Onze Authéur merkt verder nog aen 3 dat de Hei.
lenen zelven van alle deze waarheden reed's overtuigd
waren; by welke gelegenheid hy verfcheiden lesfee ,
alit hunne Schriften, desaengaende bybrengt; „ wel.
„ ken, gelyk hy zegt, den Christen leeren moeten,
„ zig nooit te beklaagen, dat God niet alle onze gebe.
den verhoort; maar met vreugde doen zegger.
„ Heere gaa verder voort; niet myn, maar uwe wille
, gefchiede" 1
,

;
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Historisch Vertoog over het Boek der Openbaaring. Uit liet
Fransch , naar een echt Handfchrift. Te Harlingen by
V. v. d. Plaats, 1778. Behalven de hoorreden 83 bladz.
in gr. octavo.
het geen ons dit Historisch Vertoog aen dc
Volgens
hand geeft, is het Boek der Openbaringe, dat als een

echt Schrift van Apostel Joannes, in den tegenwoordigen
Kanon der Heilige Schrift, gevonden word, op zyn
best genomen, aen te merken als een.twyfelachtig Ger
schrift. En het voorgevallene in de Christelyke Kerk,
naer luid dezer voordragt van zaken, nopens dat Boek,
zou ons eer opleiden tot het denkbeeld, dat het 'een onder
welk gelyk de Autheur zich-gei{oknGfchrts;
uitdrukt:; ,; in de tyden der onwetenhéid, omtrent de.
Tiende Eeuw, in. tenen duisteren nacht, heimelyk
,, en, zonder gerugt, inden Kanon der Griekfche Kerk
,, 11oóp:,, om aldaar . onder de , Godlyke Schriften Bene
„ plaats tie -bekleeden." Dit geeft onzen Schryver aenleiding; om;' indezervoege. te.fpreken. ,, Dus werden de
„ oogen der gehéele Christen- Wereld van de Stralen der
,; Godtykheid getroffen, die in de voorige eeuwen nier
„ genoegzaam ,hadden kunnen doordringen; dus zag men
, in de allerduisteríle tyden van het Christendom veel
„ klaren dan te voren. De oude tw,;zyffeling werd als on„ wetendheid aangezien, en de nieuwe verzekering als
„ een grooter licht. Het geen de Vaders, te Laodicea
„ vergaderd, niet :hadden geweten, nog in de Registers
en Overleveringen der Afatifche Kerken, aan welken
„ de Schriften van den H. Joannes ter bewaringe waren
„ gegeven, hadden kunnen vinden, kwam ter kennisfe
„ hunner betere onderregte NNTakomclingfchap; en uit
„ hoofde dezer nieuwe verlichtinge, eindelyk, na ver„ loop van duizend jaren , verfchenen, houdt men voor
„ uitgemaakt, dat de Openbaaring wel deeglyk van dezen Apostel, en gevolglyk waardig is, om onder de
„ ontwyfelbaar Kanonyke boeken te worden aangeno„ men."
't Is overbekend dat dc Christenen, bykans door alle
tyden heen, min of meer verfchillende gedachten over
dit onderwerp gevoed hebben; en 't is dus niette verwon.
de-
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deren, dat de Heer Abauzit van Geneve, (de Schryver
van dit Vertoog,) een Man in 't Gemeenebest der Lette
beroemd van wegezyne Geleerdheid, overgeheldis,-ren
om hun toe te vallen, die de echtheid der Openbaring
van _7oannes in twyfel trekken, of volftrekt betwisten.
W y begrypen ook ligtlyk , dat iemand, door de manier,
op welke de Heer Abauzit alles voorgefteld heeft, met
dit gevoelen dermate ingenomen worde, dat het hemuitlokke, om 's Mans Vertoog in 't Nederduitsch te vertolken en ter Drukpersfe te brengen. Maer 't geen ons,
omtrent deze Nederduitfche uitgave, vreemd voorkomt,
is dat noch Vertaler noch Uitgever ene behoorlyke kennis fchynen gehad te hebben, van de latere denkwyze
van den Heer Abauzit, over dit Stuk. Als men van den
gewoonen weg afwykt, of de Schriften der zodanigen
begunttigt, komt men voor als een Liefhebber van onderzoek; 't welk insluit, dat. men de zaek van alle zyden befchouwt; iets, dat echter in dit geval niet in acht
genomen zal zyn. Ene aencekening van den Drukker op de
Voorreden doet zulks genoegzaem zien, daer ons gemeld
word, „ dat men dit Vertoog vindt, in eene Verzameling van kleine Stukken, onder den tytel van Oeuvres
„ diverfes in 1770, na 's Mans dood„ uitgegeven ;" zon
enige verdere melding van 't geen wyders, omtrent-der
dit Vertoog, wel degelvk, opmerking verdiende.
Her thans in .'t Nederduitsch uitgegeven Vertoog,
naemlyk, word niet gevonden in de Oeuvres de feu M.
Abauzit, waervan liet eerfte Deel, in den fare 1770, te
Geneve by Cl. Philibert en Bartin. (.'hirol, in-octavo uit
ontmoet 'er integendeel,' pag. 310-326,-kwam.Men
ene korte .Proeve, of een Esfai fur l'Apocalypfe, van een
geheel anderen inhoud dan dit Vertoog. In ene Voorre.
den, daer voor geplaetst, pag. 3os-3op, word gehandeld over den tyd, in welken het Boek der Openbaring
gefchreven is: en in beide deze Stukken word aen de
echtheid van dat Gefehrift geenzins getwyfeld. Wydersgaet 'er nog vooraf, pag. 301-304, een Brief over dat
zelfde onderwerp, aen den Hoogleeraer hernet, dien de
Schryver deze Proeve ter lezing toezond. En voor dat
alles is geplaetst een Berige van den Uitgever, (Avertisjement de l'Editeur) 't welk ons de volgende, in dit ge
geeft. -vaI,merkwdigbyzonhe,ad
1. M. Abouzit heeft, nog jong zynde, ene Historifc7e
AS
en
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en Oordeelkundige Verhandeling gefchreven 3 over de

Vraeg, of de Openbaring onder de Kanonyke Boeken
behoove, en of zy, waerlyk, door den H. Apostel
3oannes, aen Wien men dezelve toefchryft, opgetteld
zy. Hy befloot toen, dat dit moest ontkend worden.
2. De beroemde Michaëlis, in Duitschland, maekte 'dr
enige oordeelkundige aenmerkingen op; en in Engeland
werd dat Gefchrift van M. élbauxii, van 'luk tot ftuk,
zeer gegrond, wederleid , door L onard Twells in het derde
Deel van zyn Oordeelkundig onderzoek van een Grieksch en
Engelsch Nieuw Test vent, in den jare 1732 te London
uitgegeven. Deze wederlegging, is , uit het Engelsch
in 't Latyn vertaeld, te vinden, in Y. Woifii G`ura, T.
Y p. g87 -429.
S. M. ° lbiauzit vond de bygebragte reden van den ge
oordeelkundigen Twells zo bondig, dat hy-lerdn
van zyne voorige gedachten afdonde r en het gemene ge
voelen omhelsde.
Ingevolge hiervan heeft by zig
ook naderhand, in zyne Refiexiont fur l'Idololatrie, p,
zr7, 218, 220, (Oeuvres T. I.) op eneplaets der Open
baringe, als waerlyk van yoannes gefchreven, beroepen,
"-. De Bovengemelde Verhandeling van Abauzlt is nit
eer. eigenhandig Engelsch, maer slordig, I Iandfchrift,
in 't Fransch vertaald, uitgegeven, te London, in 't
jaar t 73 , gelyk Wolf 1. c. p. g7 g , meld, met aenha-,
,
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1ing der Bibliothéque Raifonnée, T. V. P. II.. p. 478;

welke, in het aldaer gedane verflag, van die overzetting
getuigt ,dat dezelve op zommige plaetzen duister en onverftaetibaer is.
Uit dit alles ziet men, dat het Historisch Vertoog in
dezen, in 't Nederduitsch, aen 't licht gebragt, een
ftukje van des Autheurs jeugd zy; als mede dat het zelve, naex 't eigen oordeel van den Schryver, zo bondig
wederleid ware , dat hy zelf, in later tyd, van dis gevoelen afgezien, en de echtheid der Openbaringe, als een Ge.
fchrift van 5oannes, erkend hebbes By aldien de
Vertaler of Uitgever deze byzonderheden geweten had,
toudèn ze 'er veelligt van af gezien hebben; of althans
béwbQgen zyn, om het zelve zd bloot en eenvoudig,
zonder enige aenmerkingen hier omtrent j niet uit te geven.
-

A'ieu.
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Nieuwe, met de Heilige Schriftuur overeenftemmende, I7erklaaring van den Antichrist. Benevens Chronologifche en
Astronomifche Tafelen, aanwyzende liet begin, den voort
einde van 't Antichristifcaie Ryk, als mede dat-ganeht
der Waereld: met eens voorzeggende Tafel van de tans in
Europa opkomende Onrusten en Oorlogen, mitsgaders de
daar op volgende veranderingen van eenige Hooven en Mogendheden. Opgeteld door J. n. iv. U. DL GENGHOFEN,
bygenaamd Alethinos. Te Amfierdam by A. FF'okke Simonsz. 1778. In quarto Q9 bladz.

nlyftike verklaring van 't g een ons , wegens het
EmeldneAntichristifche
Ryk, in de Heilige Schriften geword, die meer op zinnebeeldige gedachten, dan op

gegronde uitlegkundige regels rust; en genoegzaam in alle
deelen, go in de zaeklyke voorftelling, als in de berekende bilgave, dermate willekeurig is , dat men 'er gene
de miníle vastigheid in einde. — Wat, by voorbeeld,
de zaeklyke voorítelling betreft, genoeg, zy het des.
aengaende by te brengen, de verklaring van het getal
des Beests , Openb. XIII. i8, welke in 'o. Grieksch opgegeven word., met de. letteren XEE of wel xis ; dat on7e Vertalers , daer 'er van een getal gefproken word,
nacr 't gebruik der Grieken, door zeshonderd zes en zestig overzetten. De benaming van getal, en 't gebruik
der Grieken, pleit voor zodanig ene overzetting. Maar
onze Autheur vind goed hier zyne aendacht te vestigen,
op het drietal van letteren, en zich daer door te laten
leiden, tot het Griekfche woord H-4e- betekenende
Wellurt, als welker getal een drietal is. Dit is dan de
naeen van 't Beest; en dit drietallig woord, of deze benaming behelst in ziel1 xpv-és Goud, Elfos Zwaerd en
w 'P of Mivt Vleesch. Iet Goud duid dan aen de Waereld; het Zwaerd den Duivel; en het Vleesch de Vleesëhtyke lusten, die in het Antichristifche Ryk, of het Ryk
der Zonde, dat zich tegenhet Ryk van Christus, of dat
der Deugd , aenkant , de heerfehappy voeren. — Als neen
zich zelven toegeeft in zulk ene manier van myftiek ver klaren der Heilige Schriften , kan men 't niet kwalyk nemen,gdat een ander, die voor ene oordeelkundige ver klarin der Bybelbladen is, alle zulke voorfiellingen flille -
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letjes ter zyde legt; als Ilechts gegrond op willekeurige
zinnebeeldige gedachten.
En even zo is 't gelegen met de berekende opgave
's Mans hoofditelling is. „ 'Er zyn 30 jaaren voor de
„ Elementaarifche Zonnen — en 19 jaaren voor de Maa„ nen Loop. Dus vereifchen deeze beide Elementaarifche
„ Lichten 570 jaaren, tot dat zy juist 'weder op het
zelfdei punt te rug komen, daar zy , of ook de Aard„ kloot., haare omwenteling begonnen hebben. En dit
„ jaargetal voleindigt eene myftike Astrologifche Tyd."
-- Men behoeft niet by uitftek ervaren te zyn indeHemelloopkunde ,om te weten, dat deze Stelling zeer verre
van naeuwkeurig is. Dan dit daer gelaten. „ Christus,
vervolgt hy, de Goddelyke Zon der Geregtigheid, is
opgegaen in den Avond dezen ?nyftiken Tyd-Sabbaths,
„ dat is: toen de twee' Elementaarifche Lichten haaren
zeevenden Loop voltooit hebben; en dus in 't jaar na
de Schepping der Weereld $990." Zulks tracht hy
ook nog eenigzins tydrekenkundig te bewyzen; doch
men kan genoegzaam zien , dat zyne Tydrekenkunde gedrongen is, naer dien Myftiken Tyd. Sabbath, of zeven
omloop van 570 jaeren. Maer men ftae hem dit-maligen
alles toe; hoe nu verder? de rekening van den tyd, tyden
en een halven tyd, gemeld, "Dan. XIi. 7. vergal. met
Openb. XII. ij., grond by op den bovengemelden omloop van S7o jaren; een tyd is dus 570, de tyden zyn
1140, en een halve tyd is 285 jaren; makende te famen
1995 jaren, het welk het einde der Waereld zou brengen op het jaar 1995 na 's Heillands geboorte. Maer op
welken grond fleunt deze bepaling van Daniels opgave?
voor zo veel wy zien kunnen op geen anderen, dan op
des Autheurs geliefde flelling van den omloop van 57o
jaren, die hy willekeurig op Daniels woorden toepast.
Een ander, gevallen zynde op den omloopstyd
der Eclipfen, of dien van 521 jaren, zou, op dien zelf.
den voet voortgagende , ene geheel andere rekening gemaekt hebben ; cn bragt hem dezelve niet op het bedoelde getal, het zou hem niet moeilyk geweest zyn, die
rekening op de ene of andere manier te vereffenen; gelyk in dezen door onzen Schryver gefehied. Volgens zyn Sleutel van de .Propheetifclie Tydrekening , dien
$v, zo 't ons voorkomt, naer welgevallen maakt, zal
het einde der Waereld zyn, iti 't jaar I oo ; en dus 95
ja,
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jaren vroeger, dan volgens de boven ,opgegeven rekening. Doch dit maekt gene zwarigheid; want, naer luid
van Matth. XXIV. 22, zegt onze Autheur, zullen die
laetfte dagen', om der uitverkorenen wil, opgekort worden ; des men 'er maer 95 jaren hebbe af te trekken;
wanneer alles juist uitkomt. 't Was inderdaed
naeuwlyks der moeite waerdig, om den Lezer hier mede
op te houden, dan wy begrepen dat het niet ondienftig
wezen zou, dus aen de nieuwsgierigheid te voldoen;
waerom wy 'er ten Plot ook nog zullen byvoegen
's Mans voorfpelling wegens het toekomftige, welke aldus luid.
„ Noch eene klyne tyd is 'er overig tot dat COG (de
Scythen of Europceifche en Afiatifche Turken) en Magog (de
Thusci of Italiens Bewoonders) zich tegen de Heiligen ten
Noch vier Pruisfens -- vyf
Stryd vergaderen.
Vrankryks —en vyf Oostenrykens (Hongeryen en Bohemens) Koningen volgen in hun Ryk naare Voorvaders na,
en loopen den een na den anderen met fchrik en ver
hunner begraafenisfen, Openb.-bastheidnSroz
6. 15, Pruisfen zal zich wel verheffen aan macht en
maar Oostenryk vermindert, zal den laatLanden
Ren zyn, die een Vorst van zyn Geflacht leevenden Lichaams in 't Eind-Vuur der Weereld oplevert.
Vrankryks Lelie kon noch wel met het Slot van
deze Eeuw beginnen te verflappen , en zo aanzienlyk
niet meer bloeien. De Rusfifche magtige Arend zal,
gelyk eene teerende, de Vleugelen zinken laatende, na
't Einde des Ryks zuchten. .Romen zal na 't ver
Vreemdeling onder den roo--liesvanzyApotfch
venden Arend gedrukt worden.... En.... Och de groote Veranderingen, die met 't jaar 1855 in en op de ge
Aardkloot gezien worden, Openb. VI. z4, zullen-hel
getuigen, dat de tegenwoordige reeds loopende halve
tyd, met het Heelal, naar zyn Einde fpoed, en zich tot
het Eindvuur bereid ! "
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ZWEEDSCHE

Geneeskundige erhuazdelingen., aan de Koninglyke Zweed
Academie medegedeeld. Uit dezelve by een verzameld,-fche
vertaald,. en zitgegeeven door JAN BERNARD SANDIFURT,

$tads Med. Door- in 's Gravenhage, Lid van verfclieide
geleerde Genootfchappen. Vierde Deel, met Plaaten. Te
Leiden by van der Eyk en Vygh, 1778. In .groot 8vo.
539 bladz.

veele voortreff tyke Verhandelingen, in dit Deel
Uitvervat,
neemen wy tot een proef hier over, de-

wyl wy van allen geen verflag kunnen mededeelen, de
Verhandeling van onzen Landgenoot, den Leidfeherr
1tDI*ARIA SANAIIQRT ; zynde een onderzoek,
betreffende de werking van het Quasfie-hout in de ligt,
i de. Latynfche Taal aaii de Zweedfehe. Academie medegedeeld. „ Na dat de Archiater I.INNAUS, in eene Academifehe Verhandgling (a) het Quashe -hout aan de geleerde waereld meer had bekend gemaakt, hebben veelen
het zelve in onderfeheide ziekten gebruikt; maar de uitflag is zelden .evenredig geweest aan de hoop, en het is
hier van daan gekomen, dat de meesten geen lust gehad
hebben, om dit middel meer voor te fchrvven. De
Heer TiszoT is .ier van meening (de: la fanté des gens
de lettres, p. 221.) dat het Quasfie•hout in Raat is om
Bene zwakke maag te verfterken, de verteering der fpyzen te verbeteren, de winden te verdryven, en door het
wegneemen der verftopping, welke van verfappingder ingewanden van den buik ontftaat, open lyf te bezorgen.
De Hoogleeraar SCI-IWENCKE fchryft aan het zelve toe,
het vermogen, om de rotting in het lighaam tegen te
faal, en om, behalven het verfterken der maag, ook
te bevorderen de behoorlyke veerkragt der darmen (Befchryving der in- en uitlandfche gewvasfen, pag. 132.) De
Heer KtLPIN, Hoogleeraar te Greifswalde, meld my, in
eenen brief van den 13 December, 1768, dat by van
het zelve gezien heeft eene goede werking by twee Ly.
ders, die de ligt hadden, en eene Vrouw, welke met
op-

Hoogleeraar,

(a) Disf. de ligpo Quasfie, verdedigd door den Heer c. BLOM,
itt iet jaar 1763. 4maen. 4c'4. Vol. G. p- 416.
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opílygingen geplaagd was, voegende'er by, dat de Hoog
leeraar RHADES, te Stettin, het nuttig gevonden heeft in
Zenuwziekten, en ongeregelde Koortzen. Ja onlangs
heeft de Heer MONRO, aan de Engelfche Societeit, medegedeeld eenen Brief van den Heer FARLEY, die ook ge.
plaatst is in de Philof. TransaEit, Vol. 58. p. 81., en
waarin deeze Heer meld, dat hy op het Eiland Antigoa ,
met een afkookzel van Quasfie -hotst , geneezen heeft eery
v1ensch, dat de Koorts had, en de Kina niet kon ver.
draagen, maar dezelve uitbraakte, meldende teffens, dat
by van dit middel daarenboven eene goede werking ge..
zien had in drie andere gevallen in welke de omftandig.
heden gevorderd hadden, Kina voor te fchryven, dewyl
men rede had, om voor rotting tevreezen, maar de maag
niet in Raat was , om deezen bast te verdraagen : voor he
overige heeft hy eene, met maagpyn gepaarde, braaking,
geneezen door een afkookzel van anderhalf drachma van
,het liga. guasf cs, en een drachma van de ferpentaria virginia.na. -- Ik heb waargenomen, dat men van eene tinuur , van
dit hout vervaardigt, zich met zeer veel voordeel, by
zwakke maagera, kan bedienen, wanneer de trek tot eetera
is verlooren gegaan, en de fpysverteering niet naar behoo.
ren gefchied ; uit deezen hoofde heb ik de tinuur vart
het Quasfie-hout reeds beginnen te houden voor een der
beste maag verfterkende middelen, inzonderheid na dat
ik vernomen heb, dat andere Geneesheeren in de zelfde
gevallen eene goede werking van dezelve hebben waargenomen. Ik heb ook een afkookzel van dit middel vooirgefchreven tegen de Wormen, maar zonder eenig nut.
Maar daarentegen heb ik van dit Hout zeer veel nut in
áíe Jigt waargenomen, en hiervan zal ik twee gevallen
#nededeelen, gaande met opzet voorby zulke gevallen,
in welke dit middel niet alleen ; maar gepaard met 'inde.
re middelen, is voorgefchreven. Eerie Vrouw,
van een zeer zwak lichaamsgeftel, oud zeven-en veer.
tig jaaren, die zedert veele jaaren geweldige Jig:tpyncu
geleden had, en, gedurende deezen tyd , ook allerlei ge,
neesmiddelen had beproefd, doch zonder eenig nut,
wierd van deeze pynelyke ziekte zoo geweldig aangetast
in het begin van het jaar 1769, dat zy niet, zonder
hulp, uit 't bed konde komen, en niet, dan met zeer
veel pyn ,- ,kon op de been zyn. Zy maakte wederom
gebruik van allerlei middelen, behalven ook van dye,
I.
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welke men doorgaans tegen de jigt gewoon is voor te
fchryven, maar alles te vergeefs. Ik sloeg haar toen
voor de tinduur van het Quasfie-hout, na dat de maag
en darmen vooraf behoorlyk gezuiverd waren. Van de.
zelve nam zy in witten Franfchen Wyn dagelyks in,
eerst dertig, en daarna zestig, droppels, eerst eens,
en daarna twee maaien, kunnende zy, uit hoofde van
den al te bitteren fmaak, geen grooter gift verdraagen.
Maar, niet tegen{laande dit, wierd zy egter, na verloop van eenigen tyd, gewaar eene aanmerklyke vermindering van pyn, waarorn zy vervolgens dagelyks innam
twee oncen, waar door zy van de Jigt zoo wierd beveyd, dat zy thans niet het minste ongemak daarvan beipeurd. Op dezelfde wyze heb ik, met dit mid.
del, geholpen eene arme Vrouw, welke langen tyd, uit
hoofde van geweldige Jigtpynen, die vooral in de regter
knie hunnen zetel hadden , het bed had moeten houden.
Ik liet haar ook gebruiken de tinuur yan Quasfie-hout,
tot vyftig droppen telkens, in bovengenoemde foort van
Wyn; waarop volgde verligting van haar ongemak, de trek
tot eeten, welke haar federt langen tyd verlaten had, weder
kwam, en zy allengskens meer en meer toenam in kragten.
Vervolgens liet ik haar dagelyks inneemen anderhalf once
van deeze tintuur, waar door zy van haare pynen
zoo volkomen wierd verlost , dat zy het bed kon ver
laaten. Maar nadat zy eenigen tyd dit middel had na.
gelaaten te gebruiken, en 'haare pynen weder kwamen,
hoewel die egter nu zo geweldig niet waren, fchreef ik
haar weder voor de tinuur, van welke ik den uitllag
nog wel niet gezien heb, maar die ik egter denk, dat
even gelukkig zal zyn, als in het voorgaande geval (a).
In deeze twee gevallen heb ik de Lyderesfen geen
ander middel laaten inneemen, als de Quasfia, ten einde
des te beter te kunnen waarneemen, hoe veel nut zy
aanbrengen konde ; laatende, wat uitwendige middelen
aanging, flegts alleen van vryvingen gebruik maakent
Van wegen het gemak heb ik de tinftuur van het
Quasfie-hout den voorkeur, boven andere bereidingen
van dit middel, gegeeven. Men bereidt deeze tinctuur
het
(a) Myn Broeder heeft my onderrigt, dat deeze vrouw ten
naasten by herfteld is, raar egter niet volkousen.
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het best, als men een once gefneden, of zeer fvn gei
nopt , Quasfie -hout laat trekken in eene hooge glazes
phiool, met zes oncen Franfchen brandewym in eene bekwaame warmte, tot dat de kragt uit het Quasfie.hout,
genoeg getrokken is, waarna men de tinuur zapt af-:
giet, en bewaart. De Archiater en Ridder UNus heeft hier by gevoegd de volgende aanmerking. Ik
heb zeer veele Waarneeiningen, betreffende het Quasie-hout 3
en ik hoop 'er nog naeer te zullen krygen. Die de werking van
het zelve in de Geneeskunde onderzoeken wil, moet altoos den
wortel neemen, die bruinagtig is , en niet den ft am, die wit is.
Van de meeste houten , welke in de Apotheken worden gebruikt , neemt men den wortel , by voorbeeld van de Sasfafras 1
Guajacum, Aloë , Rhodium , &c. ik -heb een groot onderfcheid
gezien in de werking van 't lignum quasfiae, dat van den wortel genomen was, en dat van onze Apothekers , dat van den
ftam is genomen". In een Aantekening worden nog ver
aanmerkingen en waarneemingen over 't gebruik-fcheid
van 't Quasfie-hout, uit vcrfchillende Auteuren, aangehaald; dog wy moeten ons met 't bovengemelde vergenoegen.
Brief aan den Wel. Ed. Gefir. Heer Mr. J. RENDORP, P yheer van Marquette, Meesterknaap van Holland: behelzen.
de eenige Aanmerkingen over zyn Wel Ed. Geftr. IVerhandeling over het Regt van de 7agt , door Mr. J. D. In
's Gravenhage by H. C. Gutteling 1778. In groot octavo 137 bladz.

Voor hun, die eenige betrekking tot het Regt van de
v Jagt, of belang in deszelfs gevolgen in de uitoefening hebben, is dit Gefchrift van eene weezenlyke aangelegenheid, daar 't zelve dient om te tonnen, dat de
Heer en Mr. Rendorp dit Regt, in zyne Verhandeling',
deswegens te eng beperkt heeft. De afgifte deezer Aan
stelt den Leezer in Haat, om, met het door--merking
bladeren dier wederzydfche Schriften, het Stuk van doh
eeneis -en anderen kant na te gaan. Heeft de Heer en Mr.
Rendorp zyn gevoelen op eene inneemende wyze voor
Heer en Mr. Dierquens , wiens naam als-gefld,
Schryver van deezen Brief wel, genoemd mag worden,
I. DEEL. ALU. LETT. NO. 1.B
heeft
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heeft van zyne zyde niet minder zodanige f}ukken entie
covyzen bygebragt, die eene oordeelkundige overweeging
kunnen opwekken, en aenleiding geeven, om de ftellingen vats den eerstgenoemden naauwkeuriger te toetzen.
En men zal dit met te meer genoegen in 't werk kunnen
ftellen, om dat de Heer en Mr. Dier quens j fchoon by
inkome als een Tegenfchryver, die in dit f}uk eene gegronde kengis bezit , egter den Heer en Mr. Rendorp
piet alleen met befchheidenheid s maar zelfs met eene merelyke toegeevendheid , die hem eere aandoet , behandelt .
chriften van die natuur, op zodanig eene wyze uitgevoerd, vooral in zaaken des Regts, zyn best gefchikt
om den wikkenden Leezer onpartydig te houden; en kun
dienen, om deeze of-ne,dorzlvgykin;
geene duisterheden op te helderen, en aan de daarom
gemaakte Ordonnantien een klaar-er licht by te zet -tren
Zulk een onderzoek kan mogelyk den geenen,-zetn.
wier zaak het is, aanleiding gee\ en, tot het beraamen
van deeze en geene middelen, om, zo al de zaak zelve
geene verandering ,duldt, ten minfte de onheufche behandelingen , en woeste baldaadigheden . die onder het voor
maar al te veel gepleegd wor--wendzlvaryJgt
den, kragtdaadiger te keer te gaan; en dus, zo veel mogelyk is, die foort van moedwilligheden te weeren, wel
inzonderheid dit, fchryven veroorzaakt hebben. -----ken
Daar we nu voorheen de Stellingen van den Heer en
Mr. Reisdorp ten opzigte van dit Stuk gemeld heb
kunnen we thans niet wel nalaaten, ook de-ben*),
ielIingen van den Heer en Mr. Dierquens te berde
Tegenf
te brengen, welken zyn Wel. Ed. Gefi:r.,met het afloopen van zynen Brief in deezervoege byeen voorfielt.
„ Wanneer men nu eens recapituleérd, het geen dus
verre betoogd, en uit de menigvuldige aangehaalde flukken openbaar is, zoo is het immers waar dat ze alle
UEdG. begrip tegenfpreeken.
„Ten opzichte van het Opperrecht over de Jagt, toonen dezelve onwederfpreekelyk aan, dat dat recht aan
den Graaf alleen toekomt.
„ Wat aanbelangt het Territoir van de Houtvesterye dat
het gaat over geheel Holland.
„ Aan-

,

(*) Zie Redend. Fad. Letter©ef. VI. D. bl. 595, en vert.
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„ Aangaande het recht van Houtvesterye, dat het zelve
telleen aan den Graaf competeert , en de Graaf of Graaflykheid ook alleen die geene is, die Placaaten en Ordonnantien over de Jagt kan maaken.
„ Met betrekking tot dat Opperrecht zelf, dat liet een
voorrecht is en Regale de Souvereine Prinfen van rechts
toebehoorende, en dat vervolgens aan geen Vafal-avegn
kan afgeftaan worden.
„ Dat by het uitgeeven van de Leenen niets word ver
te zyn, dat niet nominatim en uitdrukke--flangev
lyk in de brieven gefpecificeerd is.
„ Dat zoo'er Vafillen zyn geweest, die eenige Gerechtigheden, meerder als hunne brieven mede bragten, heb
-ben
gebruikt, zulks is gefchied b y
„Dat niemand het zy Edel of'Onedél eenig recht tot
de Jagt heeft s maar de jagt geniet i alleen by confent
en vergunning.
„ Dat al het zelve van alle oude tyden alzoo heeft
beltaan:
„Alle pofitiven, die niet alleen alzoo tot maintien
vat! de rechten van de Graaflykheid, iterativelyk, by
de Procureurs Generaal van Holland, in Judicio contradictorio gefustineert , maar, by Sententie van het Op
per-Gerechtshof geconfirmeerd zyn.
,,Dus blykt dan uit alle de bygebragte Rukken, dat het
recht van den Graaf en van de Houtvestérve zich uit
geheel Holland en over al het Wildt, en dat-firektov
de eigendom, die de Vafallen aan hunne Leengoederen
hebben gehad ; hun geenzins tot de Jagt gequalificeerd
heeft, of aan dezelve even veel magt in hunne Domeinen heeft gegeeven, als de Graaf in de zyne had. En
eindelyk
Dat, verre dat de Graaf s met betrekking to de
Houtvesterve en Jagt, nietwes in die Domeinen der
Vafallen te ltieten of te gebieden zoude gehad hebben dezelve, dien aangaande, geheel en al onder de dispofitie
van des Graaven ordonnantie gefield zyn geweest.
„En dat gevolglyk noch de uitdrukking van oNsE Hout
vesterye, noch het verbod van dor hout te hakken, -turf té
delven enz. en;. in het minfte bewyzen kunnen, om daaruit het Opperrecht der Graaflykheid en der Heeren Gp=
perhoutvesters over de Jagt, in het, naar UEdG. begrip , zo ingefchrankte perk te befluiten 1 en dat over.
B2
zulks
„

e
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zulks UEdG. delling, daarop gebouwd, is abufief, en
tegens het vecht der Graaflykheid en der Opperhoutvesters ftryd, en oopenlyk aanloopt, tegens de algemeene
Jurisdictie van de Heeren Lt. Houtvester en Meester
geheel Holland, daar dezelve-knapeovrdJgti
door geene byzondere uitgaaven is uitgeflooten.
„ Men voege hier by ten laatfle nog het volgende floc
van deezen - Brief, met betrekkinge tot de qualificatie ter
Jagt, reeds van over omtrent vier honderd jaaren verleend.
„ UEdG. heeft niet opgemerkt, dat de Eigenaars van,
Landen al van ouds verplicht zyn geweest de jaagers
op. l ane Landen onbelemmert te laaten Jaagen. UEdG.
had daar van het klaare bewys kunnen vinden in de Ache'
van.Confent van Hertocli Aalbrecht, op 24 dach in Julio in
't jaar. ons Heeren MCCCCIV, en dus byna 400 Jaarera
geleeden, aan .zynen Kamerling gegeeven , waarby hy
teveeld aan den Houtvester, en aan een iegelyk, „ hem
„ rustelyk en vreedelyk te laaten ryden, met zyn Win,, den en Konden, al der Wildernisfen deur, tusfchen
„ Maas en. Zype, ende NB. anders overal daar 't hem ge,; neugd".
,,. Dus toont deze ale van Qualilcatie. waarvan men
'er oneindig in volgende tyden uit de Registers van deKniitvesterye zoude kunnen produceeren , ten allerklaarlie aan, dat geen Ingeland 'gerechtigd is,. (ten zy in Vryheden,). een faager met behoorlyke Qualificatie van den
Meere Opperhoutvester voorzien, van zyn oopen land,.
dat op geen behoorlyke wyze afgeflooten is, te weeren,
of hem te ^ontneemen een Voorrecht, waarvan de Edelen. ea Gequalificeerdens, federt ten minfle vier honderd Jaaren, op autoriteit van den Souverein in bezit
zyn".

i7erhandelingen uitgegeeven door de Maatfchappy ter bevordering van den Landbouw. Te. Ainfterdam by C. N. Guerin
1 77 8 . Behalven het T7oorwe,k 278 bladz. in gr. octavo.

emerkt de Landbouw, met het hoogíle regt, voor
G
een der weezenlyke takken van 's Lands welvaart
ehoudea.
niet anders dan
mag worden., kan. mens 't

prys-
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pryssvaardig keuren, dat zommigen zig in een Maat.
pchappy vereenigen, om derzelver handhaaving te kragtiger te bevorderen, en het hunne toe te brengen, om
ook anderen aan te moedigen, tot het mededeelen hun
kundigheden en waarneemingen, raakende zodanige-ner
bvzondere Rukken , die een nader onderzoeken 'verdere
opheldering vereifchen. Men ziet des met vermsak, uit
de Voorreden voor de bovengenoemde Verhandélingen,
én de daar nevensgaande Lyst , zo der Leden, als der
Honoraire Leden, van zulk eene Maàtfchappy te Amfterdam, dat een aantal van Perfoonen van aanzien, en
Mannen van kunde in dit ftuk, daar toe de handen in
ién geflaagen hebben; waar van men op goeden grond
eens heilzaams uitwerking mag. verwagten. Dit Eerae
Del van Verhandelingen althans, grootlyks op hunne
aantnoediging gefchreeven, en onder hunne bezorging
In 't 'licht gebragt , behelst reeds verfcheiden naauwkeu-,
rige waarneemingen en wel gewikte overdenkingen over
een onderwerp, dat in de laatfte jaaren de oplettendheid der Natie, meer dan voorheenen, tot zich getrokken
heeft; te weeten, het gebruik van de Hout- en Turfasch op onze Landen. — Zulks heeft de Maatfehappy
genoopt , ten einde dit onderwerp nader te onderzoeken,
de volgende Prysvraag voor te Rellen. „ Zoude men
zich, tot verbetering der Bouw- en °Weilanden, in.
„ onze Provincien, van de Hout-en Turf-asch.met nut
„ kunnen bedienen? Voor welk foort van Gronden, en
„ op welk een,- wyze, zoude men dezelve tot het mees„ te voordeel kunnen gebruiken" ? Ter beantwoordinge deezer Vraage, levert men ons in dit Deel een viert
tal v-Vi Verhandelingen, welker eerfte met den gouden
Eerprys, en de tweede, als een Accesfit, met eene zilveren Medaille bekroond is geworden; terwyl men dd
derde en vierde ook der openbaare afgiftewaardig ge
heeft.
-keurd
'Er is tusfchen decze vier Verhandelingen geen het
min(te verfchil over het eerfie lid van 't voorftel der
Maatfchappye. De vraag „ of men zich, tot verbete„ ring der Bouw- en Weilanden, in onze Provincien ,
„ van de Hout- en Turf-asch met nut kunne bedienen"?
wordt eenpaarig met Ya beantwoord. Ook zyn ze voer
't overige ten aanzien van derzelver gebruik op onder
'Gronden, en de wyze van behandeling, eenttem--fehidn
mlI3 ;;
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eniger, dan men veelligt van vooren zou verwagt heb.
ben. 't Komt mecrendeels meer aan op Bene fterker
of zwakker bemesting van deeze en gcene gronden, dan
op een weezenlykverfehil; en daar ze, in dit opzigt,
meest uit elkander zouden loopen, raakt het de Zandgronden; met betrekking tot welken de een meer voordeels in 't beasfehen ziet , dan de ander. Doch in alle
deezen'komt Reeds in aanmerking, dat 'er in dezelfde
Poort van gronden eene aanmerkelyke verfcheidenheid
plaats heeft, welke een Landman in 't oog moet hou.
den; dat hem, gelyk de Opstellers deezer Verhandelin.
gen ook herinneren, met oordeel daaromtrent te werk
moet doen gaan: dit in agt genomen zynde maakt het de
verfchillendheid der opgegeevene bepaalingen nog minder,
en de Landman heeft gemeenlyk maar een oplettend oor
te gebruiken , om ze na genoeg overeen te brengen,-del
Voor 't overige is de eene Schryver wat naauwkeuriger
dan de andere, in 't onderfeheiden gebruik van de Houtpf Turf-asch, en zelfs in 't gebruik van uitgeloogde of
raauwe Hout -asch , als mede van de Brakke-Veen- en
Bosch-Turfasch, in welker onderfcheiding de eeti minder
belang ftelt dan de ander; eene onderfcheiding ook, die,
Schoon ze weezenlyk in veele omftandigheden haare nuttigheid moge hebben , egter aan maar weinige plaatzen,
en door weinige Landlieden , _ gade geflaagen zou kunnen
worden. De Liefhebbers van den Landbouw vinden hier des eene keurige verzameling van waarneemingea
^n opmerkingen omtrent dit Stuk, die grootlyks gegrond
-zyn op genomen Proeven, en verder onderfteund worden, door eene beredeneerde befchouwing van de natuur
der zaak-en, welken in dit geval in overweeging komen.
Hier door behelzen dezelven ook een aantal van aanmerkingen, zo over de onderfcheiden gronden, de oorzaan
ken der mindere of meerdere vrugtbaarheid, de voeding,
den groei der Plantgewasfen, den aart der onderfcheider^
Asfchen, en meer dergelvken, die den beoefenaaren der
Natuurlyke Historie te Rade kunnen komen; 't welk
deeze Verhandelingen van des te uitgebreider nuttigheid
maakt.
Wyders ontmoet men in dit Deel, benevens de opgemelde Antwoorden op de Vraag der Maatfcliappye,
nog eene Verhandeling over de Ziekte onder het Rund.
vee, hoe dezelve zo veel mogelyk, voor te komen ,
;

;
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te verminderen, of te geneezen. De Opileller deezer
Verhandelinge is van oordeel, dat verfcheiden misbrui
onoplettendheden , omtrent het Vee hier te Lan--ken
de, grootlyks ten nadeele van het Vee, zo in 't algemeen, als byzonder in dit opzigt, ftrekken : als daar is,
agteloosheid omtrent goed Hooi en goed Water; te
fpaarzaam drenken van 't Vee; het naauw en gedrongen
plaatzen van 't Vee, en dat wel op bedompte en digtgeflooten Stallen; het laatgin onderloopen, der Landen
tegen den Winter, én meer dergelyken. Hier bv komt
nog, zegt hy, het nadeelig bygeloof der Làndlieden,
dat lien weérhoudt van eenige middelen ter geneezinge
aan te wenden, als vastftellende, dat God, deeze plaag
zendende, niet wil, dat 'er eenige geneezing voor bekend worde. Onze Autheur de verkeerdheid deezer
denk- en handelwyze , zo door redeneering , als door
ondervinding, aangetoond, en het vereischte, ten deezen
opzigte, aangepreezen hebbende, deelt voorts mede zyne gedagten, wegens het geen by verder in dit geval
oordeelt ; waar onder bovenal in aanmerking -dienl}g
komt, zyn hulpmiddel voor de zieke Beesten , en 't behoedmiddel dat by gebruikt. Zyn hulpmiddel beftaat
eenvoudig in koud water, dat men, volgens zyne onder'vinding, den zieken Beesten niet ligt te veel kan ingee.
ven. - En zyn behoedmiddel is, zorg te draages,
dat men den Beesten goed hooi en goed gewonnen ílroo
geeft; dat men hun, in plaats van tweemaal, wel drie.
maal daags goed water laat drinken ; en voorts alle dagen van 's morgens vroeg tot aan den avond, zelfs ge_
Buurende eene fterke vorst, de (tailing,, door middel van
het openzetten van venders en deuren, van kwaade dampen en (tank ontlast. Daarbenevens keurt hy ook
goed, dat men aan een beest , het welk de ziekte krygt,
het gcwoone voedzel geheel of gedeeltlyk onthoudt
vooral het hooi, geevende in deszelfs plaats een minder
hrandig voedzel, als aardappelen , peen, knollen en wat
dies meer is ; te gelyk zyne toevlugt neemende tot het
water, om het Rundvee veel te doen drinken ; ook kan
men, zegt hy, den Beesten zelfs her water, als een
voorbehoedmiddel ingeeven , omze dus voor de ziekte te
beveiligen, of om hen dezelve, zo ze door de ziekte aan.
getast worden, minder hevig te doen hebben. Zyne bercaeneerde en proefkundige voorftellingen nopens deeB4
ze
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ze middels, mitsgaders het geen by verder over 't alge..
meen, en eenige byzonderheden daaromtrent , aan de
hand geeft, mag men met regt aanmerken als der nadere
overweeginge van hun, die met het. Vee omgaan, overwaardig; weshalve deeze Verhandeling hier ook wel eene plaats verdiende.

Nederlandfclie Infecten, befchreeven en afgebeeld, door c.
3EPY . lierde Stuk. Tiende herhandeling.
geen gering vermaak der Liefhebberen van de NaTottuarlyke
Historie, toont de Heer Sepp, met de af-

ifte deezer Verhandelinge, dat by Beenzins afziet van
e taak, welke by voorheenen op zig genomen heeft;
en 't is hun, gelyk we meermaals gehoord hebben, test
uiteríle aangenaam geweest, te verflaan, dat zyn voor
dezelve met een vernieuwden ernst voort to-pemris,
4etten. Hun verlangen . op de verdere uktvoering wordt
ook. in deezen niet weinig verleevendigd,_ op het Bezigt
der twee Plaaten, welkèn deeze Verhandeling vergezellen: als geevende eene by iitfiek keurige en zeer juis4
fr
naar de natuur gevolgde afbeelding van een der aaiIte
Infecten hier te Lande; welks Vlinder , in onderfchei,.
ding van den foortgelyken gevlakten Paauw- G.og- Pyle
fiaart, en Dag- Paatw- Oog , den naam van Nacht. PaaiwDog draagt. Onze oplettende Tekenaar, die tevens de
koleuren zeer juist weet te treffen, heeft zig der moeice
getroost de Rups , beneffens de Eieren, waar i4iit zy
voortkomt, van haare eeríte jeugd. af, door haare veranr
Teringen, geduurende haare vervelling, tot haaren vol.
wasfen ítaat, in zeven Figuuren af te beelden; en, ons
verder, in eene tweede Plaat, de zonderlinge behuizing
vap. de Pop, benevens de Pop zelve, en den Vlinder,
zo Manlyk als Vrouwlyk , treffend. onder 't octg ut

brengen.
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Catechismus der Lugt, of Schetze der 1Nratuurlyke Historie,

met opzigt tot de Lugt , de Dampen en de Uitwaasfemingen. Door M. A. C. D. Majoor in dienst van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Uit het :Fransch ver.
taald. Te Utrecht by A. v. Paddenburg en te Anifterdam by de Wed, van Esveld en Holtrop 1778. In
groot oftavo 68 bladz.

woord Catechismus, door den Eerwaarden Marti.
H
net gebezigd, ter betytelinge zyner gemeenzaame
onderwyzinge in de kennis der Natuure, fchynt der Natie
in 't algemeen zeer wel gevallen te zyn; en zulks heeft -,
vermoedelyk, aanleiding gegeeven , om die benaaming
oak aan 't hoofd van dit Stukje te plaatzen , daar ze
egcer zo wel niet fchynt te klinken. Catechismus der
Natuure en Catechismus der NNratuurlyke Historie; van het
.Natut rlyke en Burgerlyke Regt, met meer dergelyken ,
betrekkelyk tot de ontvouwing van 't geheele Samenftel
eener Weetenfchap, laat zig zeer wel hooren; maar 't
valt zo goed niet , als men van die benaaming gebruik
maakt, met betrekking tot een zeker byzonder gedeelte
van nik, een famenitel. Men fehryrft wel een Catechismus der Christelyke Leere, maar geen Catechismus , by
voprbe.-ld, der Regtvaardiginge, der Bekeeringe, of dergelyke byzondere Stukken ; en zo ook niet Catechismus der
Lugt , of van 't Water en dergelyken. We zyn
,niet gewoon ons juist met de Tytels der Boeken byzonder op te houden, maar deeze klonk ons zo vreemd',
,dat we 't niet wel konden nalaaten 'er een kort woord
van te melden; als ter waarfchouwinge voor anderen,
om dit op die wyze niet na te volgen.
Wat verder den inhoud betreft, de Autheur is vry
wel gellaagd, in zyne manier van onderwyzing, als zeer
wel gefchikt, om de voornaamfe eigenfchappen zo der
Lugt, als der Dampen en Uitwaasfemingen, mitsgaders
derzelver uitwerkingen, in eene geregelde orde voor te
draagen; en alles, naarmaate van de min of meer, duidt
tyke kundigheden, welken men 'er van bezit, met de
vereischte klaarheid te ontvouwen. De Jeugd, ter wel
dit Werkje eigenlyk gefch-ikt is, als zynde-kerdinft
niet gefchreeven voor Geleerden maar voor Leerlingen,
BS
om
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um hun eene handleiding ter verdere oefeninge te gee.
ven, kan 'er dus met vrugt gebruik van naaken. Zie
tier, tot eene proeve van des Autheurs manier van enderwyzen zyne aanvanglyke onderrigting wegens de
Lugt.
„ VRAAG. Wat is de Lugt?
ANTWOORD. De Lugt is Bene zeer fijne vloeiftoffe, een lichaam, welks deden zo fijn en dun zijn, dat
het geheel onzigtbaar en ontastbaar is, en dat zig ook
niet tot zulk eenen trap verdikt, dat het eene vastigheid
Verkrijgt; het blijft integendeel altijd even vloeibaar;
en zo dra de perfing ophoudt, waarvoor het zelve vatbaar is , verkrijgt het zijne eerfte vloeibaarheid weder;
niet één woord, het is Gene vloeibaare masfa, waarin
pen leeft en adem fchept.
V. Waar uit kunt gij bewijzen, dat het een lichaam is?
A. Dit bewijs ik, om dat de Lugt weérftand biedt
aan all' de lichaamen, die zij in bewéging zet.
V. Waaruit blijkt dit ?
A. Men bemerkt dit wanneer men de Lugt beweegt
met eenen waijer, wanneer men tegen den, wind ingaat,
wanneer men loopt , wanneer men fnel op fchaatzen
rijd, fchoon de Lugt zelve als dan flil is.
V. Is bet duidelijk' beweezen, dat de Lugt can lichaam
dij?
A. Ja; haare zwaarte alleen kan ons overtuigen, dat
dc Lugt een lichaam is , en niet een geest, fchoon ver
haar dien naam gegeven hebben.
-fehidnwjsgr
V. Hoe veele zelflandigheden kan men in de Lugt be
grijpen?
A. Tweet de eene enkelvoudig en gelijkflagtig, weIke men de hoofdfloflijke Lugt kan noemen ; eene fijne,
vloeibaare en veêrkragtige ftoffe ,. die in de daad de
gronditeun van de l:,ugt des dampkrings is, het beginzel
van haare werking en bewéging. De andere zelfitandigbeid, waaruit de Lugt is zamengefteld, is dat oneindig
getal van anderflagtige deeltjes, die in de gedaante van
dampen, of drooge uitwaasfemingen, uit de aarde, het
water, de bergftotfen, de gewasfen en de dieren opftij-

De gantfche masfa deezer ftoffen noemt men, gelyk
de Autheur verder opmerkt , den dampkring der aarde
pf lugtítreek, „ beftaande uit lugt, dampen en uitwaas fe.
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„ 4etningen; bevattende ook tevens vuur, dat dezelve
krijgt van de zofi, de fierren, de aardfiche lichamen
„ die men verbrandt , of van het geen uit de aarde uitberst en opíii gt". Hy verflaat, om dit met
betrekking tot dit onderwerp nog te melden, door dampen en uitwaasfemingen, „ kleine vlugtige deelen, af„ gefcheiden van allerlei aardfehe lichaamen , zo wel
„ van de vasten als van de vloeibaaren". En vraagt
men , waarin verfdrillen de dampen en uitwaarfemingen, en
waarin zijn zij elkander gelijk? zo is het antwoord.
„ De dampen en uitwaasfemingen zyn elkander gelijk
dat zij zeer fijne deelen zijn, fn dewelke de vaste li.
chaamen ontbonden worden, of kleine bolletjes , van dezelfde deelen gevormd, die zig ligtlijk in den dampkring
v,erfpreiden , en deszelfs bewéging volgen; maar zij ver,
fchillen daarin, dat de dampen uitvloeijingen zijn van
het water en andere vloeibaare wézens; en de uitwaas=
femingen zijn niets anders dan afgezonderde deeltjes van
drooge of vettige lichaamen",
,,

Verhaal eenex Reize na de Ts- hergen van het Hertogdom Savoiie,,
door den Heer MARC THEODORE BOURRIT . Benevens eene Be.
,

fchryving der Gezigten van den Berg Blnnc, door denzelfdeL
Uit het Fransch vertaald. Met Plaaten. Te 4mf. by YNTEMA On TIEBOEL, 1778. In gr. 8vo. 836 l^ladz.

is Bene wel zeldzaame, fchoon zeer wenschlyke, bekwaam•
Hetheld
in een Reisbefchryver, dat by in faat zy zyne Leezers,

als 't ware, met zich te neemen, dat zy, 1 onder het leezen,
om zo te fpreeken, dezelfde voorwerpen zien, dezelfde aandoeningen gevoelen, die de oogen des Reizigers ontmoeten, en zyn
hart vervullen: inzonderheid verlangen wy zulk een fichryftrant,
wanneer het Verhaal buitengemeene of ons zeidzaame Rukken
betreft. Het geluk van die gaave te bezitten valt den Heer BoURntr, wiens Werk wy thans aankondigen, ten deele. Wy vonden
ons, het zelve doorbladerende , overgevoerd in de vervaarlyke Ysgewesten, te midden van onze gemaatigde Lugtfhreeke ; en fchoon
wy bekennen moeten dat het geduurig vertoon van bcfneeuwde toppen Ys-bergen, Ys-valeien, Ysbeddingen, enz. eene eenzelvigheid aan dit Verhaal geeft, zou egter de aandagt der Leeze ren, wanneer zy zich verleedigt om derzelver verfchillende vertooningen en verfchynzelen na te gaan, genoeg verfcheidenheids
vnttnoeten ; terwyl . het Werk daarenboven doorvlogten is met
Flaats-.
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Plaatsbefchryvingen, Waarneemingen van Volksgebruiken, Zeden,
Oudheden, en ettelyke byzonderheden tot dc Natuurlyke Historie
behoorende: en voorts met de ontmoetingen, die de Heer nous
IUT CO zyne Reisgenoten hadden, de gevaaren, welke zy uit
beklimmen der bykans ontoeganglyke hoogten-ftonde,ih
van de verhevenfte Bergtoppen in ons Werelddeel. Om zich
van deeze hoogten een begrip te vormen is 'er een Tafel van dc
hoogte der voornaamile Bergen in de Wereld, die met naauwkeurigheid gemeeten zyn, agter dit Werk gevoegd: waar uit blykt
dat de Berg Blanc, welks onderfcheidene vertooningen, en 't beklimmen van welken men_ hier befchreeven - vindt, in hoogte de
Piek van Tenerife te boven gaat.
De Heer BouRRrr merkt, in zyne Voorreden voor het eert e
Stuk, in dit Boekdeel begreepen, met rede aan: „Een recht
denkbeeld te krygen van een Land, in 't hart der Alpen gele
zal ieder my gereedlyk toeítaan een veel bezwaarlyker on,-gen,
derneeming te weezen, dan de kennis op te doen van eemg'ander Land. Een enkele keer 't zelve te bezoeken, is doorgaans
genoegzaam; bovenal indien 'er reeds vetfcheide befchry vingen;
van voorhanden zyn:,de laatfte Reiziger heeft het voordeel van
de aanmerkingen en waarneemingen zyner Voorgangeren te vergelyken, en, indien het hem behaagt, in zyn reisverhaal in te vlegten. Dit alles valt gemaklyk en gereed: dan eene, onderneeming
om een Land te gaan zien en te befchryven, 't geen weinig bekend -is, en byna geheel van andere afgezonderd ligt,, zdndér't
behulp van vroegere Aantekeningen, (om thans van demoeiiykheden en gevaaren der reize niet te reppen,) zulk een beífaan heeft
eisch op-de toegeevenheid van 't Algemeen. Ik oordeelde nogthans, dat ik hier gip niet re zeer moest f eunen , en my te haas.
ten met de uitgave myner Waarneei)iingen , eer zy eenigzins befchaafd en , natawkeurig waren. Vier jaaren zyn er y«laopm
tusfchen iiyne eerífe en laatfle Reize, myne Papieren heb i4t
intusfcben haten leezen aan ieder des begeerig".
Di4 herhaald reizen , (want dit Verhaal is de vrugt van drib
Meizen,) heeft te wege gebragt; dat de Heer BOURRIT dezelfde
voorwerpen, op onderfcheide tyden, uit verfchillende gezigtpunten befchouwende , zich in ífaat gefield vondt des te beter te oor
deelen, ,terwyl hy 't zich niet fchaamt, op beter onderrigting,
perst gemaakte bedenkingen, te herroepen.
Behalven deeze Reizen van Bourtur, vindt men hier een
Tocht, in die zelfde Gewesten, van den Heer not tuc, ontleend uit het uitmuntend Werk van dien Heer, getyteld: Recherce des Modifications de l'A'tanosplaere. In 't eerst delgt eourtaIT daar alleen een zeer verkort berigt van te geeven: doch dewyl dit zyne Leezers zou berooven van veel vermaaks, daar uit
te ontleenen; Waardemaal hy alles ,zo de voorwerpen van hein gezien, als de gevallen hem overgekomen, op eene eenvoudige,
-
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ongemaakte en nogthatis treffende wyze befchryft, neemt by zo
min van 't verhaal af als mogelyk is, alleen agterwege laatende
liet berigt zyner Proeven op de zwaarte der Lugt, om welke te
veemen, deeze Geleerde Wysgeer voornaamlyk den top van 't Ge,
bergje beklom.
Het tweede Stukje, in dit Werk te vinden, en briefswyze op•
gefield, behelst Bene Befchryving van, den Berg Blanc, aan de zyde der Valei d'flost, benevens cenige Aanmerkingen over de Valei van Chamouni. Op welke reis de Heer BouRItiT, in den jaare
MDCCLXXIV , de voetflappen betrad van den Hoogleeraar nI.
SAUSSURE, die dit Werkje, volgens het Berigt des Franfchen Uit
geleezen, 'er Benige aanmerkingen op gemaakt, het ge--gevrs,
preezen , en daar in niets berispt heeft, dan 't geen -'er tot zytt
lof in voorkomt. Maar de Schryver heeft hier op ge ntwoord.

Ik heb gelegenheid gehad om dien agtenswaardigen Geleerden te
,noemen: indien ik van hem niet met lof fpreek, zal men zeggen,
dat ik niet gevoel, 't welk de geheele Wereld gevoelt, en 't geen
fchande is niet te voelen. Deeze aanmerking heeft zyne hand .te

nugge gehouden, en 'er is niets uitgefchrapt."
Eindelyk is hier hygevoegd eerre Ontdekking, in de Maand
September des Jaars MDCCLXXV gedaan, toonende dat de Berg
Mortine of Butt beklimbaar is van de zyde van Chamouni.
Uit deeze opgave van den Hoofdinhoud blykt, dat de Vertaalei
geene grootfpraak gebruikt, wanneer by verzekert, dat de Reis*
gezinde en Nieuwsgierige Leezer hier niet alleen aantreft wat de
ppmerkende en bevalligfchryvende BOURRIT gezien heeft, in eest
tot nog zeer gebrekkig en onvolkomen befchreeven Gewest; maar
Xevens het voornaarnte, dat de geleerde Heerèn nE LUC, de
Hoogleeraar DE SAUSSURE, en anderen, daar in opmerkten. Wegalven het mag gehouden worden voor een kort begrip van at
het weetenswaardige, in deeze zonderlinge Landftreeke.
Aangemerkt het de Valet van Chamouni is, uit welke de Heer
BOURRIT zyne meeste tochten na de Ys- bergen deedt, lust het ons
Bene befchryving deezer Valeie te geeven: terwyl onze Leezer
uit het nevensgaande Plaatje zich daar van eenig denkbeeld kan
vormen.
De Valei van Chamouni is tusfchen de zes en zeven mylen lang, op 't breedst een vierde van cene myl, en op eenige
plaatzen niet meer dan vierhonderd fchrceden : de flrve loopt 'er
in de geheele lengte door, het getal der Inwoonderen is omtrent
vyftien honderd. 'Er zyn drie Parochien, die van St. yoire ,
Prieure en Argentiere, die Bene Gemeenfchap uitmaaken, beftuurd door zeven Raadsheeren, en eenen Opziener. Het Capittel van Salenche komt de Heerlykheid deezer Valeie toe, het voorziet de Kerken, en trekt inkomflen van een Land, 't geen niet in
flaat fchynt zyne eigene Inwoonders te onderhouden. Dit Capittel was eertyds erfgenaam van een derde der bezittingen en goedeten ;
-
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ren; die iemand, zonder Kinderen na te laaten, door den dood
ontruimde: doch dit recht is afgekogt voor dertig duizend Piedsnontiefc1e Livres, omtrent dertien duizend zeven honderden vyftig Gulden Hbllandsch.
De Inwoonders zyn goede beleefde Lieden, redelyk wel onder
veezen; de meesten hunner kunnen leezen ; ze zyn allen, in de
daad, arm genoeg; doch niemand bedelt hier, of gaat uit zyri
land om het elders te doen, van pleitgedingen weet men 'er niet.
Hunne Landen, hunne Koeijen , hunne Byen , maaken al hun rykdom uit. De Inwoonders van Chamouni zyn ten vollen overtuigd
dat zy eene Goudmyn in hun Land hebben; dan kunílige rykdommen bezit niemand in dit Land, noch zyn het- algemeen voorwerp
van de wenfchen deezer lieden. „ Zy leeven," zegt de geestige
ROUSSEAU, „ om her leeven te genieten, en geenzins om weelde te

,erkrygen, en nyd te verwekken: indien ze ooit meer gelds krygeni
zullen py arm worden, en hier van zyn ze zo zeer overtuigd , dat
zy Goudmynen onder hunne voeten treeden, die zy beflootenhebben

,looit te openen." Hun Handel befftaat in Hennip, Kristal

;

Honig en Vee: zy bearbeiden hunne Landeryen wel, en bedienen
zich van hunne Koeijen tot den Landbouw. Zy zaaijen in de
Maand Mey,en oogften in de Maand Augustus; zy hebben hier
geene Wyngaarden en weinig Vrugtboomen, van welk Bene foor t
ook: de grond brengt Haver, Rogge, Gerst, en weinig Tarwe
voort, het Land, 't welk ligt is, wordt eens in 't jaar geploegd{
fchoon zy het anders met veel oplettenheids en arbeids bebouwen.
Vyf jaargin agter een wordt het niet hoorn bezaaid, waar op liet
de vyf volgende jaargin ruit, en ter weide voor het Vee dient. Zy
drinken het water van deArve, dat frisch en aangenaam van fmaah
is, het ziet eenigzins witagtig; doch het brengt geene kwaade ge
voort (*) : zy fchryven aan het water van eene nabygelege--volgen
ne bron, eene zwakheid toe waar aan de 1nwoondecs van een Ge
hucht, tegen over Prieure aan de andere zyde van de Arve, onderhevig zyn. In 't kort, de Zonneftraalen in deezj Valei byeenverzameld, veroorzaaken eerie genoegzaame matte van hette,drie
traanden lang, om eenigerinaate dc onvrugtbaare Koudè des Wiu=
ters te vergoeden.
„ Deeze Valei, fchryft noezui • in zyn laatIlerr Brief, zal
altoos een groot vc orregt hebben boven dc andere Valeien, well
Ier Ys-beddingen de nieuwsgierigen derwaards lokken. Men vindt
hier
,

(*) De dikgemtoflen koel, zo byzonder eigen aan de Inwoonders der dlpen, en bykaus algemeen in P, s de l'allaia, oordeelt men dat veroorzaakt
wordt door de troebelheid der waters, met laai bezet, die oenige fchadelykc
zouten in zich heeft, welke dc kilocm vullen en verftoppen. Dc Heer nounRIT geeft van decze kwaaie, in zyn' XiIden Brief, andere ooríjaakeu op,
uit eene ongcïegclde leevenswys vntít:tande. Zie bi. e5.
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timer de grootste verfcheidenheid vah gezigten, het Ys is min ver
an de wooningen dan elders, de Inwoonders zyn kundige lieden t
men treft 'er het noodzaaklyke, hetgeryflyke en hetzinlyke, aan.
Daarenboven is Charnouni aan den voet van den Berg Blanc geleegen, en deeze Berg verdient by uitfieekenheid de opmerking der
liefhebberen." Hy fpreekt, ten hefluite,de Inwoonders op deezen
trant aan. „ Gy bezit meer dan Schatten, gy bewoont een Land,
waar in zich de Natuur fchynt uitgeput te hebben om wonderen
te vertoonen, heerlyke weiden, doorzaaid met fchriklyke rotzen,
bosfchen , te midden van Sneeuw en Ys, beneden in uwe Vlakten, digt by uwe Zaailanden. Befchut door de. hoogl'te bergen, fchynen derzelver toppen u te beveiligen voor de ftormert
en onweeren, die in de vlakten woeden, en de nyvere Honigby
vergadert •daar zyn Honig, welke alleen u kan verryken. Bene
alle deeze voordeelen geniet gy eene volkomene gezondheid,-vens
aan eene zuivere lugt en helderen hemel toe te fchryven. Wat
behoeft gy meer om de gelukkigften der Menfchen te weezen ? Het
is dat gy uw geluk kent; dat gy onder u die onfchuld, die zuiver
zeden, die goede.trouwe bewaart, wegens welke gy be--heidvan
roemd zyt. Het is, dat gy u wapent tegen het voorbeeld des Zedenbederfs, en dat de Vreemdeling, die komt om zich over uwe
bergen te verwonderen, zich altoos blyve verwonderen over uwe
hoedanigheden, die zyne hoogagting trekken en verdienen."
Laaten wy onzen Reiziger vergezellen, daar by ten tweeden
maale in de Ts-valei van Montanvert nederklimt, en hem in den
zonderlingen overtocht daar van volgen. „ Wy klommen, ruimeen half uur naa Zonne opgang, in de Valei neder. Nauwlyks had
den wy den voet op 't Ys gezet, of wy vonden ons. opgehoudene
door de klooven, dwars over de Valei heen loopende. — Vee.
len (tapten wy vrolyk en lustig over; doch welhaast deeden zich
anderen op, die ons te onoverkomelyl fcheenen, en wy niet
zonder angftig beeven, konden aanzien. Onze Leidslieden, aanzulke voorwerpen gewoon, fprongen 'er ífoutlyk over, voorzien
met een fiok of pols, Hechts zeven of acht voeten lang, wipten
zy 'er over niet een groot betoon van flerkte, vlugheid, en moed;
zy fpoorden ons aan en leerden ons hun na te volgen. Hoe ver
kwamen, hoe wy de klooven wyder en dieper vonden,-derwy
onze Leidslieden zelve waren genoodzaakt alle voorzorge te ge.
bruiken. In die gevallen namen zy doorgaans den flok horizontaal
onder den flinker arm, het langfle einde agterwaards laatende uit.
fleeken: in Biervoege , dat, wanneer zy niet ver genoeg fpron.
gen, om den overkant te bereiken, zy kans Honden om daar te
te blyven hangen: men beeft op 't enkel denken van zulk een toeval! Gelukkig wedervoer ons geen zo droevig onheil, en wy bereikten het midden der Valei; de oefening maakte ons afgeregter,
de hebbelykheid gaf ons moed, dien wy waarlyk ten allen oogeu-

blikke behoefden.
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„ Maar eerre wydgaapende opening , by welke wy nu kwamen', vers
oorzwakte ons eerie zeer groote verlegenheid, de diepte was om
tachtig voeten, en wy fonden omtrent een half uur op den,-tren
kant : nieuwe zwaarigheden en bedenkingen van ons gevaar hielden ons op: een onzer Leidslieden, eindelyk, en myn Reisgenoot
waagden, den fprong; ik durfde hun niet volgen, en deeze befluitIoosheid kostte my veel verdrietig omzwerven. Die zwaarigheid
ontworpeld zynde, vleiden wy onszelven, dat het moeilykst over
was: wanneer wy, op 't oogenl#lik , weder verfteld tonden over do
gatenvan gebrookeq Ys en Scheuren, welker diepten wy nauwlyks
konden nagaan. Wy klommen, egter, met veel moeite, op;deik
top van een deezer verwarde hoopen, niet weetènde waar wy
zouden belanden. Wy zagen neder in een vervaarlyke diepe ruimt
te e welke deezen hoop van alle de overige fcheen af te fcheiden,
Wy honden anbeweegelyk , op 't bedenken van de gelegenhetd o
waarin wy onszelven zagen, en van de gevaaren , die wy liepen
om 'er uit te komen: nimmer was tegenwoordigheid van geest
noodiger; wy keeken, .ftilzwygende, de voorwerpen ronds=
can ons aan; wy maten der'zelver uitgeftrektheid af, namen del
gedaante en uitfteekende punten in opmerking, en beraadfaag:
den hoe wy 'er ons uit zouden redden; niets ontglipte one aanr-.
logt; eindelyk ontdekten wy een hol, 't welk in 't Ys gegtaaven
ícheen, gelykende naar den ingang van een bewerkte Myn; en
^erinids wy, aan den. anderen kant, een uitgang zagen, groepen
wy moed. Het was, nogthans, gevaarlyk, Ons op zo broos een
vertveifzel te verlaaten, 't welk, op den miniion fchok, of zelf
op 't minfte geraas, beneden kon inzinken, of van boven infturten en ons verpletten: wy gingen 'er, ogler, langzaam in, en
kwamen 'er met de omzigeigfte voorzorge veilig door.
„ Wy zagen nu haast een einde aan deeze ontrustende gevaaren,
en onzen moeielyken arbeid. Digt by den val der Rotzen op 't
Ys gekomen, hielden wy ons onledig. met het zoeken van Itristallen: alle deeze rotzen zyn daar mede rykelyk voorzien; wy^
konden de beddingen of gebroken fpelonken, in welke zy gee
vormd waren, op de toppen der bergen onderfcheiden. Hoe wy
verder voorttoogen, hoe meer voorwerpen van verwondering
zich opdeeden. Doch, hoewel omringd van -deeze fchoonheden
konden wy nier nalaaten, met fchrik, het oog te (laan op dit
altoos bevroozen Meir, de gaapende klooven, en de diepgedoo,
ice kuilen: terwyl de Bergen, die ons omringden, wier oudheid
ons een foort van eerbiedig ontzag inboezemde, de opklimming
t'an derzelver fchuinfche zyden, die zomtyds in loodregte fteil^
ten uitliepen, de verfcheidenheid van derzelver verhaazende on
effenheden , te zamen met de hoogten van Ys , en brokken Rots,
van de fpitzen afgebrooken , en in de Valei neder geftort, ons
reet verbaasdheid troffen; met één woord, wy Honden verfteld op
de overweeging, dat wy ons in Bene plaats bevonden van de.rest
der
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der Wereld, door zo vervaarlyke bolwerken afgefcheiden: waar
eene doodfche algemeepe ftilte heerschte, te midden van duizend
Eevaaren.

Horror ubique animo:, firnul ipfe filentia torrent.
„Verder voortgaande werd de Valei wyder en het Ys vlakker;
maar, fchoon wy reeds vier uuren in dezelve gewandeld hadden,
waren wy nog niet gekomen op de plaats, daar de Valei zich in
tutee takken verdeelt; eindelyk , egter, bereikten wy dezelve.
Welk een fchildery kwam ons voor de ooggin! Verrukking greep
ons aan, en wy konden onze verwondering niet te verflaan gee.
ven, dan door dikmaals herhaalde uitroepingen.
„ Wy aanfchouwden eene wyduitgeitrekte geheel effene Ys•vlakte; op deeze rees een Berg te eenemaal van Ys, met trappen,
tot den top toe, die de Throon eener Godheid fcheen. Dezelve
hadt daarenboven de gedaante van een groeten Waterval, onbegrypelyk fchoon: de Zon, die 'er op fcheen, gaf aan 't geheel eenen fchitterenden• weerglans, en 't' vertoonde zich als een glas , 't
welk de luchtftraalen, op eenen vérbaazenden afítand, verfpreidt.
De mengeling van licht en donker was volmaakt, en, om de,fraai
heid van dit gezigt te voltooijen, was dit Ipiegelagtig Meir omringd van verfchillend gekoleurde Bergen, verlevendigd door een
vernis van 't helderst Ys. Alle deeze voorwerpen zamengenomen,
leverden een aangenaam gezigt op van de fchitterendlte ver
te íkerker aftl;eekende 'door de donkerder kleur' van-tonige,
eenen nabygelegen Berg, die van den top tot den voet allengs
donkerheid toenam; deeze was doorfneeden met beeken-kensi
van Sneeuwwater, •wier kronkelende stroomen, door de daarop
fchynende Zonne te beter aft}raalden. Om kort te gaan, dit gansctz
betoverend. gezigt eindigde in Rotzen van Kristal, en andere van
verfchillende, zeer ryke en volle kleuren.
„Nieuwe fraaiheden verlustigden ons, by aanhoudenheid, daar
Wy verrukt en opgetoogen ftonden, door een verbaazend aantal
zo heerlyke en grootfche voorwerpen. De Valei, aan onze rechte
hand, was vercierd door vervaarlyke Ys- beddingen, (dit zyn min
of meer dikke opéénkorf},ingen van Ys, in 't afhangen tusfchen de
Bergen) die tot Bene onmeetbaare hoogte, tusfchen de Bergen opfchietende, hunne kleuren vermengden niet de wolken, die zy
fcheenen te bereiken. De trapswyze opgang van een derzelven
deedt ons denken dat het beklimmen mogelyk was, zo groot was
de vermeesterende aart deezer voorwerpen, dat zy alle andere
denkbeelden als 't ware uitwischten. Wy waren niet langer tpeester van onszelven, en 't was bykans onmogelyk de aandrift eenei
Neiging te fluiten. Zodanig een beftaan zou ons nieuwe toneelen
van nog grooter uitgeftrektheid openen. Wy fteden ons voor, dat
L. D. ALG. LETT. NO. I.
wy
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wy daar zekerlyk een gezigt agter de Naalden zouden verkrygen 1
Op 'zulk Bene hoogte, (boven welke nooit Sterveling opklom,)
niet alleen de Berg Blanc zich aan ons, onder eene nieuwe gedaante, en met nieuwe fchoonheden, zou vertoonen; maar dat wy,
verder Zuidwaards ziende een fchildery van geheel Italie voor
ons zouden hebben, even als in eene Donkere Kamer.
„ Deeze verwildering der verbeeldingskragt zette ons aan, om
te denken dat het volvoeren van dit oogmerk mogelyk was ; en
tvybevonden ons in 't volle genot onzer mymeringe, wanneer een
fehriklyk geraas, van die zelfde Ys•beddingen komende, een eind
maakte aan onzen genoeglyken droom, en alle die harsfenfchimmerl
op eens deedt verdwynen. De Rede, wederom invloed krygende , beduidde ons onmiddelyk , dat, wanneer zulk een fchilderagtig denkbeeld ,als wy ons hadden veorgef}eld , weezenlyk beftondt,
én het mogelyk ware, de hoogte van de Ys- bedding te beklimmen om 'er gezigt van te hebben , de volvoering van dit plan zott
irorderen, den ganfchen nagt in ,deeze bevroozene Valei te blyrren'- een ontwerp, door mangel aan brafndiloífe alleen, vólitrekt
_ nvolvoerbaar".
b
Twee' uurenin 't middenvan de Valei gerust, en Benige vcrkwikking •genomen hebbende , onder het . befchouwen van zo veele
wondeten, „ werd het hoog tyd deeze plaats te verlaaten ; wy
tteektn nog eens alle die wonderen, met eene, ni4a*4e verrukking,
han ; ' wy zagen ze ongetwyfeld voor de laatfie te# e;. criant het i
met de fchoonheden van dit Land niet gelegen als Thet díe van alí
Jere Gewesten, welke men .wederom reet gemak kan gian ' 2iëf2
hls de begeerte zich daar toe uitftrekt ; doch waren ydy hier tot
niet gekohlén tlàn met arbeid Co moeite, de grootsheid der voortovergen dóólt.s bèfcthonwd; fchonk ons eerie ruime vergoeding.
°Wy hadden` allen 'niogelyk voordeel op onzen 'tocht; het', we r
bleef ons bede -- ig' gunflig; en 't is maar in déi7`'já'argetyde dáh
amen die reis met mogelykheid kan doen.
WY begaven ons op den te rugtocht, en kwamen *edér•I1#i
de Valei van Mouton vert; fterk doortlappende: eenige'opkànien.
de wolken deeden ons een vaardiger tred neemen; het°leed niet
lang, of zy verdikten, zo dat zy nu en `dan de Zon geheel bedek
dit donkere tot het flikkeren--tendfchilyèwrkengva
de licht op 't 'Is, maakte het voorttreeden daar van gevaarlyk :
wy konden dikwils niet zien waar best onze voeten neder te Zetten.
„1l?ontanvert raderettdc , hegonden ivy ,op de Bergen rondtori ons
Benige groene plekkeh ontwaar te worden, deeze fchonken rust
áán onze vermoeide oogera ". Hier voedt een zyner Medereizigeren, een Liefhebber der Plantkunde, een byzonder fóortvan flbfyntcna, Geirepin gehecten, een Plant, die byzon4er finaakt aan. de
lde Geiten, en the zy doorgaans rau onder de SrIeeuw moeten
opzoeken. Geen Wildc Geiten tról£en zy' hieraan , eijaar veel tam.
thé en geheele driften RunLivec, -dib in deeze plaatzen vnnr, niets
te
.
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to dugtbn hebben, dan voor Stormwinden, Sneeuwilortingen; of
andere foortgelyke rampen, bergagtige gewesten eigen.
Gaarne zouden wy onze Leezers, met BOU IT, ook de vervaar
hoogten Jaaten beklimmen, van . waar de heerlykile gezig--fyke
ten, ílraks geteeld, zich met de daad aan zyn oog opdeeden. Daar
men, met ginds en weder te. kyken , Lapland en de Grenzen van
Italie aanfchouwt, rype Oogften en Ys ziet, als mede de wyd uit
verhardingen van water, in fteen geworden aan den-geftrk
voet der bronnen van diezelfde Rivieren, welke vervolgens dor
vrolyke Landen llroomen ; doch wy hebben geen plaats , en wyzen
de Leezer. tot het Werk zelve, 't welk in Engeland een zo
guntlig onthaal ontmoette dat ettclvke honderden , en onder deezen
voelen van naam in de Geleerde Wereld, daar op intekenden. De
Wysgeer, op dat wy dit ten flot hier nog byvoegen, zal 'er gis
dier verbaazende Ys- gevaarten in ont--finge,ovrhtm
dekken, welke zyne overweeging dubbel verdienen: gisfiugen niet
gemaakt in het Boekvertrek, maar onder het herhaald ziele der
Voorwerpen zelve.

,Vertrouwde Brieven over den tegenwoordigen Duitfchen Oorlog.

Born te *bekomen. In groot oItavo 3$ bladz.

Waarfchijnlijke reden van den tegenwoordigen Duitj'chen Oorkg,
dienende tot een bericht aan den Schryver der vertrouwde Briecen... Door L. v. L. M. z. Te Utrecht by G. T. v. Padden.
burg, 1,778. In groot oíïavo 2g bladz.

^Z^

dige Schryvers, waarvan de eeríie uit de hoogte
iemand die kennis verkreegen heeft van geheime
etrekking tot het toekomende, welken by voor
als van zo veel gewigts, dat het zelfs niet raadzaam zy, die-l:et
onbewimpeld te openbaaren. De laatere Schr y ver integendeel bepaalt zig tot liet waarfchynlyke, afgeleid uit het reedi voorgeval-

lene en de,omflandigheden van tyden en zaaken. Van den eerfee

Schryver hebben wy, volgens zyn.voorgeeven, „ verdere Ouverture te wagten, wanneer het met de zaaken zo wyd is, dat ley
niets te vrezen_ hebbe., om meer te ontdekken": maar als men
de bedenkiffgen van •den laatoen -Schryver geleezen heeft, zal men
niet veel van die Ouverture vei•wagten. De eeríte Scbryver zou ons wel willen diets maaken, dat het noch den Konli g
noch den Keizer ernst is, om elkander te heoorlogen; dat zy hunne Legers ffegts te velde brengen, en quanswyze oorlog voerei};
maar dat het oogmerk is , zig eerstdaags te vereenigen , om dan ,
met Bene onwederftaanbaare magt , geheel Duitschland enz. te
overmeesteren, en onder zig te verdeelen. Men kan, onder 't
leezen hier •van, zig naauwlyks. verbeelden dat het den Scihryver
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ernst is; indien men egter, daar by alles zo meesteragtig voorifelt, mogte overhellen om hem eenig gehoor te geeven ; merg
leeze dan den Brief van den laattien Schryver, om het herfenfchimmige van dit Plan , en, zo 't fpotterny is, gelyk niet vreemd
voorkomt, het onbetaamlyke dier fpotternye te bemerken. Ten
minífen zal men, het voorgevallene met deezen Schryver nagaande, het veel waarfchynlyker vinden, dat de tegenwoordige Legermagten niet flegts Spiegelgevegten houden; dat het den Keizer
ernst is zyne pretenfien op Beieren met de wapenen te verdeedi
het den Koning ernst is de Augmentatie van Magt, in 't-gen;dat
'Huis van. Oosteerqk , door de wapenen tegen te ítaan ; dat hier in
de oorzaak van de tegenwoordige Vyandlykheden te zoeken is;
en dat men eindelyk, om reden te geeven, waarom het nog tot
geen hoofdtreffen gekomen is, zyne toevlugt niet heeft te neemen , tot een onbeftaanbaar geheim Plan ; maar alleenlyk de te
oplettendheid behoeft na-genwordiftlhezaknm
te gaan.
-

Cwvee Brieven van , een Zeeuwsch Beer aan zynen Vriend te 4m,terdan. Te Amfierdam by A. v. d. Kroe, x778. In groot
•Aavo 29 bladz.
De Opffeller deezer Brieven komt in zyne fchryfwyze voor,
als, een bofcheiden Man, die 't 'er daadlyk . op toelegt , om
een echt en onzydig berigt te geeven, nopens de thans heer
onlusten in Zeeland, en voornaamlyk,wegens het bou--fchend
tiven eenei Roomfche Kerke te Vlisfingen. Ten beteren ver
'er bygevoegd, het Request,-itadevnlykbzorhden
van eenige Burgers en Ingezetenen van Vlisfingen, tegen hat
bouwen van eerre Roomfche Kerk aldaar, door de Regeering
van • de hand geweezen; een Extract uit de Refolutien der Ráde,
waar by dezelve, op verzoek van. cenige Burgers der Stad en
7nwoonders ten platten Lande, toeftaat, dat de Roomfche Kerk
zal blyven , tot dat de. uitfpraak van zyne Hoog--dienstgfchor
heid deswegens inkome; mitsgaders de Puhlicatie der Staaten
van Zeeland, raakende het ontbod der Militie, ,ter • beteugelinge
van den moedwil der Landlieden te Westkapelle en elders op
het. Eiland Walcheren. Onze Brieffchryver, van het een
en 't ander gewag maakende, doet ons opmerken, dat men die
twee. , byzondere voorvallen, den gemelden opftand der Landlieden, en 't ongenoegen over de bouwing eener Roomfche Kerke te Vlisfngcn, niet, met elkander moet verwarren, alzo ze
geene gemeenfchap met elkanderen hebben. Het eerie brengt
by tot eene kwaadaartige moedwilligheid, daar hun geen weezenlyke reden we gégeevcn is; en in 't laatfte geval is by van oor,
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deel , dat alles wel dra in orde gekomen zou zyn, indien de
Burgers zig fiil gehouden hadden na de eclatante Satisfactie, welke zy, door de bovengenoemde Refolutie, verkreegen hadden
voor het weigeren van hun Request. Zyn Ed., die weigering
niet billykende, maar hier door ver goed agtende, wraakt voorts
het gedrag van zommige Burgers ,' die ook de Boeren deel heb
doen neemen, in iets het geen .ie Stad betrof, en geens--ben
zins de zaak der Boeren was. De onpartydige manier
van 'voorf}ellen maakt dit berigt aanneemel y ker, dan twee Dicht
itu»en, welken ons deswegens ter hand gekomen zyn. Het
eene getyteld, de YrylWd aan den Raad en de J3urgery der
Stad Ylis^ngen ; en het andere Philopatriana , den Zeeuwfcheta
Burgervaderen toegewyd; welke beide Stukken, ieder in hunne
foort, zo ten opzigte van het weigeren, als van 't inleveten
van 't Request,• te flerk uitgevoerd zyn.
.

te LeyGedachten op het. ongelukkig overlyden van een
den, in O &ober, '778. Te Leyden by C. Hétligert, 1778. its
groot ot avo zo bladz.

Baldaadige knaapen lokken een braaven Jongeling in hun gezetfchap, maaken hem overflallig dronken, en verzuimen hem
voorts; 't welk ten gevolge heeft, dat. hy, op den tweeden dag
daarna den geest geeve. Dit haatl yke wangedrag is het onderwerp
van een Dichtlukje waarin de Dichter den ongelukkigen Jongeling met een "med&lyJend én verfchoodend oog befeliouwt, en den
berokkenaaren van dit onheil het ftrafwaardige van hunne verfoeie.
lyke misdaad tragt te doen opmerken;. terwyl by tevens daar uit
gelegenheid neemt, om de losbandigheid in 't algemeen te beliràffen, en de Ouders tot eene omzigtige opvoeding te noopen; welk
alles in een manlykén f}yl en tevens vloeibaar voorgefield wordt.
..--. Zie hier zyne aanfpraak aan deeze onbezonnen Jeugd.
Dat graf wacht uwe komst, o ,slaafjes van de hel!
Die in uw beste jeugd, om wellust of om 't fpel,
De Hechte huizen zoekt, daar 't ongeoorloofd winnen,
Of 't f!ille hoerferail op uwe ontjlelde zinnen
Den boozen meester fpeelt; of 't kostbaar druiventap
Uw edit ziel verpest, door ftrafbre dronkenfchap.
Dat graf van uwen Vriend, indien gij 'i durft bezoekels,
Zal niets doen ruiken dan ontzachelijke vloeken
Dor Goddel3jke,ver, die uw bedrijven 4«mt,
C'g
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Oftliobn ge uw euveidaad geen moord of doodjiag noemt.'
Dat graf zal in uw ïiart. de diepfie wonden booren;
't Zol'uw geweten ,tends 'doen dondren in uwe ooren,
Offchoon ge, als Katn, naar een zorglifke uitkomst ziet,
En, ijdel, troostend zegt: „ ik waszijn hoeder niet."
Dat gref tal u nog pens, wanneer de dagen komen
Dat al uw vreugd, uw hoop, en kragten zijn ontnoomen,
Deen fsddren, als gij denkt: „ d Vriend! 'k ben haast als gij,
„ 'k Moet uit de waere^id naar _een duistre woestenij;
Dagar zal ik nu alleen mijn (nood geweeten vinden,
„ Of ook, behalven u., mijn, duivels in mij, vri►iden. `
Ya, .onbezonnon -hoop, die uwen lentetijd
Gevoelloos voor 't gevolg, en ligt voor heden, flijt!
Indien de Godheid u met kindren wil befchenken ,
.FIoe zult gij dan aan 't graf van uwen i'r1 sd gedenken?
Wat Zult gij zeggen, als t opmerkend kind uw vraagt:
„ Mijn Vader! om wat re.@n,op deeze zerk geklaagd ? "
Maar wend ge uw pogen als verftand, en, meerder jagren,
Na ernjlig onderzoek, hem dit geheim verklaaren?
qe kunt gij wachten dat uw Kroost niet wordt verleidt,
41: zulk een Vader is verhuist naar de eeuwigheid ?
oe kunt gifknopen dat heen dood u zal doen beeven
Wanneer ge uw grijze kruin zult in zijne armen geeven?
Ofkeet uw vroege jçug4.ro& is al de vrucht geroofd,
Dir ziek de braave Bias van zijnen Echt belorft?
En hebt gij, baardlooi grijs, ontbloot van beste kragten,
.Met ,nagelende knien, een vroegen dood te wachten ?
Denk 4an., o jonglingfchap ! dat gij, na zulk een tijd,
Hoe lard► hij[chijnen woog, hoe zor,eloos hij flijt,
Zult komen in 't Gericht, en, op uw' Vriend geweezen,
God weet met welk een oog, zult voor dien Rechter vreezen,
Die hier uw harten ziet, en uw bedrijven duld,
Tot eens de ruime maat der boosheid is gevuld.
,
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Vervolg der kleine Gedigten voor kinderen van Mr. H. v. Alphen.
Te Utregt by dc Wed. Jan van ter Veen en Zoon, 1778. lie.
halven het Voorberigt 32 bladz. in of2avo.
Nieuwe proe'ee .an kleine Gedichten voor Kinderen, Ilde en IIIde
Stukje, door P. 'T FtoEN. Te Utrecht by J. de Waal en G. v,
d. Brink Jansz. In o4avo 6o bladz.
Beide deeze Stukjes evenaaren de voorgaanden; en zo weldia
van de eene als van de andere hand zyn zeer wel gefchikt,
om der vroege Jeugd dienst te doen. Men oordeele hier van
eenigermaate uit de twee volgende Gedichten, welken in zeker
opzigt een foortgelyk onderwerp hebben, dat op verfchillende wyze leerzaam gekeerd wordt. Dat van den Heer van Alphen luidt,
ender den tytel van de Edelmoedige Wedergelding, aldus.
Zou ik dan mijn zusje kwellen,
Om dat zij me niet bemint P
Zou ik kwaad van haar vertellen?
Neen, ik denk: zij ie een kind!

'k Zal haar van mijn lekkers geeven,
Dan wat druiven, dan een peer,
Dan een hazelnoot zes zRyen,
,fin, wannset zij wil, nog meer.
'k Zzl haar hart door liefde winnen,
Ze is tog geen kv+aadaartig kind,
Zo lang zal ik hanr beminnen,
Tot ze in 't eind mij ook bemint.
Het Gedichtje van den Schryver der Nieuwe Proeve, met naame P. 't Hoen, dat ten opfchrifte heeft de Geduldige, is op
deeze wyze uitgevoerd.
Mijn zuster Ceetje mint mij niet;
Al heb ik niets misdreeven,
En wil haar alles geven ,
Nog brouwt zij mij gejïaag verdriet.
Zij doet mij niets dan plagen;
En wijl mijn moeder haar bemint,
Krijg
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Krijg ik, wanneer zij mij begint
Te kwellen, nog wat Hagen.
Ik zwijg maar, en befchrei mijn lot,
En fchoon ik heel on fchuldig
Gedrukt word, 'k ben geduldig ,
En klaag mijn nood alleen aan God.
Ik zal zijn trouw herdenken;
En bidden dat hij, in mijn f^,nart,
Mijn zusje Ceetje een beter hart,
En mij geduld wil fchenken.

,Historie van den tegenwoordigen toej?and van den Godsdienst in
Holland. Door A. FR. E. JAcost. Eetjle Prediker, Superintendent en Confistoriaal -Raad te Crannichveld. Uit liet Hoog.
duitsch vertaald. Met de noodige Plantekeningen vermeerderd.
Te Hoorn by T. Tjallingius 1779. Behalven het Voorwerk 146
bladz. in gr. otiavo.

Metmet demaer of isvan't

deze Historie
gelegen, gelyk het maar al te veel gaat,
berichten
Reizigers; dat ze redelyk voldoen aen
Vreemden,
te oppervlakkig of te onnaeuwkeurig vooromen , als ze in de bereisde Gewesten zelve gelezen worden.
Het doet ons niet vreemd, dat men deze waernemingen van den
Eerw. 7acobi in Duitschland met genoegen heeft ontvangen ; ze
behelzen meer onderfcheiden berichten , van etlyke byzonderheden nopens dit onderwerp, dan men tot nog in Duitschland bezat.
lVlaer ze verdienden voor den Hollander geen Nedexduitfche ver
daar ze niets behelzen, dan hier te Lande overbekende-taling;
zaken, en die de opmerkzamen veel beter weten, dan ze hier be
fchreven zyn. Zo de Eerwaerde Yacobi hier te Lande geweest
zy, is hy niet behoorelyk oplettend geweest; en zo by zyne berichten aen Correspondenten verfchuldigd zy, is hy niet gelukkig
in zyne keuze geweest. Men heeft dit gebreklyke hier en dier
door Nederduitfche Aentekenin;en gezogt te verhelpen ; doch
men zou , als men 't geheele Werkje indiervoege behandeld had,
dit Gefchrift al merkelyk hebben doen uitdyen; en met dit alles
zou deze Historie, in dien fmaelt behandeld, nog oppervlakkig
en onnaeuwkeurig gebleven zyn.
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LETTER -OEFENINGEN
Gefchiedenis der Israëliten vóór de tyden van JESUS. Door J. J.
HESZ , Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich. Uit
het Hoogduitcch overgezet. Vierde Deel. Te Amierdam
by P. Meijer 1778. In groot oEtavo 442 bladz.

voorige gedeelte van dit Werk bragt de gefchieHetdenis
der Israëliten tot aen de Wetgeeving op Sinaf ,
benevens het voorgevallene by die gelegenheid ; en in
dit gedeelte agtervolgt de Eerwierde Hesz dezelve tot
op den dood van Mozes, met de aenílelling van Jozua.
In de ontvouwinge hier van ontmoeten ons, ruiten de
ophelderende voordracht van 't gefchiedkundige, ingevolge van 't Plan, dat dc Autheur zich heeft voorgefield , weder verfcheiden oordeelkundige a:enmerkingen ;
zo over het beloop der nadere ontwikkelinge van Gods
-oogmerk met dit Volk, en de trapswyze uitvoering van
he zelve, als over deze en gene gewigtige byzonderheden , ter nadere verklaringe en verdediginge van den
weg des Allerhoogften. Tot een voorbeeld hiervan flrek^
ken 's Mans volgende bedenkingen, by gelegerlieid van
't verfchrikkelyke oordeel des HEEREN, over Korth, Da.
than en Abiram, mitsgaders des anderen daegs over de
morrende menigte, Num. XVI. gemeld.
„ I^us was, zegt hy, na den geftraften opíland van
Koralz met zynen aenhang befchreven te hebben, de goddelyke zending van Mofes en het goddelyk priesterfchap
van Aaron geregtvaardigd, op eene gepaste wyze, evenredig aan deeze godsregeering. Jehova handelt volgens
zyn karakter, als Heer -- als Koning. De geheele inrigting moet eerlang vervallen, of zulk eene foute inbreuk tegen de priester- en offerorde moet geftraft worden. Deeze orde met ernst voor te ílaan, en de godlyke zending van Mofès te regtvaardigen , was één en het
zelfde. Met het in hand blyven of vervallen der godde.
lyke infrellingen Rond of verviel de goddelyke zending
I. DEEL. c. LETT. O. 2.
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van Mofes. Kon het ftrafeloos gefchieden , dat men Asron van het prie-sterfchap veriliet , dan bleek het, dat
Mofes, die hem tot deeze waardigheid had ingehuldigd,
zulks niet op goddclyk bevel gedaan had; en had by dit
iit zigzelve gedaan, waarom dan ook geene andere naaken ? Het waarfte en natuurlykíte denkbeeld van
goddelyke zending ligt hier ten grondflag. Geene duistere, onnutte, geweldaadige ingeeving, geefi voorga g ee.
vene omgang nier het ryk der geesten, geene raadzelagtige orakels, ----- neen, maar klaare, bepaalde, naar
tvd en plaats gepaste voorfchriften en aanwyzingen van
een hooger weezen, door verfchyningen, droomeil of
andere zinnelyke middelen, maaken de goddelyke
zending uit. Zy kan niet anders beweezen worden, dart
door eene zinnelyke tusfchenkomst der Godheid, welke
op de bede of op de voorzegging van den goddelyken geant volgt. Niemand, dan die de rnenfchelyke natuur
niet kent, kan de gevoe.gelvkheid van zulk acne hoogere tusfchenkornst en medewerking, in zulke gevallen als
liet befchreeven geval was locl^^ncn of, flegts in twyffel trekken. Men ziet hier geen afgebroken wonder,
dat zonder doel, als. 't ware, uit den hemel valt, (gelyk
reen voorgegeeven heeft, om zulke verhaalen verdagt
te maakgin,) geene duistere fpiegeling van ietsverfchrik.kelyks, waardoor flegts de zinnen des volks bedwelmd
worden y --- . maar een bedryf van God , .kennelyk door
.gepastheid en waardigheid; een bedryf, welks goddelyklieid niet fiegts uit het verfchrikkelyke, maar voornaam
uit de meer dan menfchelyke kragt eg zedelyrke-1yk
grootheid blykt. Men verwondere zig niet, dat ik aan deeze daad ook eene zedelyke grootheid toefchryf. 't Was
cie daad van een regter; eene beflisfing, waardoor het
regt voorgeftaan, en onregt en vermeetelheid geftraft
werd; eene verdeediging niet alleen van 't gezag en van
de godlyke zending van Mofes, maar van de ftoutelyk
aangerande onfèhuld (*). — Die de ftrengheid der ftraf
wil wraken , onderzoeke eerst den aart deezer geheele
inrigting, welke overal haar karakter behoudt. Iy ge
aan de woeste zinnelykheid van een volk, dat op-denk
Beene andere wyze te beton oen was; aan de volftrekte
nood..
,

„ ('s) Dus be%houwt Mofes de zaak, daar by zig zo clerk op
Bene onfchuid en belangeloosheid beroept".
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.n oodzaakelykheid van het ingeffelde te handhaven, op

dat de geheele ftaat niet eerlang ten gronde zou gaan ;
en hy zal bevinden, dat het niets minder was, dan
overmaatige hardheid ".
De Eerwaerde Hes% hierop het verdere beloop der gem
fehiedenisfe, en 't gemor der oproerige menigte, benevens, de fchrikkelyke ftraf hun deswegens overgekomen,
en derzelver afwending door Mozes en Aaron, ont.
vouwd hebbende, 'vervolgt wyders indeezervoege.
„ Wederom eene verdeediging, een bewys der godde.
lyke zending van Mofes, fchoon hy zelf, verre van dit
te begeeren, gepoogd had de ftraf te verhoeden. Mofes
betoont zig overal als een werktuig van Jehova; al wat
hy fprak en verrigtté, kwam uit onmiddelyke ingeeving voort. Ondertusfchen leeren wy niet alles
Mofes, maar ook de Israëliten, langs hoe meer kennen.
Hunne weérfpannige gemoedsgo ltenis, uit ongeloof
aan Jehova en zynen gezant geboren, maakt hen wel
niet t'eenemaal onbekwaam; om het volk van Jehova,
dat is, het byzonder voorwerp zyner befchikkingen, te
zy n , maar onbekwaam om het op zulk eene wys te zyn .
als het dieníligst was tot hun nationaal geluk. Over 't
geheel genomen, kon het oogmerk vaii jehova bereikt worden, fchoon ty zelven het, geÍuk; voor huts
verordend, van zig (tieren. Aan de<n oenen kant gevoelen
xy den breidel, die hunne neiging tot afgodery en beeldendienst bedwingt; en alhoewel de Levietfcihe diense
hun dit zinnelyke vergoedt, zien zy zig egter met te•
enzin geheel afgefrceden van de vermaaken der afgodiIche feesten, enz. Aan den anderen kant wordt de rein
door de woesteny, het droevig vooruitzigt'wan veertig
waren te rngeten zwerven, hun langs hoe meer onver.
draagelyk. Voeg hierby de ftrenge naauwkeurigheid,
waarmede de infielIingen van Jehova gehandhaafd werden, en den nyd, tegen Mofes en Aron opgevat; daft
zullen de bronnen van zo veele beroerten zig ten klaar.
Eten openbaaren; eenige .derzelven lagen zo diep in 't ka •
makter deezes volks, dat wy ze ook in 't land Kanaltu
fteeds weder aantreffen.
„ De goddelyke befchikkingen waren evenredig aan
hun gedrag, Met een fleeds onvergenoegd en oproerig
volk was niet op gelyke wyze om te gaan, als met hee
gartsvaderlyk huis. De goddelyke regeeriug, (zo voet
D2
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in. het kleine als in 't groote,) rigt zig altoos naar
's menfchen gefchiktheid of ongefchiktheid, neiging of
tegenzin, om zig te laaten regeeren. Men doet niets•
af, wanneer men de verhaalde ftraffen ffegts oppervlak-;
kig befchouwt, en ze, uit het verband met de oorzaaken en gevolgen getrokken, aan eene despotieke ftreng.
heid, of zelfs .aan willekeurige grilligheid, toefchryft.
De zwaarigheden en tegenwerpingen moeten menigvuldig
worden, zo dra men van 't regte oogpunt is afgedwaald.
Maar de goddelyke gefchiedenis regtvaardigt zigzelve.
Jehova blyft zig daarin gelyk, en handelt overeenkomfig met zyne waardigheid, 't zy by met zynen vriend
Abraham, of met zynen knegt Mofes, of met een verdorven volk handelt. Zyn plan of ontwerp gaat onafgebroken voort. Het kwaad gedrag der Israëliten kan deezen
voortgang niet verhinderen welke heillooze gevolgen het
ook voor hen zelven moge hebben. Zy zyn toch het
-voorwerp zyner, byzondere befchikkingen ; zy zyn het
in betrekkingen, die veel verder gaan s " dan hun nationaal
geluk; en zy -blyven -zo wel, een voorwerp deezer wyze
befchikkingen, wanneer zy zonder roem in de woesteny
Herven, als wanneer zy triumfeerende het land betrekken; in 't eerie zo wel als in 't andere geval werken zy
mede tot het goddelyk onderwerp, gelyk ontegenfpreekelyk blykt , indien men de gefchiiedenis der goddelyke
befchikkingen in 't groot befchouwt. Dit moest ik den
leezer hier weder doen opmerken, dewyl men onder zo
veele byzonderheden , die daarenboven nog door de ingebragte zwaarigheden der cegenparty, - en door de valfche
vooellingen der verdeedigers, zeer 'uit haar verband
getrokken worden, het groote beloop van 't goddelyk
werk ligtelyk uit het oog verliest. Deeze en geene
byzondere verhaalen zullen aan eene menigte van {chynbaare zwaarigheden, inzonderheid aan den fchyn van het
al te menfchelyke, blootgefteld blyven, en veele deezer zwaarigheden zullen ten deele onbeantwoord, en ten
deele kwaalyk beantwoord blyven, tot dat men overeenkomt , omtrent het oogpunt , waaruit de geheele
reeks deezer verhaalen befchouwd moet worden. Indien
men van dit oogpunt afdwaalt, of met den beftryder
hieromtrent niet eénig wordt, zal men hem, door byzondere antwoorden op byzondere tegenwerpingen., zelden voldoem. Ik heb my daarom by de laatstverhaalde
ge.
-

-
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gebeurtenis, eene ,der gewigtigtlen in de gefchiedenis
van Mofes , niet opgehouden met het beantwoorden van
byzondere tegenwerpingen, door 't geleerde en ongeleerde vernuft uitgebroed. Allen ontflaa ze uit het verkiezen van verkeerde oogpunten. Me befchouwt noch
yehova in deeze byzondere betrekking tot dit volk, noch
het volk in deeze byzondere be-trekking tot Jehova,
noch Mofes in zone allerbyzonderfte betrekking tot beiden. Al wie zich ondertusfchen niet, door zulke
voorafgaande denkbeelden, tot een bepaald en zuiver
oogpunt heeft laaten leiden, en, in plaats van dit, eene
afgetrokkene befpiegeling volgt, dwaalt in de duisternis,
waar by de bybelfche gefchiedenis ook opílaat".
.nauwkeurig onderzoek aangaande * iraare zin en meening
van de Gezigten van EZECHIEL , voorkomende in deszelfs
vegen laatf e Capittelen. Door een voornaam Godgeleerde.
Te Utrecht by J. v. Driel, 1778. In groot cEtavo 38
yladz.
-

'

medegedeelde onderzoek gaet bepaeldlyk over
Hetdehiervraeg,
of de inhoud, der bovengemelde Hoofd-

ukken van Ezechiels Godfpiaken letterlyk dan geest
te verltaen zyn; waeromtrent de Uitleggers der-lyk
Prophetifche Schriften, geluk bekend is, verfchillende
gedachten voeden. Onze Godgeleerde is voor de geest
betekenis dier gezichten, zonder zich echter uit-lye
te laten in ene byzondere verklaring van dezelven; zynde zyn oogmerk hier alleenlyk, te wonen, dat de redenen voor die manier van uitleggen, in dit geval, gewigtiger zyn, dan die voor eene letterlyke aenduiding byebragt worden. Zulks brengt by ons op ene oordeel
zeer beknopt onder 't oog, en zo ,'dat een-kundigewyz
oplettend Lezer de redenen voor het een en 't ander gevoelen gemaklyk kunne nagaen , om 'er voorts een onpartydig
oordeel over te vellen ; en zyne gedachten daaromtrent
nader te bepalen. Ten dien einde meld by eerst de redenen eierzulken , „ die van oordeel zijn , dat deze Gezig, ten van Ezcchiel niet letterlyk verflaan moeten worden; maar dat zy eene oneigentlyke en zinnebeeldige
beduidinge hebben." Het voorftellen hiervan geeft
hem, in 't Plot van dit gedeelte, aenleiding, tot het we
D3
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derleggen van 't gevoelen, dat deze voorfpelling, niet
vervuld zynde by den opbcuw van den tweden Tem.
pel, na de Babylonifche gevangenis, naer de letter nog
vervuld zal worden in 't laetfte der dagen, Op het voordragen van de onbeítaenbaerheid van dit gevoelen volgt,
uit al het gezegde, zyn hefluit , dat men hier moet denken
op ene geestlyl;e beduiding, die nog niet vervuld is ; en
eerst in 't laetfte der dagen hare vervulling zal eerlangen.
Om echter de hoofdzaek niet ce onzydig te behandelen;
brengt by voorts tevens te berde, de nenmerkingen,
die dezulken , welken voor de letterlyke verklaring, althans in de eerie plaetze, zyn, maken, op de voorheen
gemelde. -redenen van hun , die alleen op de _ zinnebeeldige
teduidin ; zien. En deze aenmerkingen op ieder reden
afzonderlyk voorgefteld, worden ook op zodanig ene
wyze door hem weder beantwoord. Hiernevens 'voegt
by ten laetfte nog, de redenen , met welken zommigen hun
gevoelen., dat,' men hier .om ene letterlyke verklaring
behoort te denken,. trachten, te f ven ; waertegen zyne
nevensgaende beantwoordingen dienen, om aen te toonen, dat dezelven verre van voldoende zyn; des alles
hem bevestige in zyn denkbeeld, dat men hier niet, opene
letterlykc verklaring, maer op ene zinnebeeldige bedui
als het bedoelde van God in deze Prophetifche-ding,
gezichten, het oog heeft te vestigen; en dus derzelver
vervulling, niet lichaeml k., maer geestlyk moet ver.
wachten.
,

De Lydensgefchiedenis van den Zaligmaker en zyner eer
Navolgeren; nevens een beknopt verhaal der latere Ver
ook den Proteianfchen Belyderen coin!-yolgine,bzdr
gedaan. Ingericht inzonderheid tot onderwys van de Vaderlandfche f eugd, en door Prentverl eetdingen opgehelderd,
Te Arhfterdam by P. Conradi, 1778. Behalven de ,Voor
-redn Blawyz,257bd.inoftav
met den tytel is dit een tweeledig Stuk.
0 vereenkomhig
je. Het eerfte gedeelte gaet over het Lyden

van Jezus Christus zelven, dat zyner Apostelen, en der
zogenaemde Apostolifche Mannen, tot op het afloopen
der tweede Eeuwe. Men heeft Ruths, by manier van
Vra-
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Vragen en Anrswoorden, behandeld, ten dienfte van Kin_
deren van acht tot twaelf jaren, om hun te gemaklyker
een bericht te geven van de eerfile oprcchting der Christelyke Kerke. Ten dien einde heeft men zich ook niet
ilechts bepaeld , tot het geen hun lyden betreft , macr
'er tevens ingevlochten het geen {trekken kan, om het
character en de bedryven der eerfte Voorftanderen van 't
Christendom te leeren kennen; dat ook dikwils etiyke
redekundige bedenkingen aen de hand geeft. --- Wanneer :Ouders , Voogden of diergelyken een verftandig gebruik maken van dit gedeelte, door de oplettendheid der
Kinderen in een gemeenzaam onderhoud, op de gewigtigíle byzonderheden te vestigen , kan zulks natuurlyk
(trekken, om hun een levendig denkbeeld van de be_
kwaemheid en oprechtheid der eerlire Verkondigeren van
't Euangelie in te boezemen , dat een goeden grond legt
ter verzekeringe van de Godlykheid der E,uangelieleere.
--- Het volgende gedeelte, gefchikt voor Kinderen
van meerder jaren, behelst een doorloopend verhael van
de merkwaerdigfle Vervolgingen der Christenen, door
de Heidenen, in de derde en vierde Eeuw , mitsgaders
in 't verdere verloop van tyd; en wel byzonder van de
Vervolgingen der 1 roteitanten door de Gcestlykheid der
Roomfche Kerke, vooral in de Nederlanden, in de zestiende en zeventiende Eeuw; met nevensgaende .neldinge
van andere Kerklyke gefchiedenisfen hier te Lande. Ene
oplettende lezing van 't zelve kan by uitstek dienen , onm
de Jeugd vroegtydig te leeren, hoe haetlyk de Vervolg
welk een geluk de Proteftantfche Kerk, zo-zugty;en
hier te Lande als elders , erlangd heeft, door die dappere Voorstanders, welken hare Vryheid, zelfs tot in den
dood, verdedigd hebben. Een overtuigend bezef hier.
van moet de Jeugd natuurlyk opleiden, om die Vryheid
hoog te waerdeeren, en 'er., met infchiklykheid voor
anderen, een ernftig gebruik van te maken. Langs
dien weg kan dit Gefchrift'ílrekken, om de Jeugd, overtuigd van de Godlykheid der Euangelieleere , alleszins
te noopen, om die Leer, zonder zig blindlings door
Menschlyk Gezag te laten leiden, onpartydig te onder.zoeken, en, naer den eisch van 't welonderricht gewee•
ten, met yver te betrachten..
;
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Aanfpraak aan de Hoog-Eerwaardige Synodaale Vergadering ,
onlangs gehouden in eene voornaame Stad. Te 4mfterdam
by de Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778. Behalven
het Voorbericht S3 bladz. in quarto.

ze Aenfpraek, waer, en door wien, ze ook uitgeD
^fproken zou mogen zyn, doet den Hoog•Eerwaerdigen Opfteller eere aen; en ziet ze, gelyk het Voor
ons leere, buiten deszelfs byzondere vergunning-bericht
het licht, hy behoeft zich, noch wegens het oogmerk,
noch wegens de uitvoering, te fchamen, daer ze het
.rechte doel treft, en leerzame onderrichtingen behelst.
Zy verdient, buiten alle tegenfpraek, de herhaelde lezing van genoegzaam alle de Leeraars, niet alleen die
tot deze Synodale Vergadering behooren, maer die in
Nederlands Kerk gefchikt zyn, tot het waernemen der
bedieninge des Woords. En, fchoon ze wel inzonden.
heid dezulken rake, ze is echter op die wyze ingericht ,
dat ze ene reeks van aenmerkingen behelze, die insge^
lyks, den byzonderen Leden der Kerke te flade komen;
des wy ook hun de lezing van dit Stuk wel ten ernftigflc
aenpryzen.
's Mans bedoelde is , den Leeraren der Kerke onder
het oog te brengen, wat hun te doen ítaet, „ om zig
„ tegen den fchuurenden ítroom des Ongeloofs aan te
,, kanten, om zo wel die ongelukkige Zielen, welke in
dien gevaarlijken maalfroom reeds vervallen zijn, te
redden; als om hen, die nog liet Godlijke en heilzaa„ me van den geopenbaarden Godsdienst voelen, voor
„ de aanfteekende Vrijgeesterij te bewaaren.". De
hoofdplichten, welken thy desaengaende ter inachtneming
voorfielt, zyn de volgende.
„ i. Dat eon Leeraar de zaak Gode aanbeveele, en
Hem, in eene zo gewigtige gelegenheid, welke niets
minder, dan Gods Ecre, en 't heil der Zielen raakt,
welke door Christus bloed verlost zijn, om wijsheid
bidde.
„ 2. Dat hy eene grondige en uitgebreide kennis van
den Godsdienst tragte te vci:krygen ; waer onder in de,
zen, buiten het algemeens , bovenal betrokken word , het
kennen van 't leerflelzel der Vrygeesten , hunne tegen wer.
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vierpingen of uitvluchten, en derzelver beantwoor•
ding.
„ 3. Dat hij, bij 't tegenwoordig heerfchend Ongeloof,
zijne aandagt, bij elk openbaar voorftel, daarop veste,
als op den voornaamften vijand, tegen de waarneeminge
zijnes Ampts." Hy moet, volgens de verdere uitbreiding hier van, naest de duidelyke verklaring der Geloofswaerheden , en derzelver tiendrang ter betrachtinge,
vooral zo 't Ongeloof ook in zyne Gemeente indringt,
zyne Toehoorders met nadruk daertegen waerfchuwen ,
en hun toonen, welke droevige gevolgen liet Ongeloof
voor den Vrygeest, en welk een fchadelyken invloed
het zelve, wanneer het algemeen word, op het Gemenebest hebbe.
„ 4. Dat hij elke gelegenheid, zelfs buiten den om
zijner openbaare amptsbezigheid, waarneeme, om-trek
in de harten zijner toehoorderes eene waare, en Uijblij_
vende, hgogagting voor den Godsdienst te verwekken en
te bevestigen." Zulks raekt inzonderheid des Leeraers
onderhoud in de gemeenzame verkering, en in gezel
wel met de noodige getrouwheid, maer ook-fehapn,
met de vereischte kloek- en voorzichtigheid.
, 5. Dat hij zig toelegge op een deugdzaamen , en
met het Euangelium, het welk hij predikt, iníiemmenden wandel.
„ 6. Dat hij geene vlijt fpaare omtrent de jeugd, en
zoeke cone vaste kennis van den Godsdienst in haar hart
te brengen, en naar dezelve haare Ziel te befchaaven."
By de nadere ontvouwing hiervan neemt zyn Hoogeer
ene gepaste manier uit te-waerdigvFyhnop
weiden, over de manier van de opvoeding der Jeugd,
welke, ten nadeele van den Godsdienst, maer al te veel
plaets heeft. Verder toont hy aen, waer op een Leeraer
zich, zo in zyne openbare als byzondere Catechizatien,
voornaemlyk heeft toe te leggen; waeronder bovenal
behoort, dat hy de bewyzen, voor die hoofdwaerheid',
teat de Bybel Gods Woord is, met ongemene nyverheid
aendringe. En dit leid hem ten laetlie ter beantwoordinge der Vrage; ,,,Hoe kan een Predikant de jeugd,
op een bevattelijke en overtuigende wijze, nopens de
de Waar- en Godlijkheid der Heilige Schrift onderregy , ren ? " Waertoe by een vry gefchikten weg acnwvst.
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De Hoogeerwaerdige Opfteller dezer Aenfprake heeft'
alle deze hoofdzaken, met de daer toe behoorende by
zonderheden , oordeelkundig uitgebreid, en met den ver
ernst aangedrongen.
-eischtn

Onderwys in de beoefenende Geneeskunde, opgefield ten dienfis
der Leger- en Dor"-Chirurgyns, door den Heer A. Baron
VAN STtRCK. Uit het Hoog- in 't Nederduitsch vertaald,
floor G. TN HAAFF. Te Rotterdam by R. Arrenberg,
1779, 571 bladz. in gr. 8vo.
e Genees. en Heelkunde zyn zo zeer met elkander
D
verbonden, dat men in de eene niet kan uitmunten,
zonder kennisfa te hebben van de andere. Hier by komt

nog, dat, in veele gelegenheden, de Heelmeester ook

als Geneesmeester moet handelen. Op onze Schepen
en veelal ook ten platte lande, heeft dit plaats: 't is,
derhalven, zeer dientig voor 't algemeene welzyn , te
zorgen, dat de Leerlingen in dc Heelkunde gelegen.
beid gegeeven wordt, ter verkryging van Benige kennisfe
in de Geneeskunde, om ten minoen de algemeene regels, in 't behandelen der ziekten, te weeten. Ter bereiking van dit oogmerk, is "'er te Weenen een nieuw
School opgericht, waarin den Heelkundigen de gronden
.der Geneeskunde, in hunne moedertaal geleerd wordt.
Dog dewyl verfcheiden Heelmeesters geene gelegenheid
hebben, als te verre van de Hoofdftad af -zynde, om
bier van gebruik te maaken, zo heeft dc Baron vnN
STÖRCK dit Werk faamgefteld, zynde eene Verzameling
van eenvoudige en duidelyl;e praktikaale regels. Hierby
iyn gevoegd eenige korte Geneeskundige Voorfchriften.
Dit Werk is ons tot zyn oogmerk_ zeer gefchikt voorgekomen, ook voor onze Heelkundigen ; ja de Geneeskundigen zelfs zullen het met genoegen ontvangen. De
beroemde 1-teer TEN HAAFF heeft daarom onze Vader.
landfche Kunstgenooten dienst gedaan, met dit Ondervvs, in onze taal, over te zetten. — Om onze Leezers eenig denkbeeld van de uitvoering van dit Werk
te geev en , zullen wy hem de befchryving van eene ziekt€ medcdeelen : wy kiezen daar toe die der Wormen ,
als
,
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als zynde, wegens zyne kortheid, tot ons oogmerk best
gefchikt.
„ By menfchen, die veel flym in de darmen hebben,
zich met harde en hechte kost voeden, of onzuiver
yen ílinkend water drinken, enz. , neemt nien zeer dik
Wormen waar. 'Er zyn onderfcheidene . foorten-wyls
van Wormen : eenigen zyn zeer klein en kort, als Iaat,
maden, anderen zyn klein-, zeer dun, en iets langer;
deeze -twee foorten houden zich meest in den Endeldarm
op, Anderen zyn lang, rond, en de Aardwormen zeer
gelyk. Eindelyk, 'er zyn zeer lange, platte, breede,
èn deeze noemt men Lindwormen. Het is fomtyds
bezwaarlyk om te weetcn, of een Zieke aan Wormer
onderhevi g is, dan niet; dog wanneer men eenige valt
de volgende tekenen in aanmerking neemt, dan kan mets
vermoedelyk befluiten , dat 'er' Wormen tegenwoordig
zyn. Deeze Zieken hebben gemeenlyk eengin dikken
harden buik; zy zien 'er bleek en ingevallen uit, het
witte van 't oog is blaauwagtig, en de oogappel is zeer
verwyderd. Zy worden in de Neus Bene aanhoudende
lastige prikkeling gewaar; zy hebben cersen droogen kit.
telhoest en de Hik; zy klaagen over eene pynlyke knv,
ping en fnyding in den Buik, vooral wanneer zy nuchte
ren zyn; zulks houdt op, wanneer zy ipys gebruikt
hebben. Dikwyls hebben zy tenen onverzadelyken hon.
ger, eeten veel, en evenwel vermageren ze: dikwyls
hebben ze eenen onaangenaamen reuk in den mond, en
hebben eene walging van alle fpyzen; dikwyls zyn zes
walgachtig, hebben fiaauwtens en draaijingen, of zy
worden van hevige trekkingen en vallende ziekte ge.
plaagd. Hun pols is gemeenlyk ongelyk, en niet zeldzaam tusfchenpoozende : de pis is bleek en ongekookt.
Somtyds hebben ze eenen aaphoudenden afgang; menigmaal
is de afgang hardnekkig opgeftopt. Hoe meer foortge.
tyke tekenen tegenwoordig zyn, hoe zekerder men voor.
zeggen kan, dat de Zieke van Wormen geplaagd wordt.
Maar het zekerfte teken is , als 'er Wormen , door braak
ken of door afgang, ontlast worden. De lange ronde
Wormen worden het gemaklykst verdreven; de platte
en Lindwormen, . integendeel, weerflaan dikwyls alle
geneesmiddelen. Dewyl de Wormen meerendeels in ce *en taaijen flym ingenesteld zyn, en aan de darmen vast
Idee-
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kleeven, zo moet men den Zieken dusdanige middelen
toedienen, die den flym verdeelen, en daar de Wormen Benen tegenzin aan hebben, dezelve dooden, of
uit het lichaam brengen. Het middel, No. 200,
heeft zeer dikwyls, in alle foort van Wormen, de
fchoonfle uitwerking gedaan, en •veele Zieken volkomen gered. Bittere, kwalykriekende, zoutagtige en
bntlastingbevorderende geneesmiddelen worden gemeen
ziekte, met het beste gevolg, toege- -lykindez
diend".

Verhandeling over de Drenkelingen, met aanwyzinge der ge.
reedite, vaerdigfle, veilige en zekerfte geneesmiddelen,
door ANTONY SCHRAGE. Te 4mfierdanz by J. v. Gulik
1778. In groot o6tavo 35 bladz.
de loflvke inrigtingen van de Maatfchappy ter
Zedert
redding van 17renkelingen, is men natuurlyk meer dan
te vooren bedagt geweest, op de gefchiktíle middelen,
om dezulken als 't ware weder te doen herleeven; te
meer, daar de tot nog gebruiklykfle middelen menigwerf
die gewenschte uitwerking niet hebben, welken men
zig redelykerwyze fcheen te mdgen belooven. Hieraan
is men grootlyks verfchuldigd deeze Verhandeling van
den Heer Schrage; die ten grondflage legt eerie nafpooring van de oorzaak van den dood des Drenkelings, en
vervolgens zyne middelen, tot reddinge van denzelven,daarop vestigt ; waar nevens hy ten befluite voegt zyne
bedenkingen ove' de hedendaaafche gebriiikelyke en ver
middelen. 's Mans voorflellin--ouderngbikly
gen zyn vey aann.eemelyk, en 't ontdekken zyner handgreep, die by der verdere proefondervindinge aanbeveelt, kan in verfcheiden gevallen van een weezenlyken
dienst zyn. De grond waar op hy bouwt, en de redmiddelen, die by in gevolge daar van bezigt, welken
mier breeder omfehreeven en beredeneerd worden, zyn
kortlyk deezen.
De eerfte oorzaak van den dood eens Drenkelings befchrgft hy aldus. „ De beflooten Luchtpyp belet de
„ adem.

A. SCHRAGE, OVER DE DRENKELINGEN;

5

ademhaaling; de belette ademhaaling ílremt den bloed„ loop, en de geftremde bloedloop ontzenuwt de zenu„ wen'. In zulk een ftaat is de Drenkeling voor ' t oog
een dood lyk ; en hy zal fterven , zo hem de lugtpyp niet
geopend, de bloedvloei niet hersteld, en de zenuwen niet
ontwaakt worden; zelfs zullen alle poogingen , omtrent
Vaat- en Zenuwgeftel aangewend, dikwils vrugtloos zyn,
zo niet eerst de lugtpyp geopend worde, om de adem
te doen herleeven.
-haling
Ter, bereikinge van dit eerfie Itelt hy zig voor „ de
„ luchtpyp met alle haare longtakkèn te vernaauwen,
„ en tevens de inhoudende lugt uit te zetten; om dus al„ len aandrang der ingehoude Lucht opwaards tegen het
„ Strbtlapje te richten: waardoor het zelve dan tot zyn
„ natuurlyken (tand moet opfpringen, en buitenlucht
,, ter ademhaaling verleenen". Om dit te wege tebrengen, wil hy, ;, dat men den buik öpwaards zal binden;
„ de uitzetting der borst door omwindingen beletten,
,, en de luchtpyp zelve ,van onder het borstbeen af, tot
„ het Irottenhoofd toe, met de hand toenypen , of neder„ drukken" ; terwyl men tevens, om de lucht in de lucht
te ílerker te doen uitzetten, „dezelvederwyze uit--py
,, wendig, moet. verwarmen, dat de warmte inwaards
„ doórdringe". Dit middel, ter tydige ontifikktnge van den Drenkeling, is- veeltyds, zegt de Heer
Schrage, genoegzaam, maar dikwerf wordt 'er Bene agtervolgende werkzaamheid vereischt, om de vloeibaarheid
van 't bloed, in de vaten van den buiten-omtrek' des li
te herftellen. Hiertoe pryst by bovenal aan-chams,
„ de verwarmde wryving , en wasfching van 't geheele
lichaam, met linnen of wollen doeken, in warm water gedoopt , in een warm vertrek". Ook kan het,
vervolgt hy, van dienst weezen, by dit water een ge
vlugge loogzoute geesten te mengen, als de Sp.-delt
fal. Ammon. , fimplex , cum calce, Tinos., Succin. enz: die
het bloed verdunnen en het zenuwílel prikkelen. Ver
komt hier eene ruime aderlaating, naar de omitan--der
digheden des perfoons te regelen, in aanmerking. Mislukt dit, zegt hy, dan is 't, zo men van de ontfikking
overtuigd zy, een bewys, dat het bloed in de Longvaten geílolt is. In dat geval moet men volharden,,, met
de borst, trgt en onderribzyden des lyders te betten,
„ en
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en te verwarmen; terwyl een ander den Drenkeling
„ beurtelings in den mond blaast; en weder een ander
s, hem beurtelings den buik opwaards Rouwt , indiervoe5 , ge als by de gewoone ademhaaling gefchiedt : om,
„ ware 't mogelyk, door warmverdunnende middelen,
s, en aanhoudende heweegingen, de longen van haare
, over olligheden te ontlasten, die de beletzelen van
;, de werking van 't hart zyn''. Ten laatfee komt
hier nog in overweeging het ontwaaken der Zenuwen,
door- Zenuwtergende middelen. In 't geval van eene
}igte Drenkelingfchap, daar geen verftikking noch bloedá
firemming te vermoeden Is, plaatst by het gebruik van
zulke middelen in den eeralen rang, als voldoende ter
feddinge; maar in 't geval van eene zwaate Drenkeling
fehap komen ze, zyns agtens 1 niet te ftadc, voor dat
de ontf ikking te wege gebragt, en de vloeibaarheid van 't
Bred bevorderd zy, des men in die omfandigheden eerst
daarop `moete werken, wanneer men vervolgens eene
gutfiige dienst van de zenuwprikkelende middelen kan
verwagten in foortgelyke gevallen, zegt h.y,, is het
„ omzichtig gebruik van vluchtige loogzoute geesten
van gewencchte uitwerking. De Sp. fal. Ammon, cunt
„ ciner. Clavellat. feu, cake eira, parazus, de Sp. fal. Au„ mon. Succin. , bekend onder den naam van Eau de Luce,
op de dunst gevlieste en zintuiglyke deeleg van 't hoofd
„ toegediend, werken onmiddelyk op de herzenen, en
„ zyn verre boven de ruggraatwryving en andere Monden Neusprikkelingen te achten''.
1,

,

,, .

Verflag van zekere behandeling, waardoor Glaze Scliyven voor
EleEtrizeer-Machines bekwaam worden gemaakt, oen by vochtige luchtsgef eldheid EleEtrieke Kragt op te wekken; als'
mede van eerie handelwyze , om zeer goede Kusfens tot Tlry
vers te vervaardigen; en befcliryving van eene verbeeterde
EleEropliore Perpetuel door C. CUYPERS. In 's Gravenpage
by P. Fr. Gosfe, f778. Pepalven liet Voorwerk g7 blaclz.
in gr. octavo.
Brief aan den Heere C. CUYPERS te Delft, waarin het vermo•
gen der hedendaagfe EleéIriceer-machines en Eleetrophores
worden aan den dag Belegt, ten einde te doen zien, dat zin
.Ed.
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.Ed. in zyn onlangs uitgegeeven IZerfag, enz. omtrent de
wyze van 'er verbetering aan te brengen, blykbaar Nebbe
misgetast. Door J. C[ITHBERT SON , Phyf sch , Inf}rumentmaker te Amfleldam, Te Amieldam by P, Hayman. In gr.
octavo ió bladz.

t verflag van den Heer Cuypers behelst verícheidert
opmerkingen, wegens cle genoemde (tukken, the der
nadere -proefneemingèn van kundige Ele&rizeerders wel
waardig zyn; en 't welk zou kunnen dienen , om de Eleétrizeérn achines te verbeteren. 't Is waar, dat de Brief van
den Heer Cuthbertfon ƒtrekt, om alles in een ongunhig licht
te plaatzen; maar 't is tevens blykbaar, dat dezelve alleszins te verftnaadende en zwetzende opgelteld is, otn
ingang te vinden by onpartydige onderzoekers. Zonder
de voortreffelykheid der Eletrizeer-machines van den
Heer Cuthbertfon te, betwisten, welken zekerlyk boven
allen -van die foort aan te pryzen zyn, blyft dit over,
dat de weg ter verdere verbeteringe niet geflooten is;
en dat de ondervinding, in deeze en geene mislukkende
proefneemingen, by eene onguní ige lugtsgefteldheid,
ons nog maar al te dikwils aanleiding geeft, om :'er naar
te wenfchen. 't Moeit ons Benige ate, dat. de Heer
Cuthbertfon dit ftuk net geen weer befcheidenheid behandeld heeft: Kunftenaars behoorden, zelfs in gevallen
van weezenlyke misvatting, edelmoedig te zyn. Hera
haalde proefneemingen ter verbeteringe moeten of mis
mislukken ze, de fcbade of het nadeel-lukenofag;
is voor den proefneemer ; en flaagen ze, dan wint 'er
de Kunst door; waarom wy 't altoos raadzaam oordeelen
dezelven aan te moedigen , watinetr ze niet geheel bui
waarvoor wy die van den Heer Cuypers-teniorgzy;
tot no niet kunnen houden.
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Oude en Hedendaagfche Algemeene Wereldlyke Gefchiedenis ,
gevolgd naar het Fransch van den Heer Abt MILLOT, Lid
van de Academien der Weetenfchappen van Lions en Nanci.
Tiende Deel. Hedendaagfche Gefchiedenis. Te Amft. by
Yntema en Tieboel , 1778. Behalven een Breedvoerigen
Bladwyzer over alle de Deelen, 174 bladz. in gr. 8vo.
Heer Vertaaler van M O S HE I M'S Kerklyke Gefchiedenis, de Vervaardiger van de Noodige Ophelde.
ringen diens Werks, heeft de taak, die by zich hadt

voorgefteld, afgewerkt, en geeft, met dit Tiende Deel

4cr Oude, Hedendaagfche Algemeene Gefchiedenisfe; als Naa-

bolger van den Abt MILLOT, zynen Landgenooten eene
keurige wederga tot die zo agtenswaardige als fterk gezogte Kerklyke Gefchiedenisfe. Wy zeggen hem dank, en
wentcheu ''er,hem, geluk mede. Het groot aantal Leézers
in os Land, wier keuze op het Gefchiedkundige valt,
wier anIftandigheden hun doen ópzien tegen zeer uitge.
brei4 ,Werken,. kan in d@ twee gemelde. voldoening vinden, -ten opzigte van het B`erklyke'en Wereldiyke beide.
Die het eene heeft zal het andere bezwaarlyk kunnen
ontbreeken ; zy lichten elkander toe.
Wy „hebben,, ..van tyd. tot tyd , dit Werk aangekondigd, en, by elk deel, gelegenheid gehad om onze Let.
ter- oefeningen met een gedeelte daar uit op te cieren.
Dit Tiende Dcel behelst het Vyftiende Tydperk der Hedendaagfche Gefchiedenisfe, en voorts tell Hoofdtytel ALGEMEENE STAAT DER ZAAKEN IN EUROPA , zintS den dood
van LODEWYK DEN XIV, tot den Trede te Aken in den
Yaare MDCCXLVIII. Met de gevolgen van dien Trede
tot den Trede in den Yaare MDCCLXIII. 't Is nauwlyks
noodig te melden, dat wy hier een verflag vinden van
de Oorlogen en Staatsomwentelingen tot dat Tydsbeftek
voorgevallen: niet het optellen daar van zouden wy zeker onze Leezers verveelen: alleen willen wy aanmerken , dat MI L L O T'S Naavolger,, zoo verre de paaien
eener Algemeene Gefchiedenisfe van die uitgeftrektheid als
dit Werk toelieten , de lotgevallen onzes Vaderlands ,
met eene genoegzaame breedvoerigheid, daar in gevlog_
teil, en dus hierdoor, gelyk elders , het Werk van te meer
aanbelangs voor zyne Laxadgenooten gemaakt heeft.
Ge.
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Gelukkig daagde MILLOT in 't fchilderen van een Alm
gemeen Tafereel des befchouwenden Tydperks; by
heeft zich ,aan 't einde van 't tegenwoordig behandelde,
daar weder toe gezet, en vertrouwende dat het onzen
Leezeren niet ongevallig zal weezen,'t zelve in te zien,
„ Behalzullen wy. 'er eene plaats aan inruimen.
ven de teisterende geesfel des Oorlogs, troffen, in dit
Tydperk, het Menschdóm ; andere rampen, Onheilen
der Natuur, Inlandfche Beroerten, en de plaag van
heerfchende Ondeugden. --- Verfchrikkelyke Aardbeevingen keerden, in 't Jaar MDCCXLVI, de ryke Stad
Lima, en in 't Jaar MDCCLV, het Vorstlyk Lisfabon,
het onderst boven. Schaarsheid van gewas en flegte
Oogoen bedroefden den Landtaan : de Weelde, die beu
bekwaamheden kweekt, nam nutte leden des-zelagti
Burgerítaats het brood uit den mond; de onbeteugelde
eerre tot rykdom en vermaak bragt bederf .Vn Zeden -beg
onder de Mhnigte te vege, gepaard met eersen aller
moedbeneemendhen en befinetlykiten invloed ; de dolle
hinderpaal óm zich
drift om te fchitteren firekte ten hinderpaal,
met de daad agtenswaardig te maaken; de
over den Godsdienst teelden , op veelti plaatzen , -onheil,
en lieten een wortel van kitterheid-naa;? dé-Twyfelaary,
de Ongodsdienftigheid, allengskeas flouter én vermeeteler
geworden, durfde de groote Grondwaarheden van allen
Godsdienst en Deugd aantasten, om ze uit de gemoede•
ren der Menfchen te verbannen. -- Op de overweeging
hier van, zou men veelligt overhellen om te gelooven s
dat de vorderingen der Rede, hoe groot ,en merkbaar
ook, den Menschdomme op verre nadat heil niet te wege brengen , ' t geen met grond daar van verhoopt en
verwagt mogt worden,
„ Maar Hellen wy hier tegen over de .fchildery der vroegere Eeuwen, van die tyden , waar in de woeste Zeden
nauwlyks voetflappen van Menschlykheid overlieten;
waar in de onbefchaafde en woeste natuur zich , zonder
eenig bedwang, allen misdryf veroorloofde; waar in men
niets zag dan onmedoogende Dwingelanden-, en kruipen
de Slaaven; waar in gedrogtlyke vooróordeelen geheele
Volken beheerschten; waar in, onder eene bloedige Regeeringloosheid, het regt van den langoen Degen-alleen
goldt; waar in het Bqgeloof, zo verwoestend uit eigen
aart, het nog verdertlyker vuur van Geestdryverye aan.
E
aak,'„
I. DEEL. G. LETT. NO. 2.
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ltak; waar in het gehort°Burgerbloed fteeds tot zaadvan
nieuwe Burgeroorlogen, fkrekte.; met één woord, waar
in alles bykans domheid, blindheid, onregt, barbaarschheid, verdrukking, fchelmery, en rampfpoed was; als
dan gullen wy den rechten prys leeren zetren op de .Kun
Gezelliger Zeden, de-lIen,dWtfchape
Menschlievende fchoon nog onvolkome Wetten, volgens
welke een groot gedeelte van Europa betuurd wordt;
als dan zullen wy erkennen, dat:, te midden van de verregaande misbruiken, en de befchreienswaardigfte ondeugen, de verlichte Rede den weg tot wysheid en geluk
ten minfuten opent, en de rampen des leevens verzagt.
„ Het zou hier de plaats weezen ,, om de vorderingen
van 't Menschlyk verfland, in dit Tydperk, te volgen,
en de voortgangen daar van, in de Letterkunde en de
Weetetlfchappen, aan te wyzen. . Maar, dit doende,
zouden wy de paalen van ons Werk te buiten treeden,
of geelja dan zeer onvolkomene kundigheden opleveren
Over $ukken,1 van elders ten overvloede bekend. Ik age
het genoeg .hier op te merken, dat de nayver van Frankryk en Engeland - niet min leevendig en lterkwerkend is,
in dit iluk, dan in alles. wat de: ílaatkundige belangen
raakt. De Engelfchen hebben, van vroeg af, in de
Weptenfchappen uitgemunt , door een kloekheid van
vernuft, welke niemand hun ooit zal betwisten: de
Franfchen hebben, in de, Fraaije Letteren, bevallige en
verheevene bekwaamheden betoond, en een fmaak, waar
door zy boven anderen uitftaken; gefchitterd door 'het
]betoverend vermogen der Dichtkunst: hun leevendige
verbeeldingskragt., en zwier van taal, veréénigde het
y #are -fchoon met den rykdom . der Rede: de Engedfchen
hebben, op hun beurt, en met een gelukkigen uitflag
een fterkte van geest laaten blyken, in ftaat om door te
dringen tot alles wat het Menschlyk verftand kan berei.
ken. - Indien zy den voorrang hebben, in ftrikt en gevolglyk te redenkavelen, en met eene onbezweeke aan
zaak te doorgronden,-wendigrutfpoen
waar toe het Volk-eigen character medewerkt; draageg
de Franfchen den roem weg in fynheid van gevoel , in
juistheid van Leerwyze, in klaarheid van fiyl.; hoedániglie4 , die hunne mededingers zomtyds fchynen te erdoor ze na te volgen. Met één woord, ik durf
-

;

-

zegge,, dat zy buiden de eer deelei, om voorbeelden
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aan geheel Europa op te leveren , in 't zelve te verlichten, in ftukken van 't hoogfte belang 'voor 't Menschdom. Op den voet der Franfchen en Engelfchen, wordt
de befchaafdheid, in anderé Gewesten, voortgeplant.
't Is d hun voetfpoor,, dat men elders Geleerde en
Kunst- en Weet enfchap-kweekende Genootfchappen heeft
opgerigt; in onze Eeuwe, wel zo veelvuldig, dat ze
niet ongegrond de Eeuw der Genootfcliap) en mag heeten."
In 't beloop der Hedendaag fche Gefchiedenis had"t MXLLOT, op den Staat en de voornaamfte Omwentélingea
van Afie, in de laatfte Eeuwen, niet dan van zeer ver
wanneer zy eerrigzins betrekking hadden tot die-re,n
van Europa, agtgefiagen. By merkt daaromtrent op.
;, De Hedendaagfche Gefchiedenis van Afae is eigenlyk
een gefchikt onderwerp der noeste nafpeuring vöpr Ge.
letterden. Did van Europa, zo uitgat dii zo nOodtaaklyk, levert allerlei foort van onderwys-óp: en wy
kunnen, zonder ons des te bedroeven, onkundig weezeil
van 't geen ons veel minder raakt. Het is, ondertus
fehen, van eenig belang, een algemeen denkbeeld te hebben van deeze Volken, zeker de vroegst befchaafde: dit
maakt -een weezenlyk gedeelte uit van de Kennis det
Menscblyken Geflagts. ik ° zal my :bënaaríttgén `ot
niet weinig woorden, de nieuwsgierigheid; 'die óg 4>uttè
kundigheden. gefiel d is, te voldoen." In beantwóárdfngé
hier van, geeft hy, in vier Hoofdflukketi, dc weetenswaar digfte byzonderheden op van China, -- van yap
pan, van Perfie , en 't R;+g van 4en f mbteta I o ol.
Mirrors ,Naavólger heeft dezelve grt otliká
+á rt }erel a
en . wy duren het zeggen, dit Aanhángel,'`ge yk het
geheele Werk, verbeterd. Tot een ftaal hièrvan, diea
nn de 'aanmerkingen over de Plegtigheid van het efnmi,
en hoe het den Bedienden der Oost-Indigche lWttatf happye
nooit wordt afgevorderd. WY kunnen niet'naalaaten,
zone bedenking, over de Vervolgingen den Christenen in
China en Yapan aangedaan; als mede over de gel * or.
enigheid eeniger gebruiken en begrippen der YapannOzers
met de. begrippen en gebruiken des Pausdoms h ier over te
veemen.
„ Niettegenftaande de menigte van onderfcheide'Godsdienftige Aanhangen in apan, heeft men 'er, mogen wy
op het berigt -van KEMPfiER afgaan, nooit , geffhjlden.
over de dsdfenst; dit levert èeu vry ftr1t blyk op,
dat
E2
,

,

-

ALGEMEENE GESCHIEDENIS

Ào

dat men aldaar de Christenen niet vervolgd en _verdelgd
heeft, dan uit vreeze voor Oproer in den Staat; eene
vrees-, in TAYCO, sAMA gaande gemaakt, door de taal des
Stuurmans, in een Castiliaansch Schip, die aan de yapanneezers, op eene Wereldkaart, de wyduitge(trekte Landen, aan de Spaanfche Heerfchappy onderworpen, getoond
hebbende, op de vraage, van welk een middel men zich
bediend hadt, om zulk eene wyduitgeftrekte Heerfchappyd te verkrygen, antwoordde: , Niets is gemaklyker:
:onze Konin ge n beginnen met het zenden van Geestly„ ken na de Landen, daar zy zich meester van willen
maaken.; deeze haalen het Volk over, om onzen Gods, dienst te omhelzen'; en als die hier in merkl y ke vorderingen gemaakt hebben, zendt men het Krygsvolk,
, dat zich by de nieuwe Christenen voegt, en weinig
moeite heeft, om . het nog overige te volvoeren (*)'.
7pgh de-Chineezen, noch de ,apanneezers, zouden tegen
de;^# istenrw ^?^unr.des Vervolginge hebben doen blaa.
leen als deezen.; geené baat- en flaatzugtige oogmerken
hadden; iau vn,:blyken, en ,deeze_ te fchandelyk gemengd
in áe verk s ing.van den. Godsdienst. Moet men dan,
om de. ongeioovigé. Volken te bekeeren, de Staatsbehuuren,ontruseen?-.de, God}yke Wysheid leert ons het tegendel; 61a,congelukkig, zyn de meeste Zendingen,
xta 1 c tr dgt4en,:hier door,jammerlyk afgeloopen.
,^,1tiJe,-, , an:fche, Godsdienst was . geen kwaade voorbereiding. tot hetPausdom, of zulk eene gedaante van het.
Chaic ndom, els,., de Pauslyke Zëndel-ingen daar predikten.
'Er deedjt. zich eene overeenkomst op tuusfchen 't zelve,
en - de gevoelens , als mede de gebruiken onder de Inwo9nders wan apan heerfchende. Deeze Indiaanen ver
zo wegens hun tegenwoordig als toekomend-trouwden
heil, keen-op-,de verdienften van XACA AMion, en andere lui nex. Godheden, die, naa veelvuldige Zelfskwellingen, uit• eigene-beweeging ondergaan, vrywillig een einde aan:. hun leeven .gemaakt hadden. Zy hadden hunne
Heiligen', wier nagedagtenis zy vereerden, om wier bemiddeling én- gunst zy fineekten. Zy maakten gebruik
van I aatlyke Ommegangen, Beelden, Kaarsfen, en.
.Reukwerken in hunnen Eerdienst, als mede van Gebeden
voor
:

;
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voor de Dooden, en de Biegt; eene foort van Aflaaten
was by hun in zwang: ook vondt men 'er Kloosters,
gettigt voor Godsdienftige Perfoonen van beiderlei Sexe,
die, in den ongehuwden Raat , in eenzaamheid en onthouding leefden; ook wil men dat zy het teken van 't
Kruis bezigden; doch 't zelve in de gedaante van een
X, of een St. Andries Kruis, maakten. Wie fiaat
niet verwonderd over deeze verbaazende gelykvormigheid , tusfchen den Japanfchen Eerdienst, en den verbasterden Christiyken Godsdienst? En waar aan anders hebbe men
deéze toe te fchryven , dan aan ,eene reeds vroegtydige
overneeming van de Heideniche Piegtigheden, onder de
Christenen. •( *).
„ De Vyanden van het Christendom hebben geen grond'
altoos, om, uit deeze gelykvormigheid, iets ter: nadee1e van '.t zelve te befuiten , of toffe voor 'han fpottend
vernuft te haalen. De rechtfchapen Christen, -die het
Euangelie voor zyn eenig Leer- en Wetboek houdt, trekt
zich geen dieezer verkeerde begrippen, geen deezer jammerlyke byvoegzelen aan , dan in zo verre by zich bedroeve, over het grof misvormen en onkennelyk maaken eener Hemelfche Openbaaringe, die ons de verheeveníte en beminnenswaardigtte denkbeelden geeft van het
Opperweezen; de gewigtigite en 'troostrykte Waarheden bekend maakt; Bene Zedekunde, zo eenvoudig als
volnaakt, leeraart., en 't Menschdom den weg der waare
Wysheid, Deugd en Gelukzaligheid, aanwyst",
't Geen wy aantreffen van de gehegtheid der Gentoos
aan hunne eigene Godsdienftige Stellingen, en hunne Verdraagzaamheid , verdient onze optekening. „ Voor hun
aan eens omhelsde begrippen, kan men-naevstghid
eene natuurlyke reden geeven , afgenomen van de tedere gefteltenis hunner Lichaainen, 't welk byzonder plaats
heeft in de Braminen en Banyans, die enkel 'Ryst , Moes.
kruiden en Vrugten tot hunne fpys, en zuiver Water
tot hunnen drank, gebruiken, 't geen gevoegd by de
hette der Lugtftreeke hun zo zapt en verwyfd maakt,
dat zy niet in Itaat zyn, om vry en Manlyk door te
redeneren, en het langgedraagene, juk der vooroordeelen
af
(*) Men raadpieege deswegen den Kerkge(chiedkundigen Mol'
in zyne Kerkiyke Gefchiedenis, I. Deel. bl- s74, ent.
Eg
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af te fehudden. Deeze zagtaartige gefteltenis, die eenerg
g elyken invloed heeft op de 13urgerlyke en Godsdienftige
begrippen der Afsatifche Volken, mag ook onder de oor.
naaken gerekend worden van hunne lydelyke onderwer.
ping aan de Iaaverny en de volftrekte willekeurige Re.
geering, die in 't geheele Oosten plaats heeft.
„ Wat de Verdraagzaamheid in den Godsdienst betreft,
die, op een uitíteekende wyze, by de Gentoos gevonden
wordt; deeze moet men ongetwyfeld toefchryven aan hun.
ne grondtelling, dat de verfcheidenheid van Godsdienst pleegingen blykbaar aangenaam is aan den GOD des Heelals;
dat de Gebeden „'doorde Menfchen te 1aemwaards opgezonden, hem welgevallig en geheiligd zyn, door de opregt•
held van het -voornemen des Bidders; dat de wasre algemeene Godsdienst geen ander is dan de Godsdienst
van 'het hart, dat de onderfcheidene uitwendige gedaanten val},. Godsdienstpleeging enkel bykomende omftan.
)jeden, en in ziekzelven onverfchillig, zyn, alleen af.
ban ebde v ni tyd ,plaats, geboorte of op^roeding; en
dts, gevolglyk, alle. verandering van Godsdienst, ten
beste genomen, den floodlbos werk is: dewyl, buns
agterts f ie4er r eerlyk Man In zyti eigen Godsdienst kan
behouden worden. Overeenkomftig met dit beginzel,
willen zy, gelyk de Heer GxosE (*) aanmerkt, wel verre
van andqen,të.zake des Geloofs, te vuur en te zwaard
te vcei vol lre t geen vreemden tot Aankomelin.
gen in Fran Godsdienst aannemen : en, fchoon geheele
Volken hunne voornaamfte $tellingen ojnhelsd hebben,
al s- by voorbeeld de Chineezen, laatera zy ze niet toe in
bunne Gemeenfchap, noch hebben met hun eenige verbintenis ; zy zouden even gereed eeten, en zich door 't
iiuwelyk vereenigen, met de Christenen en Mooren, als met
hunne Geloofsgenoten in China. Wanneer iemand van
hun Volk, zelf in. die Landuireeken , waar zy volftrekt
s ►ee-ster-.zyn, den Voorouderlyken Godsdienst laat vaa.
ren, veronderfiellen. zy gansch liefderyk, dat het gefchiedt op. aandrang van 't Geweeten ; nimmer vervolgen zy den Afvalligen; alleen vermyden zy alle gemeen..
afchap íet hem, en werpen hem, met een :onherroepelyk
héiluit van hem nooit weder aan te neemen , uit den Stam,
waar
C*) G x os ss

voyage to the last Indiss.
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waar in by gebooren werd: dit denken zy is fftrafs genoeg; verder zien zy de zodanigen niet medelyden aan;
zo veel belangs (ellende in "het zuiver bewaaren van
hunne Belydenis, als toegeevenheids omtrent anderen
gebruikende".
De overweeging der Afiatifche Volken geeft onzen
Gefchiedfchryver gelegenheid tot deeze gevolgtrekking , . an dit besluit zyns Werks. „ Wanneer wy de
1411atifche.. Volken befchouwen, over 't algemeen zeer
ongelukkig, fchoon te midden van alle de zegeningen
der .natuure woonepde; als wy hunne geringe vorderingen in de loopbaane - des ' verltands nagaan, niettegenaaande zy ons zo ..veel. voor- uit waren, als wy
hooger dan de Zestiende Eeuwe op klimmen; indien wy
boven al overweegen het lot der Indiaanen, wier grond
huil; bykans .zonder arbeid, . de aangenaamfte vrugten
oplevert; .doch wier Land bykans woest ligt, onder den
drukkenden last.: der- willekeurige Qppërheerfchappye ;
zo wy eindelyk, bedenken hoe zeer alles verbastert in de
fchoonfle Lugtfl"reek, en hoe de dapperheid der Tartaaren
zelve in verwyfdheid en luiheid ontaart, zien wy den
ganfchen invloed der Lugtgefteltenisfe, gepaard met
diep} der 7.edelyke oorzaken wy wenf lien ons.zelvea
geluk ,.een Vaderland 4e hebben, 'waar indeweezenlyke
goederen das Menschdoms. veel beftendigeren overvloediger gevonden worden, om- dat ze de langzaam voort
gelaragte vrugten zyn van bedaard overleg, vair arbeid,
van dien fcheppenden yver, door behoefte verwekt, en
door vryheid aangekweekt, die den Mensch doet zege
alle h. ndernisfen, en, in zekeren zin, de-pralenov
natuur beheerfchen.
„ Ongelukkig weert de kragt der driften het geweld
der dwaalingen en misbruiken; in veele opzigten, tot
nog de uitwerkzels van het heilryk Licht over ons opgegaan Buiten twyfel is de Menschlyke Maatfchappy,
als een Staatkundig Lichaam befchouwd., maar tot ,zekeren trap. van volmaaktheid te brengen. De ondeugden
zullen 'er altoos moeilykheden baaren, en het byzonder
belang Reeds. met het algemeen belang in tweeftryd zyn.
Maar dat een verlicht en gevestigd Staatsbeftuur
het onderneeme, om, indien niet allé misbruiken, (dit
ware het onmogelyke gevorderd,) ten minften de zodanige te weeren, die de voorzigtigheid toelaat te ver banE4
-
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bannen: dat deeze het Algemeen welzyn vestige
op eenvoudige, onpartydige Wetten, met de vereischte
ftrengheid en Menschliefde gehandhaafd; dat
deeze de werkzaamheden, die het Volk voeden ennutte
kundigheden inboezemen, aanmoedige, en den voorrang,
zo gansch ten onregte dikwyls aangemaatigd door Middelen, aan bekwaamheid en goede Zeden fchenke: ---,
dat de Opvoeding boven al Burgers vorme, gefchikt
naar de onderfcheide kringen, waar in zy moeten
werken, in Pede van de Jeugd bezig te houden
niet het leeren- van enkele klanken, en dezelve, door
den dwang tot nutloozen arbeid, een wederzin van
alle goede zaken In te boezeroen : wy durven, met
vertrouwen, voorzeggen, dat zodanig eene verandering, valt ze immer voor , wonderen van geluk zal
basren, in dat gedeelte van Europa, 't welk dit Plan
volvoert.
,,, 't-. I dwaaling . (en bykans altoos ongerymde dwaa.
ling,) .die •veerkeerde,inzels, verkeerde Inttellingen,
verkeerde Wetten, verkeerde Stelzels, voortbragt ,
waar, uit de, , meeste, rampen des Burgèrfaats ontfton.
den. '= De Gefchiedkunde toont zulks, door een onnoembaar getal (preekende Rukken. . De Gefchiedenis
behoort den Koningen, Prinsfen, en Staatsmannen te
leeron, ' de misslagen in het Staatsbeftuur te verbeteren , en ;=de reepte. g-ronden van 't algemeen Welzyn te
leggen.. -r-_ - Zy moet den Bedienaaren van den Godsdienst - eene les geeven , om hunne Bediening langs' hoe
eerwaardiger te maaken, door zich toe te leggen op
't geluk der Burgeren; hun de Waarheid en 'goede
Zeden inprentende. Zy moet, eindelyk, elk hoofd
voor hoofd onderrigten, dat 'er geen goed, zonder inmengzel van kwaad, op deeze Wereld, betlaa, dat de
volkmaaktheid hier eene harsfenfchim is; dat men zich
fchikke om te verdraagen, 't geen men niet kan ver.
anderen; dat gemaatigdheid verftand, en teffens ons
geluk, is; en dat een ieder, om gelukkig' met zyne
Medemenfchen te leeven, vrede met zich zelven moet
hebben; een onwaardeerlyk voordeel, aan verftand en
Deugd gehegt",
Een Werk van deezen aart, zo veele en zo verfchef.
de Voorvallen, en Zaaken behelzende; waar in zo groot
een
-
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eet aantal Perfoonen ten tooneele treedt , vordert een

breedvoeriger en netten Bladwyzer, deeze maakt veel
sneer dan de helft van dit laatre Deel uit. De Gebruiker zal dikmaal reden vinden om den naarftigen en keurigen Opfteller van 't zelve te danken.

De pligten der Overlieden, of Vertoog_ over de Rechtvaardig
heid, als den grond van alle de Pligten van Benen Vorst,
.Door den Heer MOREAU , Raad in 't Hof der Aides in
,Provence. enz. enz. Uit het Fransch vertaald. Zynde by
deeze Mertaaling gevoegd eene Voorreden en eenige Aantekeningen van Mr. E. Luznc, Advt. Te Leyden, by
Luzac en van Damroe, 1778, ..8e141vgn he I'oorwerk 1
37 8 bladz. in gr. soE MMvo,
-

een beknopt en. _geleidelyk denkbeeld van den In•
O mhoud
van dit voortreffelyk Gefchrift, en 't bedoel.

de van dcn Heer MO R E A u, onder 't oog onzer Lee.
zeren te brengen, hebben wy geoordeeld niet beter te
kunnen doen, dan gebruik te maaken, van des Mtheurs
eigen opgave van zyn bei'ek, zo_ als hy- 't aan den.toenmaaligen 1 auphyn , den . tegenwoordiger Koning van
Frankryk, ontvouwd heeft.
I. „ Ik 2a1, zegt by , beginnen met aan te toonera,
dat 'er voI lrekte en onveranderlyke pligten zyn, voor
alle mènfchen ; dat de regtvaardigheid ouder is dan alle
overeenkomftcn, en dat zy, ver van hare kragt van deze
te ontleenen, dezelven dermate. ten regel 'dient, dat
geene overeenkomst ons kan verpligten, wanneer zy
tegen de wetten der regtvaardigheid aanloopt. Hier uit
zal U blyken, dat de pligten van .den Vorst en van het
Volk geenszins afhanglyk zyn van derzelver wederzydfche nakominge, of verwaarloozinge, en dat de misslagen, van den eenen den anderen nooit grond kunnen geven , om zich van zyne verbintenisfe ontflagen te agten.
II. „ Ik zal myn best doen om U de voordeelen van
rene Regeeringe, welke door de Regtvaardigheid bezield
wordt, af te malen, en het zal my weinig moeite "kosren U te overtuigen, dat het geluk van Koningen en
-
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laatten, uit dezelfde bron voortvloeien, en door dezelf^
de wetten in fand gehouden worden.
III., „ De regtvaardigheid vervolgens befehouwende
als.. op den Troon gezeten, zal ik U doen zien, dat zy
den Vorfen alle de pligten oplegt, door welken God ge.
wild heeft, dat de menfchen onder elkanderen zouden
verbonden zyn. Uit dit gezigtpunt zal de regtvaardigheid van den Vorst, onemdiglyk uitgeftrekter door den
aart en de meenigte zyner verbintenisfen, U ook oneindiglyk werkzamer voorkomen, 'door de áánhóudendheid
van zyne pog►ragen.. Dus zult gy
} , den Vorst als' StedeAhrnagt zelvë,en •als eenwerktuig van
houder van zyne goedhi
d aanmerkende, U een verheven denkbeeld
vormen wegens zyne pligten, 'die 'allenzullen uitkomen
op "de poging, om het ryk der" getegtigheid" onder, de
de menfchen te vestigen. Hier zelf gy het Volk, dat
hem als Opperhoofd erkent, tegen de onregtvaardigheid
van 'deszelfC naburen, door het verfchriklyk regt des
oorlogs - zien ' befchermen. 'Daar zult gy hem :v olgeti ,
terwyl iit yvert om, door- goede wetten, 'door eenes
wyze
én" door eerre altyd werkzame 'regtsoe •
fening, de' onregtvaardigheden van zyne eigene anderdaa.
nen te beteugelen, en hen tegen de gevolgen van hunne
eigene losbandigheid te beveiligen, zonder hunneveyheid
aan kluisters te liggen.
IV. ,, De aart, het karakter en de werking van deze
drie be*eegraderen eener Regeeringe zullen U verv-olgen9
onder het oog ' gebragt worden, als, in de; handen van
Benen regt<,aardigen Vorst, niets anders zynde dan werk
-tuigen,rbvod ahetlgmnwzy.G
zult kennis krygen van de wezenlyke posten van alle de
tusfchenkomende arbeiders der Opperïleerfchapp y e, en gy
Zult zien, hoe, onder een' regtvaardig' Vorst, áiÍen', die
Stedehouders zyn van zyn gezag, naar het zelfde oogmerk ftreeven, zonder dat de leiding van den eenen te:
gen die van den anderen aanloopt, zonder dat hunne
werkingen elkanderen belemmeren, zonder dat 'er eenige verwarring plaats heeft in hunne onderfcheide pligten.
V. „ Om voor te komen dat deze eenflemmigheid ge
tevens om dat de regtvaardigheid van-fordwe,n
den Vorst zich íleeds bezig moet houden, met de een
werking van alle de ondergefchikte vermogens te-parige,
handhaven, zal het noodig zyn U zelfs als dan te waarfchou
-
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1houwen, tegen de uitfporigheden, die ontftaan kun.
nen, uit dien loflyken yver, door welken de groote ziel
van een Vorst tot de regtvaardigheid gedreven kan wor.
den. Om dat in zyne wyze van handelen altyd koelzin
bedaardheid behooren te. heerfchen, moer gy-nighed
de vaste palen kennen, buiten welken de zuiverheid van
inzigten de onregelmatigheid der afdwalingen even zo
weinig verfchoont, als 't gevaar der voorbeelden weg.

neemt.

VI. „ Na dus, 6 PR I NS ! uwe ziel door algemeens
grondregelen te hebben voorbereid, zal ilk eene ruimer
loopbaan met U intreeden. Geen fchroom zal my verhinderen om U den innerlyken aart van het Staatsbétuur
_te ontwikkelen, en U deszelfs natuur, voordeelen en famenh g. te doen kennen. Gy . zult. onderfcheid leeren
maken, tusfchen het natuurlyk vermogen van de kragt,
Ëie n»odwendiglyk binnen zekere palen moet gehouden
wthden; en tus'fchen het zedelyk vermogen van 't ge.
zag,. het welk niet anders is,• dan het regt om te gebieden,, en alleenlyk beftaat, om dat het zelve de verplig.
ting tot gehoorzaamheid vooronderftelt.
„ Dan zal het de gepaste tyd zyn , om U onder het oog
te brengetti_ dc , wezenlyke beginfels en. de. grondwetten,
zoo van de--Regeeringen in het algemeen, (want zy heb.
be alle dez elfde oogmerken te bereiken, en dezelfde
verbincenisfen te vervullen ,) als van iedere Regeeringe in
1et byzonder : want geene is 'er, welker vorm niet be.
hoort geCerbiedigd te worden; doch ik zal de eene en
de andere zoeken, niet in de famenftelfels, die door den
hoogmoed zyn uitgedagt; maar in de onveranderlyke
re en in de onvetbreekbare wetgeving der Nature,
den eenig~en regel,, welken de Grondleggers van Ryken
nimmer uit het oog moesten verloren hebben. Myna
grondbeginfelen zullen -V ligtlyk doen opmerken, dat
eene Alleenheerfching, door goede wetten geregeld,
onder alle Regeeringen die is, waarin het volftrekte go.
zag het grootfile belang heeft om weldadig te zyn, het
minibe, vermogen bezit om kwaad te doen, en het m eest
te. verliezen heeft, wanneer het van de regtvardig.
-

held afwykt.
VII. „ Dewyl liet oogmerk der Regeeringe is , den
mensch het vast genot der regten, welke hem door dA
Natuur gefchonketm zyn, te doen hebben, zullen wy

ver-
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vervolgens die regten onderzoeken; en naar dien deze!,
ven ouder zyn dan de inítelling van eenige burgerlyke
maatfchappy, . zal ik U aantoonen, dat een Monarch
onder eene onfehendbaaru verbintenis ligt, om die regten
te handhaven. In ieder van deze regten zult gy dan
een voorwerp van nuttige overdenkingen vinden, en een
vrugtbaar grondbeginzel , welks gevolgen allen zo vele
regels voor U zyn zullen, naar welken gy en over de
deugd der wetten, en over de wysheid van 't bewind,
en over de regtmatigheid der regterlyke béffisfingen ,
zult kunnen oordeelen.
VIII. „ Om die verwonderenswaardige orde, welke
loet geluk en de rust in de famenleving moet bevorderen, . te handhaven, heeft ieder fcaat zyne byzondere
inrigtingen. Welke van dezen zyn nu eigen aan de
l?ranfche Monarchye? Hier moet ik U voor eerst de
natuur onzer wetgevinge leeren kennen. Gy zult zien
dat, in Frankryk ,de. Vorst alleen en den titel en dia oefening _ der ,wetgeirvende..niagt,.. in zynen perfoon vereenigt;, en„ plat, .ondertusfchen, wanneer 'er geené wetten
zyn, die zenen wil aankondigen, en van- die aankondi.
ginge de belcragtigiing,. welke tot gehoorzaamheid verbind, ontleenen, et in de'.natuur=der zaken onmogelyk
is, dat alle zyne willekeuren wetten kunnen zyn: gy
z ilt clr wiet zien . opkomen in de Raadsvergaderingen
vau den Verst, doorde_ medewerking van het meerder
aanbrengen; dat zy van hein alleen -de
lichts dat
verpligtende .kragt ontleent, die haar wordt bygezet
door zynen wil, , waar van het Koninglyk Zegel een. on.
wraakbaar getuigenis verfchaft; dat zy vervolgens pleg.
tiglyk wordt afgekondigd in de Regtbanken; wier ge.
hoorzaamheid, altyd voorgegaan dooi een verhandig; en
érnitig onderzoek, de. grondílag wordt van het vertróuwen des Volks, en de waarborge van deszelfs onderwerpinge.
1X. „ Na dit alles zal ik overgaan tot de befchouwing
der inrigtingen van het ílaatsbewind , welke dienen om
de hand aan de wetten te houden, en fomtyds zelfs om
het geen aan dezelven ontbreekt te vervullen. Gy zult
zien, dat het gezag van den Vorst, door de regtvaar.
digheid beftierd, dan zelfs, wanneer het voor zich eeDen weg moet banen, nooit willekeurig kan zyn; .dewyl
ket altyd een oogmerk heeft, en vermits de reden.sn a1ï
le
-
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Ye gevallen, waarin zy een einde aanwyst, ook de middelen voorfchryft.
X. „ Eindelyk zal ik y de regels der regtvaardigheid ,
die de Overheden moeten betrapten, toepasfende op de
hoogte geregtsoefening , U de orde en de ondergefchiktheid der regtbanken ftedehouders van het gezag en
handhavers der wet ten s afmalen; ik zal U onder het oog
brengen den titel, 'c aaruit hare pligten voortvloeien;
tot welke máat hare regen te brengen zyn; en welke
ftaatsgedaanten hare werking vertragen, om dezelven
zekerer en kragtiger te doen zyn. Gy zult u volkomen
overtuigd houden, MYN VORST !' wegens de noodzaakty k.
heid van deze fehikkingen, welke dienen om een gelyk
vertrouwen in te boezemen, en aan de Overheid die het
hi^ogte gebied voert, wier belang het is, dat haar vei
mogen nimmer tot verwoesting Itrekke, : en aan de onderdanen , ;voor welken het van belang is, dat het zelve
Heeds eenei~ zegenryken invloed hebbe".
Alle deeze gewigtige Stikken ontvouwt de HeerMoreau, in tien Hoofd eelen, met de vereischte juistheid en
nadruk, op zodanig eene wyze, dat by ten overtuigend$e doe zien, hoe het gezag der Vorften en het ge`IuY
der G*derdaanen volftrekt'fteu t op ;'en afhan gt'vann; 't
handhaaven der Regtvaatdigheid ; ter'wyl hy 'cie byzondere pligten der Vorften op dien grondslag ten ilaauiwa
keurigfle voordraagt. De Regtskundige Luzac heeft
des, niet zonder reden, goedgevonden, dit Werk met
eene aanpryzende Voorreden ook in 't' Nederduitsoh te
voorfchyn te doen komen, en 'er eenige aanmerkingen,
betreffende onze Vaderlandfche conftitutie en Vaderland.
£che regten, by te voegen, welken den Leezeren hier
te Lande byzonder te ftade kunnen komen.
.11gen.
denkt veelligt , buiten die aanmerkingen, raakt dit Gef^hrift inzohderheid de Franfche Regeering; en doet dus,
ten aanzien van ons Gemeenebest, niet veel Ger zaakes
dan daar de Heer Moreau, als uit het .opgemelde te zien
is, zyne redeneeringen g eítadig vestigt op de onveranderlyke gronden van het Natuurlyke Regt, zyn ze meeten'
deels van die natuur, dat ze op alle regeeringsvormen`
haan, of met eenig nadenken 'er op overgebragt kunnen
worden. 't Is uit dien hoofde een Werk, dat ook in
ons Gemeenebest met vrugt geleezen kan wordén ; vooral
tau dezulken die langs den ee$en of a. dereri weg deel
heb-

-
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hebben, of ftaan te erlangen, in de beliiering van onzen Staat; om een te dieper en leevendiger indruk te
hebbe , van den heiliaamen invloed van 't handhaven
der Regtvaardigheid op alle hunne pligten. En,.fchoon't
dus den zodanigen byzonder dienftig zy, is 't egter tevens
een Werk van eene algemeene nuttigheid voor de L-den van ons Gemeenebest ; die,. onder heet befchouwen
van de pligten der Overheden, opgeleid werden, natri
zodanige Overheden hoog ta fchatten, en van hunne
2yde ook hunnen pligt te betragten, naar eiseh der Regtvaardigheid, buiten welker in agtneeming geen Land,
hoe verftandig en reggtmtatig ook beftierd,beftendig ge.
lukkig kan zyn.
Bedenkingen over het aanhoudend gebruik van de Pynbank in
de Nederlanden; en van welke middelen men, by affchaffing
en in plaat van dezelve , zig zoude kunnen bedienen. t
.bérdrecht by A. 'Bkisfé en Zoon 1778. In -groot ót :avo
43 blad.

en wil dat hun Ed. Groot Mog., de Heren Staaten
van Holland en Westvriesland, aan eenige des kun
gelast hebben, Bene nieuwe en geheel-cligePrfon
verbeterde Crimineele Ordonnantie, naar de tegenwoordige'6tnRandigheden der tyden gefchikt, te ontwerpen.
2u1ka ;brengt natuurlyk de verfchillende gevoelens goor
en ;tegen het gebruik vak de Pynbank te berde; en heeft
ook den Schryver van dit Stukje aangezet, om zyne gedageen deswegens gemeen te maaken. Hy behoort onder
dat aantal van.Schryvers, die 'er ten fterkite voor zyn,
om derzelver gebruik geheel af te fchaffen; men kan
niet zeggen dat hy, daaromtrent', iets nieuws bybrengt;
maar intusfchen is dit egter waar, dat hy de voornaam $e reden, die tegen de Pynbank pleiten , beknoptlyk by.
een verzameld, en, met oordeel, op eene befcheidene
wyze, voorgefteld heeft. Dit gedaan hebbende
laat hy zig verder uit over het middel, waarvan men
tig, by affchaffing van de Pynbank, in derzelver plaatze zou kunnen bedienen: waarover hy zig in indeezer.
voege uitlaat.
Waarom, by voorbeeld, zoude de Wetgeever niet
kunnen besluiten en gelasten, dat voortaan. alle Gevang
ge;
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genen, die van een Hoofdmisdaad befchuldigt waaren,
en tot geen bekentenis van dezelve, door alle middelen van
gewoon onderzoek, hadden. kunnen gebragt worden,
doch tegens welke nogthans Benige blykbaare bewyzen,
't zy in één of neer getuigen, 't zy in een aaneenfchakeling van klaare en duidelyke indicien en vermoedens beftaan.
de, wierden ingebragt, ten kosten van 't Land, in een ordinair Crimineel Proces ontfangen zouden moeten worden"?
Vraagt men verder, wat te doen , wanneer de bewyzen tegen befchuldigden zo verre gaan, dat .'er
niets dan zyne belydenis fchyne over te blyven, om hem
te veroordeelen? zp is zyn antwoord. „ Men zou, meng
oordeels, in dusdanige om ándigheden den befchuldigden, • daar 'er zekerlyk geen ordinaire` ftraf plaats kan
heiben.; eeti xctráordindtre Jira f kunnen doen. ondergaan:
met hem, bet zy te eónfineeren of te bannen voor -vele
of weinige jaaren, of hem tot beide deze Ilraffen, de
Bene na de andere, kunnen veroordeelen: of ook wei
met hem eenige openbaare lyfitraffe aan te doen, en de=
zelven vervolgens, zyn leeven lang geduurende, uit den
Lande te bannen. In dit alles zou de Regter ku-niïeá
handelen, naar de geíteldheid van het bewys, de hoedanigheid van dein befehuldigden, en den aart van de mis.
daad".
Brengt men hier tegen in, dat het niet redelyk, niet
billyk zy, een aangeklaagden, die mooglyk onfchuldig
is, voor een tyd gevangen te zetten, uit zyn Vaderland
te verbannen, of eene Lyffiraffe aan te doen: zo merkt
by aan, dat zulk eene ítrafoefening. by Provifie , naar zyn
inzien , minder af te keuren, en veel gepaster is, dan
onze gewoone provifioneele ftrafoefening; en buiten twyfel, zegt hy, „ oneindig redelyker en billyker, dan een'
Gevangen, dien men niet weet of fchuldig is, dan niet,
op de Pynbank te leggen, en hem daardoor reeds eene
ítraf aan te doen, eer by bekent heeft; ja fom'tyds daarby
nog onregtvaardig ter dood te brengen, indien dezelve,
door de hevigheid van de pyn overwonnen, geen •misdaad belyd, waaraan hy zig nooit heeft fchuldig gemaakt".
Onze fchryver geeft deeze zyne verder uitgebreide bedenkingen ter nadere overweeginge over; terwyl hy
beopt nat een ernfig bezef van 't gewigt van dit huk ,
he
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het al of niet gebruiken van de Pynbank, dezulken die
daartoe bevoegd zyn , zal noopen , om alles , wat daartoe
betrekking heeft, onpartydig te beoordeeleti ; of het ook
raadzaam gevonden mogte'worden derzelver gebruik hier
te'Lande te verbannen. —•— Men mag zig zekerlyk daar
omtrent ten veiligfte op 's Lands Vaderen verlaaten; en
vérwagten dat het aan geene oplettendheid zal ontbreeken; nadien de Pynb nk in onze Gewesten gemeenlyk
niet dan met zeer veel omzigtigheid gebruikt wordt.

Gedachten over de Oorfpronkelyke Zamenfelling, of vernuftige Eigenvinding. Door den Eerwaardigen Heer Em;.RD YOUNG. Uit het Engelsch vertaald, en met eenige
Aanmerkingen vermeerderd. 7'e Dordrecht by H. de Haas
17,78. Betaalven de Voorreden 125 bládz. in gr. octavo.
en oorfproliglyk'-St^hryY-er als Toung ,in wiens Schrif
ten_ .aiomme eene vernuftige Eigenvinding, door.
í raait, is natuurlyk - recht géféhikt ter behandeling van
het opgenoemde ° onderwerp.. Zyn Eerwaarde behandelt
het zelve op eene wyze zynts waardig; en toont, in vol.
1n nadruk., _hoe , hoog een Oorfpronglyk Schryver boven een enkelen Naarvolger, hoe uitmuntend ook in
z:yne, f 'urt, `>rei fchatten zv./' ,Op dien 'grondtag .geeft
by detf'hedendaagfchen 'Schryveren de fterkfte fpooren j
om: zich niet te vergenoegen met de navolging van anderen; maar hunne eigen kragten te beproeven, die in
't werk te ƒlellen, en zig daar - door bekwaam te maaken, om, met meerder roem, als Oorfpronglyke Schryvers, voor den dag te komen. Ter ílerker aanmoediginge hiervan brengt by hun onder het oog eer} aantal van
beroemde Mannen, van den laateren tyd, welken ge
hebben, dat de eer van oorfpronglyk te zyn, den-tond
zogenaamde Ouden niet alleen eigen is; en by doet zien
dat het den tegenwoordigen Vernuften nog even moogelyk is, die eer te erlangen ;. ja dat we, i ip verfcheide opzigten, veele voordeelen boven de Ouden be.
zitten, die daar toe nanleidelvk zyn. Men heeft
dit Stukje, uit dien hoofde, niet ten onregte in 't Ne.
derduitsch vertaald, of 't ook ílrekken mogte, om onze Vaderlanders te nQopet^, om hun Vernuft meer te
Werk
.
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werk te Rellen , dan gemeenlyk gefchiedt , en naar de
eer, van Oorfpronglyke Schryvers te zyn, te dingen.
Buiten dit dogmerk heeft de Vertaalei tevéns bek
doelti Nederlands Jorigelingfchap aanleiding te geeven,
iót eetie uitgebreider kennis van de beroemde vern}iftige Britfche Schryvërs. Ter dièr gelegenheid heéft
hy dit Gefchrift vermeerderd met ettelvke Aantëkeningen ; welken, behalven dat ze hier en daar ter opheldetinge, en aanfpooringe, dienen, (trekken, om de merk
nopens die Mannen , welker-wardigftebyzonh
Schriften de Autheur beoordeelt, voor te draageb. On
der deeze Mannen , *èlker lof de Eeraarde Young
vermeldt, is dehooggeágte Addifohi g een van de minften,
fchoon hy eerst in 't £lot van zyn Werkje van hem ge
dit had zyne rede; dewyl zyn Eerwaarde-wage;Dn
ten ' doel had hein niet legts als een Oorfpronglyk
-Schryver; als een Man van . Ver"ft, maar te gelyk
als een voorbeéldlyk Christen,. inzonderheid- op zyt
Stern"betide; te doen opmerken: daar Addifon, met deí^t
dood op dé lippen, tot een }jongen Nabeftaanden, dieft
hy to zig geroepen had., ei: Zie, in lvelk eene Vrede
een Christen herven kan: Zyn; er^raar<de ;besluit, met dit
verhaal var 's Mans .uiteirtdt 3 v kno t,sihet treffende
aanmerkingen over dit ,ge*ichtige onderwerp; zyn Gefchrïft; 't welk hierdoor, buiten her vertiandlyke, nog
eerie zedelykè nuttigheid heeft. ,; Dit ftichtelyk voor, beeld van den zo gerust flervenden Iddifon toch voert
;, onze gedachten, gelyk de Vertaler zeer wel zegt,
„ zelfs :n tot een ander leéven: het ffrejdt óns de
;, voortrefelykheid , van onzen Godsdienst, en deszelfs
heerlyke )uitwerking ; in dat alles beilisfend tydftip
;, van onzen overgang in de Eeuwigheid ; ten toon
;, eene byzotiderheid, die de Braaffte der inenfehen ,.
vergun my zo den grooten Gellert te noemen, zoo
dierbaar fchatte; dat by dezelve , na zè reeds eenige
;, reizen in zyne Schriften te hebben ih^élascht , ook
;; als een uitmuntend middel ter bemoediging van zynen
;; fervenden Vriend .Htfeler waardig keurde te gebrt i.
. ken. , Zie den 72 Brief in den Bonded,,, bladz. r -S":
-

.

1. DEEL' ALG. LETT. NO. 2.

F

oe

74. S. A. ERNESTT

De roem en gedachtenis van den Heer C. F. GELLF.RT, in leven
buitengewoon Hoogleeraar op de Hooge School te Leipzig. Ver
J. A. ERNESrr. Uit her Hoogduitsch vertaald. Te-euwigdor
Utrecht by M. v. Loopik, r778. Behalven het Voorberigt 48
bladz. in gr. oftavo.
Het melden van Gellert's naam in 't voorige Artykel herinnerde
Ons deeze uitmuntende .Loffpraak van den hooggeagten Ereesti, ter vereeuwiginge der gedagtenisfe van den voortreffelyken
Gellert; welke, niet alleen als eene welui tgevoerde Loffpraak ,
maar tevens als een gefchrift, by uitftek gefchikt,.om de Deugd,
o den Godsdienst gevestigd, in te boezeroen, aanpryzing verdient.
Na Bene voorafgaande leerzaame aanmerking over de uiterii-en van
een@ te gelxenge en te ruime Zedelger, deelt ons de Hoogleeráar
Lrrréstf zyne oordeelkundige gedagten mede, over dat foort van
Schriften, die door fchrandere vernuften opgeffeld worden, om
de• Leezers te vermaaken, en , onder dat vermaak, liefde en eerbied door. de, deugd, en haat tegen de ondeugd, te veswekken. De
,roor- en. nadelen van . diè fchryfwyze opgemerkt, en tevens een
oordéelkuridig dndêrfcheid gemaakt hebbende tusfch^n het gebruik
en misbruik van dezelve, laat by zig verder uit over den middelWeg, dien men, zynes vOrdeels , in 't onderwyzen der zedenleere
te houden heeft, tusfchen een te lugtigen en te drongen fchryftrant, waaromtrent hy dien, tvelk'en Gellert meestendeels in zyne
Schriften in agt nam, ten fterkfte aanpryst. Hierbenevens
ge eft by oris eene korte befchryving van 't ganfche beloop van 's
Mans leven, de foort van onderri gting,'die by ontvangen en geeeven heeft, zyne talenten , zyn denktrant , zyne gevoelens , zyn
araéter, zyne lotgevallen en zyn dood; dien hy, niet tegenftaan'de zyne voorheen meermaals betuigde onoverwinnelyke hangheid
voor den dood, met moed 'en f}andvastigheid onderging. Iu dee.
ze wel groote doch onopgefinukte loffpraak vertoont zig de beroem
Gellert alleszins der hoogíle agtinge waardig; te meer daar zyn-de
ieevenswandelbeantwoordde aan 't geen hy leerde en fehreef. —
Zie . hier de befchryving van zyn hart , godsdienflige neiging , en
denitwyze over de Deugd.
„ zyn hart was van Natuur zachtzinnig, toegeevend, verzoeaend, behaagelyk, eenvoudig, oprecht en redelyk, gevoelyk en
teder omtrent alle de aandoeningen van het goede en menschlievende, rondborflig zonder achterhouding en geveinsdheid, en vry
van alle wangunst. -- Doch de heerfchende neiging zyner ziel
was vroomheid. Deeze beheerschte by hem alle de overige aandoeningen. Niet eene neiging vertoonde by inenigvuldiger, drukte hy levendiger uit, of volgde hy geftadiger op, 't zy in het
fpreeken of handelen. Echter was ook deeze aandoening in hem,
gelyk de overigen, zacht en gelaaten , en van dien aart, gelyk zy door
ee-
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c^ ne duidelyke en gewiste kéntuis vckirtgébragt word, die, met de
misleiding der inbeelding niet vermengd, geheel geest en onligehaatnelyk is.
„ De waáre deugd Ieidde by af van de eenige bron, den Godsdienst; doch alle deugd, die, door eenige andere oorzaak, hoe fchynbaar of onfchuldig ook, Wierd voortgebragt, keurde by maar in zo
verre oed, als zy een foort van bezigheid, én voor de Maatfchappy, of enkele perfoonen, nuttig was. Hy hield ze niet voor een
waa e en volmaakte deugd, en geloofde, dat zy ligtelyk opgeblaa.en maakte. Zo fterk by derhalven aandrong om de fchriften van
*elfpreekendheid en geleerdheid der oude Grieken en Romeinen
te leézen; zo min keurde by goed, dat zy met betrekking tot de

lesfen en pligten aangepreezen vierden. Want by meende,

dat, hoe fchoon zy ook waren, zy evenwel te veel aan de menfchelyke vermogens toerchreeven, waar Uit een verwaande deugd
inoest ontf}aan. Misfchien bedoelde by hierby voornamelyk den
l^oitteinfchen Stoïcyn en den grootfpreekenden Senéka. Echter was
hem .het otidèrfcheld zeer wel bekend, tosfchen een fraaije deugd,
die alles van den hemel -verwacht, en zich niets door eigenen ar
moeite wil bezorgen, en tusfchen de deugd, die zodanig-beidn
'werkt, als of alles op haar alleen aankwam, en die tevens by een
goed gevolg zo befcheiden is, dat zy alles aan God toefchryft.'

Redevoering van een Rollartder, over 'eerfcheiden gewigtiie onder*erpen, byzonder over de Vryheid om Scheepsbehoeften na Frankryk te voeren, en over onze Verbintenisfen met Engeland. In
gr. oíïavo 45 bladz.
Onderhandeling van een getrouwen Ingezeeten dezer Republiek
met zyne Mede-Vaderlanders, over de bovengemelde Redevoering
In gr. ofíavo 16 bladz.
Redevoering als boven , met eenige weder! eggende aanmerkingen. Uit
het Fransch vertaald. In gr. oflavo 74 bladz.
Onpartydige bedenkingen van een welmeenend Hollander, trekkende
tot antwoord op het Franfeke Vertoog van een zogenaamd goed Hollander aan zyne Landgenooten. Uit het Fransch vertaald. In
gr. ofsavo 68 bladz. Alom te bekomen.
`jolgens den inhoud der Redenvoeringe, zouden wy het gedrag
der Engelfchen jegens onzen Staat, met betrekking tot de
Scheepsvaart en den Koophandel, moeten billyken ; en 't zou, in
de tegenwoordige omftandigheden . over 't geheel, onze zaak zy n ,
ons ten naauwfte aan de zyde der Engelfchen te houden, en ons
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naar de maatregelen van 't Engelfche Hof te gedraagen. Daft mei$
Ieezehier tegen de andere Schriften, welken, by gelegenheid dier
voorftellinge, zo ítrydig met de algemeene nationaale denkwyze ita
onze dagen , het licht zien. De Onderhandeling zelve, fchoon ze
wat oppervlakkig zy, en hier en daar in 't wilde fcherme, is in
zeker opzicht genoegzaam, om de verdeediging der Engelfchemishandeling onzer Scheepvaart te ontzenuwen. Meer befchaafd en
bepaalder ter zaake zyn de Wederleggende Aanmerkingen, byzonder ter aantooninge van de onregtvaardigheid der gedrongene ver
liet gefchonden Artykel van 't Tra&aat; en ter ent -klaringev
bewimpelen van het gedrag der-wikelngvahtfcyoe
Engelfchen omtrent onzen Staat, door alle tyden en ook heden.
Dan met betrekkinge tot het geheele onderwerp vorderen de Onpartydige Bedenkingen, met regt, de oplettendheid van hun, die
genegen zyn dit ftuk opmerkzaam na te gaan. Ze zyn door der2elver Schryver gefchikt, tot een beredeneerd Tafereel van den
tegenwoordigen slaat en magt der voornaamfte Christen -Mogendlieden; mitsgaders. tot een naauwkeurig onderzoek van de waare
belangen onzer Republiek, en behelzen, na Benige voorafgaande
overweeging over het ftuk in 't algemeen, de volgende hoofdzaaken. (i.) Aanmerkingen over den opftand der Amerikaanfche
Vdlkplantingen , en over 't belang 't geen verfcheiden Staaten van
Europa in deeze groote gebeurtenis hebben. (2.) Een betoog,
dat .onze vereenigde Provincien niets te vreezen hebben van den
aanwas der zeemagt Van Frankryk, door deszclfs verbindtenis
niet de Vereenigde Staaten- van Amerika. (3.) Aanmerkingen op
het gedrag van Engeland ten opzichte onzer Vereenigde Provincien, en op het onderling belang van het Volk deezer heide Staaten. (4.) Een betoog , dat het gedrag der Engelfchen, in het
aanhouden der Schepen van Neutraale Mogendheden, tegen alle
regten ftrydt. En • eindelyk (5.) eene wederlegging van de Inboezeming, dat de Requesten en Aanfpraaken onzer Kooplieden, aan
de Staaten, wegens de handelwyze der Engelfchen, overgegeeven, voortgefprooten zyn, uit byzondèr perfoneel belang, en
uit eerre onvoorzigtige Staatkunde; waartegen getoond wordt, dat
zy in tegendeel op de billykheid, de liefde voor 't Vaderland, en
eene goede Staatkunde, gegrond zyn. -- Onze Staatkundige
Schryver behandelt'deeze onderwerpen niet eene manlyke taal, em
teverfs met een bedaard oordeel, dat hete eer aandoet.
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4anfpraaken gedaan op de eerpit algemeene Vergadering des Oeconomifchen 7ks van de Hollandfeke Maatfcbappy der Weeter fcltappen te h aarlem op den rs en 22 Sept. 1778.
En
I ryzen aangeboden door den Oeconomifchen Tak. Te Haarlem by
J. Bosch, 1778. In gr. oEtavo.
Mitsgaders een Stukje, getyteld:
4an M'n Vaderland, by gelegenheid der opreclrting van dien Tak.
Te Leiden by C. v. Hoogeveen Junior, 1778. In gr. oftavo.
men de drie opgenoemde Stukjes voegt, by het voorWanneer
heeu aloin gezonden en overbekende Programma, wegens

deezen Oeconomifchen Tak, heeft men, zo als ons., na het doormm
bladeren van verfcheiden losfe Papieren., nopens dit onderwerp,
gebteeken is , by een verzameld, het geen by uitt}ek, ten deezen
,opzichte, bewaard verdiend ,te worden.., 'Er is ons, buiten deezen, eene menigte van Papieren raakende dit Stuk ter hand gekomen; doch het heeft ons der moeite niet waardig gefcheenen van
dezelven melding te maaken; waarom wy van ons eerie oogmerk,
om den Leezer een verflag. van alle die Schriften te geeven, afgezien hebben. Men leeze het Gefchrift ,roan .Myn Yaderiand, ten
einde .aangemoedigd te worden, om mede te werken,. ter bevor4eringe van 's. Lands welweezen , en na. te gaan boe deeze inrigting van den Oeconomifchen Tak daartoe kunnefirekken. Men
.doorbladere de Vorraffpraak van den Eerwaarden van der 11a, en
de Nareden van den 1✓erwaarden Couperus, op de eerfte algemeene ftaatelyke byeenkomst der Leden van den Oecbnomifchen Tak,
geduurende het tydverloop van den i5 tot den 22 Sept. 1778,
ten einde aangemoedigd te worden, om 'er deel in te neemen.
En men zie eindelyk, uit de aangeboodenPryzen ,op de vereischte voltrekking der voorgeftelde zaaken, "welke heilzaawe vrugten
men van dien Tak hebbe te verwagten, wanneer deskundigen,
op zulk .eene aanmoediging, zig te fterker laatgin uitlokken, om de
hand aan 't werk te flaan, zo tot hun eigen eer en voordeel, als
ten algemeenen nutte van het Vaderland; waartoe 't te wenfchen
is , dat alles moge Eirekken.
Zamenfpraak Wegens de aorzaaken van het bederf der Nederl. Q. L
Connpagnie. ,elionz te bekomen 7o bladx. in gr. o5tavo.
Een Patriot, die na de Indien gegaan was, om zyn Fortuin te
manken , daarin ook redelyk wel gedaagd , doch naar 't Vaderand gekeerd was, om dat by dugtte dat de Compagnie het zynen
J3
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tyd niet zou uithouden , komt hier voor als een gefprek houdende
met den Prefident Bewindhebber over de u toeftand der zaaken der
0. I. Compagnie. Naar 't oordeel des Bewindhebbers Relt de
Patriot dénzelven in een al te ongunftig licht ; dan deeze tragt te
doen zien, dat de Compagnie niet tegenftaande de aangewende
middelen van redres, heeds agteruitgaat, waaruit men dan de gevolgen kan afleiden. Dit zo zynde, moet een van beiden waar
zyn, zegt Myn Heer de Prefident, „ of de tot dus verre op 't
„ papier geftelde Redresmiddelen deugen niet, of daar moet een
„ oorzaak weezen, waardoor de uitwerking der voorgeftelde mid„ delen van Redres wordt belet en tegengegaan". . Het laatfte is,
volgens den Patriot, zeer waarfchynlyk; en dit geeft hem, op
verzoek van den Prefident, aanleiding, om te melden, waar aan
het, zyns oordeels, toegefchreeven moet worden, „ dat alle dus
„ ver in 't werk geftelde Redresmiddelen de Comp. meer ruïneer
„ dan bevoordeelen?" Dé voornaamhe oorzaak hiervan helt hy, in
't bedoelde der geenen die naar 0. Indiën gaan, te weeten, hun
Fortuin te manken; en 't gedrag dat veelen dier Fortuinzoekers in
,gevolge hier van maaken. Hierby komt het denkbeeld, 't welk
Den veelal fchynt.te voeden, dat men de Compagnie flegts als eerie
handeldryvende MMátfcliappy heeft te befchouwen; waaruit voort
dat men de Compagnie thans in 't generaal en enkel door-vloeit„
„ de Negotie wil doen beftaan". Zulks ziet de Patriot aan als ten
uitertle verdervelyk, en by beweert, „ dat de Compagnie of als
„ Soiiverafn Vorst, of als handeldryvend Koopman, en dus tweele„ dig geconfidereerd moet worden"; by weke gelegenheid by voord&aagewat zulks in 't een en ander opzigtvereischt, met aanduidingo
dit ilit niet - genoerzaam in agt genomen wQQdt. De Prefident betuigt 'ze `beçypen, dat liet deswegens vQorgeffelde zig hoorera
laat; en betoont gig verder nieuwsgierig, om te weeten, door
welke middelen en wegen in Indiën-het grootífe Fortuin gemaakt
wordt; waarvan hem de Patriot een zeer haatlyk verslag geeft ;
met aanwyzing van eene menigte van flinkfche pracyken en maat
regelen, wier in 't werkfcelliug den ondergang der Compagnie zou
moeten verhaasten. -- Op de algemeene berigten af, voedt
men gewoonlyk, nopens dit Stuk, zeer ongunflige denkbeelden ;
maar als men geloof moet ge-even aan 't geen hier gemeld en aan
wordt, loopt .alles, om zo te fpreeken, in 't uiterfle, tot-gedui,
zeer groot nadeel voor de Compagnie. En tvat moet 'er, dit zo
zynde, in 't werk gefield worden, om het verdere verloop af te
wenden ;, en de zaaken van de Compagnie in een beter flaat te
brengen? Hier over zal de Patriot zig, by een e nadere gelegenheid, verklaar en.
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Brieven over den Oorlog. Uit het Hoogduítsch. Te Amj7erdam by
d'Erve van F. Houttuyn 1779. In groot oEiavo 59 bladz.
et hoofdbedoeldé deezer Brieven is eene beantwoording der
twyfelingen tegen de Godlyke Voorzienigheid, ontftaande uit
eens gevoelige overweging der onheilen, welken de Oorlog met
zig fleept; door aan de andcyre zyde het oog te haan, op het goede dat de Oorlog te wege brengt. Daar onder telt deeze Brieffchryver,, dat de Oorlog dient ter infpanninge der menschlyke krag.
ten en werkzaamheden; tot het opwekken en onderhouden van den
Heldenmoed; tot het verleenen van gelegenheid ter betooninge
van ongemeéne daaden en verdienften; en tot het bevorderen van
de vlytigheid der Burgeren; ja hy gaat zelfs een flap verder,
met te toonen, dat de Oorlog ftrekken kan, om een Volk te ber
fchaaven, Kuntëen en Weetenfchappen met de. vrugtbaare gevolgen daar van uit te breiden, mitsgaders de Burgerlyke en Godsdienflige Vryheid te vestigen, en het zedelykQ charafter van een
Volk te verbeteren. Langs deezen weg valt het, zyns . oordeels,
niet moeilqk den Oorlog overeen te brengen met Gods wyze en.
goeddoende Voorzienigheid, die deeze rampen, even als andere
onheilen van dit leeven, beftiert. Met dit alles egter twyfelt hy niet om den voorrang aan den Vrede te geeven; en het
charaéter van een Vorst, die enkel uit itaatszugt'den oorlog .voert,
te wraaken; terwyl by nogtans het gedrag van een Vorst iaillykt,
die dit gevaarlyk middel flegts in 't werk fielt, ter befcherming
van de eer en rechten zyner l roon, of ter verdeediginge van onderdrukte Bondgenooten.
De Brieverfchryver ontvouwt
dit alles op Bene gepaste wyze aan zyn oogmerk, en besluit niet
oneigen indeezervoege.
„ Dit ondertusfchen, firekt ons tot onze aanhoudende gerustfl•elling en troost, dat, wat 'er ook op de wereld gebeure, wy,
ten allen tyde, door het waakzaam en nimmer fluimerend oog
van Gods Voorzienigheid gade getlagcn worden : en zo lang we
de ons opgelegde plichten betrachten, en de post waar in wy
gefteld zyn, in getrouwheid, volbrengen, zal de Hoogife goedMeid, niet nalaten, van ons te befchermcn en te bewaren , ter
„ wyl als dan de tegenheden des levens zelve zullen medewar„ ken , om ons geluk te volmaken ".
In eene Nareden aan deeze Brieven gebegt wordt ons te kerinen gegeeven, lat liet oogmerk der Nederduitfche Uitgeevers is
op dezelven te laaten volgen, een gewigtig Stuk nopens de Belerfche opvolging, en verder eene gefchiedkundige ontvouwing van
liet daaromtrent voorgevallene , zedert het overlyden van den Iieurvorst Maximgiliaan,oJepla van Beijerera, op den 3011en Decemberl777,
het laatste 11l;n1yke Qir van de Willaelattin fclae Linie. Men fchyn;
—
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hier in wat goeds te mogen verwagten : het eerffe Stuk althans fs
van een weezenlyk belang; en de uitvoering van het gefchiedkun.
dige gefchrift kan, naar het yoorgeftelde, plan, haare nuttigheid
hebben.
.Aanmerkingen op E. M. LNnEL$ERTS, Verdeediging van de Eer der
Hollandfche Natie, en wel ten aanzien van de Muzyk en Tooneelpoezy in ons Vadeland. <lom te bekomen. In groot oftavo,

4o bladz.
en groot Voorflcander van de Muzyk is van oordeel, dat de
Eerwaarde Engelberts te laag van deze flreelende kunst
(preekt, dit heeft hem bewoogen om eenige aanmerkingen daar•
omtrent, ter wederlegginge van 't geen zyn Eerwaarde deswegens
gefchree.vcti heeft, en ter begunftiginge, byzonder, van de hedendaagfche Muzyk, op het papier te brengen. Men kan, uit de
vergelyking deezer voorftellingen, al zeer waarfchynlyk opmaa.
ken; dat. de Schryver dier aanmerkingen een grooter Liefhebber
van de Muzyk . La, dan cle Eerwaarde Engelberts; doch tevens
komt het ons try duidelgk voor, dat hy de uitdrukkingen van zyn
Eerwaarden in wt te,fterken zin opvat , en gevolgtrekkingen maakt,
om_welke zyn Eert. zeker nooit gedtigt zal hebben. Hierbenevens
keurt hy in zyn Eerwaarden opmerking over het Tooneel af, dat dezelve het veelvuldig vertaalen van -vreemde Stukken , en 't gebrek
aan Tooneelfpelen van eigen vinding, toefchryft aan het onistrouwen
op eigen kragten. Zyns oordeels heeft men hier ook te denken aan
de moeilykheid, die 't in heeft, een recht voldoenend Stuk te
vervaardigen, waardoor ffegts weinige Dichters daar toe bekwaam
zyn; en vooral aan gebrek van aanmoediging, in Rede van welke
dikwerf minagting en verfmaading plaats neemt. Men zou zeker
meer andere byzondere oorzaaken bier van te berde-lykdezn
kunnen brengen; dan daarover uit te weiden behoorde, mag meq
zeggen, niet tot het plan van zyn Eerwaarden: genoeg was het in
zyn geval het oog te vestigen op de natuurlyke bekwaamheid der
Natie, welke haar tot eer f{rekt; ten einde de Natie aan te fpooren, om een ftoutmoediger gebruik van haare vermogens te maaken, dan veelal gefchiedt, om dat zy maar al te dikwerf haare
kragten mistrouwt.
JSee7nficr-ll'inter-Euitenle ven. Twee Brieven door E. PzKKER. Wed.
A. wotrr. Te Anfierdasn by J. Allant en in 's Hale by J. v.
CleciF 1778. In groot oEtavu sot bladz.
In deeze brieven maalt de vernuftige Dichteres , met haare gewoone geestigheid, op he verzoek van eene haar-er Vriendinnen,
tsen tafereel van de manier, op welke zy haaren tyd, in 't Herfsten
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en Wintertaifoen i wanneer ze het Gezelfchap, dat haar, in een
zagter Jaargetyde, bezoekt, of door haar bezogt wordt, moet
misfen, over 't geheel met genoegen voor zig zelve, in de Bee'nf er (*) doorbrengt. Onbedwongen fchryvende maakt zy, ondet
het vermelden van haare,Huislyke bezigheden, leerzaame Oefeningen, Uitfpanningen en Vermaaken, een vry gebruik Van veelerleie
invallende gedagten, die ze uitneemend wel ter fnede weet te pa$
te brenger; en, 't zy ze ernífiig of boertig zyn, op eene leevendige wyze voordraagt: ook zyu ze meerendeels leerzaam, 't zy'de
Dichteres op eene deftige manier de Deugd aanpryze, of op een
lugtiger trant de Ondeugden en Dwaasheden, inzonderheid de Onkunde, Trotschheid, Gemaaktheid en dergelyken, hekele. --Mejuffrouw Wolff vindt, volgens deeze befchryving, terwyl ze
van alle Buiten- Vrienden Bezoeken in haar Doodeenzaambuitenleven (t) verftooken is, haare bezigheden en vermaaken in de Huishouding, op haare Kamer, en, als 't wandelbaar Weer is, by" de
gulhartige gezellige Buurt: zy verwaarloost haai Huislyken pli t
niet, door Naare Oefenzugt; maar maakt zig vooífs den overfchi4..
tenden tyd ten nutte om haargin Geest te verryken en te befchaá .
ven: zy denkt, zy leest ,over eene menigte van onderwerpen, die
zig aan haar aanbieden, of tot welker overweeging zy zig geneigd
gevoelt, vat de pen op eta fcbryft, 't zy op Maat of Maateloos ,
zo als haar best gevalt, waarin egter de Dichtkundige luim veelal
de bovenhand fchynt te hebben. Tusfchen beiden neemt zy, ter
uitfpanninge, een genoeglyk genot van alle de onzondige vermaakeu , welken bet )aarfaifoen en de.gemeenzaamevriemtllyke Buurt haar
uitleveren. Wyders volgt zy, daar zy de Waereld heeft leerets
kennen, Naare neiging op, om het verstandige toe te juichen, eri

het
(•) Deeze Brieven, fchoon ze thans, nu Mejuffrouw Bekkea' zig in de Ryp

onthoudt, het licht ziet, waren, volgens de jaarrekening, gefchreeven in de
BeemJler 1 775•
(t) Tr het gebruiken van dit koppelwoord Buiten-Vrienden-Bezoeken gaf
ons aanleiding, her gebruik, dat Mejuffrouw Bek/eer makt var Doodsenzaam.
buitenleven, waarover ze dus grappig uitweidt.
T>erbrust ! dat 's eerst een woord Vriendin t
'k Heb nooit zoo'n koppel'' oord fchreevon;
En 't viel my nod; al fpoedi5 in.
Dat heet Syllaben faafn verbinden
En 'k ben aan Hiaat noch sync rebel.
Wat zeggen mi nayn goeie T'rinden,
Die vrome Paer•zenmakers wel?
Gaan ze in die knust mi nog te boven?
Denk dat ik nog een Leerling ben;
Maar zullen ze eindlyk niet aeloryen,
Tint ik 'er toch zoo iets van ken?

Ik wed zy fchaars de weérgad hoorder,.
7n., komt 'er nog QEn van dit Jlag,
Dan rasp lk,,,, fchrik van hcppehva rden'I
•
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het dwaaze te belachen ; terwyl ze , de ydelhëid van al het tydly
ke bezeffende, zig het najaagën van een oinveranderlyk gehik in de
eeuwigheid voorftelt. Men ontmoet bier, uit'deezen hoofde, eezie groote verfch
eidenheid vats onderwerpen, van verfchillenden aart, die altoos, een ieder naar zyne foort, op eene gepas.
te weze behandeld zynde, het leezen deezél Brieven aangenaaid
inaaken; zelfs dan, wanneer ze ons zogenaamde kleinigheden melden. Kleinigheden, werken in een dor verhaal niets louden betekenen, behaagen, en houden den Leezer met-vermaak gaande, alt
ze, door de geestigheid onzer Dichteresfe bezield en verlèevendigd, weezenlyk van Benig belang in 't ontwerp van 't Dichtftuk
fchynen te worden. 't Lust ons, eene proeve deézer Brieven
willende mededeelen, ons tot een flukje vátl die natuur te bepaalen. Onze Dichteresfe gemeld hebbende, hoe veel verivaaks zy
geniet, wanneer haare Vriendin, benevens anderen,haar, geduurende die eenzaamheid, met de pen bezoeken, en zy die heuschheid door zulk een fchriftlyk bezoek beantwoondt, vervolgt verder
indeezervoege.
Zoo zit ik dan geheel gerust,
Van 't geen 'er omgaat onbewust.
Zoo ik 't aan de Courant niet zag,
Dan wist ik tiaauwlyks welk een dag
Door my ten avond was gebragt.
Ik ben dan weer aan 't werk met magt.
Lach om dit woord my uit, Vriendin,
Ik breng 't om 't rym alleen niet in_,
'k Deel u de zaak eenvoudig me@:
'k Zeg dikwyls tegen Domfine:
Wel kind! waar is die dag we@r heen"?
En fchoon ik my nu kon vertreén,
Onmooglyk had ik 't aan den tyd:
Dees ochtend ben ik ook al kwyt.
De klok (laat ballef twee; zoo waar!
Ik zie 't op myn Horlogie naar,
7a 't is Mel zoo; ik hoor ook dat
De tafel word gedekt, ei wat,
'k Moest dit nog hebben afgedaan.
Zie daar, dat moet nu blyven flaan.
Men roept my al. „ ,fa, ja! ik kom".
Wat vloog die voor den middag om!
Ik ben 'Cr waarlyk van verbaast.
'k Loop. naar beneden met veel haast,

Daar
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Daar my de goede man reeds vacht,
En ant 7nyn drukte eens fmaaklyk lacht.
Daar zitten wy zeer wel te vreên
Dada aan den Tafel met ons tweên,
't Canarievogeltje aan myn' zy;
Patrysje aan 't vuur, wet dicht by my
Hèt kan my fomtyds moeien, dat
Ik doods benaauwt ben van een kat;
.Me dunkt..., maar neen; dan was 't gedaan
Met Pietje; dat kon niet beflaan.
't Is eindelyk Eenvoudigheid,
Die 't fneeuwwit tafellaken fpreidt.
Iets meer dan t noodige; niets meer
Dat is het at wat ik begeer.
'k Heb nooit naar overvloed gehaakt;
Gezonde fpys, 'wél toegemaakt,
U1 opgedischt, is my genoeg.
Ontbreekt 'er echter iets? wel, voeg
'Er dan een vrolyk praatje by;
Dat draait gemeenlyk op voor my;
Nu, trouwens, ja, dat weet gy wet
Myn man heeft graag, dat 'k iet vertel,
.Al heeft het juist niet veel om 't lyf,
Ten minoen 't is voor tydverdryf,
Ik merk het ook niet anders aan.
't Is morfig weér,, waar zou ik gaan?
Het koolvuur brandt zoo lekker door.
'k Zeg tegen myn Patrysje: „ Hoor,
„ Van wandleis komt van daag niet in".
Ik geef hem ével ook zyn zin,
En til met moeit' hem op mynEchoot,
En zeg: „ Patrys wat word je groot ";
(Terwyl ik hem gemaklyk fchik,)
Ik wed je weegt zoo zwaar als ik "!
Gy weet, 'k ben mal met myn Patrys.
Maar wie is altoos even wys?
Hy meent het ook zoo vel met my.
't Canarietje loopt los en vey,
Pikt in een appeltje of befchuit;
Wat is een krulnipje broods een buit!
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Het plaatst zich op :nya borst , of hoofd;
De veyheid , die men 't heeft ontrooft,
Geef ik liet zoetje diertje weér

Zoo ver 't kan zyn. Hoe lief, hoe teer,
Hoe fraai , hoe vlug, hoe vrolyk is 't!
Het kent den fchat niet dien liet mist.
't Speelt met een draadje, een ,/hekje lint.
't Is al zyn gading wat het vindt.
.Het brengt in 't Kooitje al 't geen liet vomit
Het eet en drinkt uit inynen wond.
'k Geef 't zachte kusjes, 'k fpreek het aar.
Ik denk wel eens : „ zon 't any verftaan"
Het lieve diertje merkt easy niet,
Of daadlyk is het: „ pietje piet"!!
De vriendlyke oogjes volgen my;
't Is altoos evan lief en bly,
Ik vind het fraai al wat het doet,
En miste 't om geen waereldsgoed.
Spot niet my , ongevoeligheid !
Ik hoor niet eens wat of gy zeit;
En waarlyk, zoo ik u voldeed,
nat waar nay onbedenklyk leed;
Dat u versnaakt is my te ierk.
Genoeg alweer — — —

Ylugtige Gedagten over de Mode. Uit het Hoogduits vertaai_i,
7e Anufieltiam by A. E. Munnikhuifen 1779. In oEiaoo rzc
blade.
^vereenkomflig mei Meezen tytcl behelst dit Snikje vlugtigz
gedagten; de Sci ryver vliegt, om zo te tprecken, van den
eenen tak op den anderen , zonder oenige fchynbaare orde; waarom by dit zyn Werkje ook niet oneigen cene Rhapfoddie noem.
Men vindt 'er Bene mengeling van gedachten in, nopens de:)
invloed der Mode, niet alleen op genoegzaam alle (tanden des
Menschlyken Leevens, maar ook op alle Weetenfchappen; mil-gaders den wederkeerigen invloed van de 'Leden en Moden ccner Natie op elkander. Ze zyn zei;erly't niet allen van 't zelfde gewigt; doch mé'erendcels behelzen ze trc::ke] van een opmerkzaam oordeel, die den Lcezer aanleiding geeven, om met
nut verder over dit onderi;erp te denken; en uit dat grondba
ginfel etlyke vezfchynfels ira de Menschly::c Maatfchappyen te
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van dit Deel, achtervolgt de Hoog
Met den aenvangopmerkingen,
nopens de oude Over--lerazyn

zettingen , als een van de grondlagen ter beoordelingc
van de verfchillende lezingen der Schriften des Nieuwen
Verbonds: waeromtrent, na de reeds befchouwde Aziatifche en Afrieaenfehe, nog de vràege Europifche Ver
overweging komen. Verder deelt hy ons me--talinge
de een naeuwkeurig uitgewerkt bericht van de Handfehriften der Boeken des Nieuwen Verbonds, als de
bronwellen der verfchillende lezingen: en laet zich dan
wyders uit , over de derde foort van getuigen, welkèn
men voor of tegen ene lezing bybrengen kan, naemlyk
de Schriften der oude Kerkvaderen, en anderen van
dien vroegen tyd, in welke plaetzen des Nieuwen Testamentes aengehaeld worden. Hier mede diegronden ontvouwd, en derzelver rechte gebruik oordeelkundig voorgedragen hebbende, handelt hy vervolgens over
de Critifche en Theologifclie Conjefíuuren, waerdoor men,
op oordeelkundige of godgeleerde beginfels, naer de
echte lezing gist, en de gegiste lezing aenneemt, zonder
enigen íteun te hebben, op de voorheen befchouwde
gronden, en met ter zyde ílelling van de lezingen, welken zy ons aen de hand geven. De Hoogleeraer ver
zich ten fterkfte tegen de Theologifche, en toont,-klaert
dat men, niet dan met de uiteríle omzichtigheid, zulk
ene toevlucht tot de Critifche Conje6 uur. behoort te nemen.
1. DEEL. ALG. LETT. NO.3.
G
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By dit voorgeftelde komt verder een bemen. —
knopt bericht van dezulken, die zich, door hunne
verzameling en beoordeling van de verfchillende le_
zingen, boven anderen beroemd gemaakt hebben, en
daarbenelens een uitvoctIg 'Verflag van de voornaemfie
uitgaven van het Griekiche Nieuwe Testament, ze.
dert het begin der zestiende Eeuwe , tot op den tegenwoordigen tyd. En hieraen hecht de Hoogleeraer
nog, niet alleen zyne bedenkingen wegens de gewoo:e lezing; maer ook te gelyk zyne wenfchen , aengaende het vervaerdigen van ene nieuwe oordeelkundige
uitgave van het Griekfche Nieuwe Testament ter aenwyzinge van den weg, welken men hieromtrent, zynes
oordeels, moest infaen. ---- Tot dus ver raekt al het
voorge telde de hulpmiddelen, ter ontdekkinge van de
-gare lezing, zo ver dezelve bepaeldlyk de woorden betreft; maer buiten dit zyn 'er nog etlyke byzonderheden , nopens de fchryfwyze, welken hier insgelyks opinerking vorderen. Daertoe behooren de zinfnyding-s tekenen, de klankmerken, enz. Hieromtrent valt de
vraeg, of dezelven, zo als wy ze nu bezittexl, van
Apostolifehe herkomst, dan of ze van later tyd zyn?
In 't eerfte geval zouden ze voor ons van een verbindend
gezag wezen; maer in 't laetfle geval mogen wy 'er onbefchroomd van afzien, en dezelven verplaetzen of ver
zodanig ene weze, als wy oordelen, dat-ander,op
best dient, ten rechten verftande van de mening des
Schryvers; Onze Hoogleeraer twyfelt niet over de ge
gevoelen, en ftaeft het zelve,-grondheiva'tlf
ten aenzien van aIIe de byzonderheden, welken daertoe
behooren, met overtuigelyke bewyzen: en voegt hier
ten laetfte nog by, ene, beknopte melding van de ver.
deling der Schriften des Nieuwen Testamentes in
Hoofdstukken en Verzen, zo als dezelve in vroeger
tyd plaets gehad heeft, en zo als ze thans inge.
ragt is.
Alle deze opgenoemde hoofdzaken behandelt de oordeelkundige Michaëlis mee veel naeuwkeurigheid; en zy,
die zich op de beoefening van dat onderwerp toeleggen ,
mogen dit zyn Gefchrift , met het hoogtte regt , als hun
ten uiterte nuttig, in groote waerde houden. Vooral heeft dit plaets ten opzichte- van de Nederduitfche
Lezers, nadien 'er tot nog gene ontvouwing van dit
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Stuk, die van enig aenmerkelyk gewigt is a in onze Tale
het licht gezien heeft; ter welks nafpoormge zy, door
deze uitgave', in ilaet geheld worden. Om van
de menigvuldige leerzame byzonderheden, in dit Ge
voorkomende , hier een voorbeeld te berde-fchrit
te brengen, zonder echter het merendeel onzer Lezeren met veel Grieksch te lastig te t'àllen, zullen wy ons
bepalen tot het laetst opgenoemde, wegens de verdeling der Schriften des Nieuwen Testamentes, in Hoofdukken en Verzen. Hieromtrent leert ons dit Werk,
met aenhalinge der Schryveren, die dit Stuk breedvoerig behandeld hebben, (welken wy kortheidshalve zullen
overilaen,) hoofdzaeklyk het volgende.
De Ouden hebben het Nieuwe Testament in twee
foorten van langere en korte Hóófdflukken verdeeld; en
deze manier van verdeling, die ongemeen oud is, had
althans reeds plaets vóór den tyd van Hieronymus. Men
had al vroeg verfChillende zodanige verdelingen , en
gene van dezelve is algemeen aengenomen geweest. Boven allen is ene dezer verdelingen vermaerd geworden,
om dat Euzebius zyne zogenoemde Canones der vier Evangelisten naer dezelve ingerigt, en Hieronymus zich insgelyks van dezelve bediend heeft. Volgens deze verdeling had.
Matthrcus 68 lange, en 3yy korte Hoofdstukken.
Marcus 48
Lucas
83
1ohannes 18

234
342

231

te zamen 217 lange, en i 162 korte Hoofditukken.
„ Omtrent de Brieven der Apostelen, vervolgt de Hoogleeraar, welken in latere tijden verdeeld zijn, is alleen
aan te merken, dat het getal der Hoofdfukken, door alle de Brieven van Paulus, onafgebroken voortgaat; dewijl dezelven voor één ecnig Boek gehouden worden.
Maar deeze ganfehe verdeeting is thans ongewoon ge,.
-worden, en de Auteur der Hoofdhukken , waarvan wij
ons thans in 't N. T. bedienen, is de Kardinaal í7 O
de St. Caro. Dees, bij de uitlegging der Heil. Schrift,
zeer waardige man leefde in de twaalfde eeuw en gaf
Bibdia cum pastillis in 't licht. In deezen Bijbel is liet
eert .de vorde ,liug in Hoofditukken te vinden; waarvan
G2
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hij een ieder wederom , door op den kant gezette
letteren A. B. C. D. E. F. G. verdeelde, en voor 't
aanhaalen en naflaan gemaklijk maakte". In zo verre
heeft deeze verdeling hare nuttigheid •, maer by,, die
den Bybel naer de Hoofdílukken leest, ílaet zichzelven,
gelyk de Hoogleeraer zeer wel aenmerkt, in den weg;
en zal bezwaerlyk den warenzin der Heilige Schryveren
vatten, om dat de Hoofdílukken zeer dikwerf de verdelin gen maken, op zulke plaetzen, alwaer de naeuwkeuzigfte famenhang is. By voorb. Eph. V. t. Col. IV. I.
Wat voorts de kleinere verdeling in verzen betreft,
desaengaende onderricht ons de Hoogleeraer, dat men
oudtvds ene dubbelde foort van ,verzen had , orlx^
en Pworm geheten. De P:r'xet waren niet anders dan regels, die een zeker getal van letteren behelsden, en,
uit dien hoofde, dikwerf in 't midden van 't woord ophielden. De Ouden naemivk verdeelden hun blad
zeer naeuwkeurig door ítxeepjes, naer dewelke zy fchreven; alle bladen hadden even veel regels, en elke regel
even veel letters; zo dat het niet moeilyk viele de
grootte der boeken te bepalen. - De zyn in
tegendeel regels, die. zich naer den zin richten. Te
weten: men fchreef zo vele woorden, welken maer enig
zins faemgenomen een zin uitleveren, in énen regel, en
noemde die allen faemgénomen Pnwos , dat wy een Comma
of ene Jelling zouden noemen. Voorts meld ons de
Hoogleeraer, _ nopens de tegenwoordige-verdeling in verzen het volgende.
„ De_ Verzen, waar naar thans het N. T. verdeeld
wordt, zijn nieuwer, en eene vreemde navolging der
verdeeling des O. T. (*). Rob. Stephanus heeft ze het
eerst
(*) Onze thans gebruikelyke afgefcheiden verdeeling van de
Verzen der Hoofdfukken des Ouden Verbonds, om dit hier in 't
voorbygaan aan te merken, fchynt men verfchuldigd te wezen aen
een Joodfchen Rabbi, met naame Mardocheus Nathan,, die zynen
arbeid hieraan, met het voltooien zyner Concordantien, voltrok in
.bet jaer 1445; en dezelve is even zo min regelmaatig als die van
het Nieuwe Testament. Zie Charles le Cene, Projet d'une nouvelle
Ferfioni P. II. Ch. IV. p. 58-65. Vergelyk hier mede de klagte
van Calvinus over deeze verdeeling, in zyne verklaaring van Jer.
V. 3. „ Die onderfcheiding van verzen, zegt by, is toch van
geen gewigt. Wie by ook zyn moge, die deeze onderfcheiding

landig den zin
,, gemaakt leeft, by heeft daardoor diwils onveri
„ ver-
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eerst uitgevonden , en bij zijne uitgave van 't jaar 1551
gevoegd. Hij heeft deeze verdeeling op de reize van.
o als zijn zoon
Lion naar Parijs gemaakt , en wel (zo
Henr. Stephanus in de Voorrede tot de Concordantie des
N. T. fchrijft,) inter egiuitandum. Ik verffa dit zoo, dat
hij, vermoeid van 't rijden, deezen arbeid in de herberg
verricht hebbe. Deeze onrijpe en vluchtige uitvinding
van den geleerden Boekdrukker werdt weldra in alle uit
ingevoerd; en men kan riet ontken -gavendsN.T
cie verdeeling in verzen, als men den Bij--ne,of
bel aanhaalen en nallaan wil, haare nuttigheid. Daar zou
inzonderheid nooit eene Concordantie hebben tot (tand kun
komen , bij aldien het N. T. niet in kleine deeles-ne
verdeeld ware. Maar deeze verdeeling heeft ook der
uitlegging des N. T. geen gering nadeel toegebragt.
Want om niet te gewaagen , dat .Stephanus de verzen dik
verkeerde plaats en tegens den zin der rede-werfopd
geeindigd heeft, zoo-is de verdeeling zelve ten eenemaar
tegens den fchrijftrant in de Brieven der Apostelen, wel
afzonderlijk geplaatfte verzen-kefamnhgdws:
fchijnen in tegendeel aan het oog des Geleerden, en aan
't gemoed van den ongeleerden, even zoo veele van een
gefcheurde fellingen te zijn; en hier uit is het voortgekomén, dat men elk. vers in 't bijzonder verklaart, en
her zelve dikwerf den verkeerdften zin aanwrijft. Rud.
Wet/ein en Chr. Fr. Sinner hebben deeze gebreken in ei
, de diftinctiosaibus N. T. getoond: maar-genDisfrta
men kan 'er nog meer , die daarover insgelijks geklaagd
hebben, in Rumpaus Commentatio Critica in N. T. §. 37,
vinden, waar onder inzonderheid Locke, in zijne Proeve,
om de Brieven van Paulus op de beste wijze te leeren verfaap,
moet geteld worden. Het ware te wenfchen, dat men
verzen, waarin men niet op den zin, maar op 't getal
der
„ verwrongen: men behoort derhalve hier voor de oogen te fluff„ ten; dan alleen voor zo verre, als men ten wille van 't geheu
„ gen het getal der verzen gade haat. Maar wat den zamenhang
betreft, derzelver in achtneeming zal de Lezers dikwils belemmeren : want gantsch averechts worden hier gezegdens byeenge„ voegd die van elkanderen gefcheiden behooren te worden, en
anderen weder van elkanderen gefcheurd, die zeer wel te fa„ men hangen. Deeze aanmerking kwam my nu voorden geest, en
t heeft'zyne nuttigheid zulks te melden".
Gn
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der letteren, gelet had, gemaakt hadde: dan zouden ze
niet in. ílaat geweest zijn, om. den zin der rede te ver
moet thans, bijaldien niet alle tot-waren.D,m
dus verre gefchreevene toeken en Schriften onbruikbaar
.zullen worden, bij de verdeeling van Stephantis blijven,
èn zich in de uitgaven des N. T. maar in acht neemen,
dat de regel niet met het vers geëindigd worde. Men
kan de Verzen onafgebrooken laaten voortgaan, en enkel door de getallen der verzen op den kant gezet, den
Bijbel tot het naflaan gemakkelijk maaken; zoo als bij
voorb. in het N. T. van den Heere Bengelius gefchied is".
Opuscula. Leov. apud y. A. deChalniot1778.
Absque brevi Pray£ sit pp. in quarto.

H. vENEMA

kleine Stukjes, eertyds door den Hoogleeraer
Enige
afzonderlyk uitgegeven, by een te zamelen, om ze

bier door te beter voor verftrooijing te bewaren, was
het oogmerk van den Boekhandelaer, en zulks heeft den
Aucheur bewoogen, 'er nog enige tot nog onuitgegeven
Schriften by te voegen; ten einde dus dezen bondel tot
een gefchikt Boekdeel te brengen. Tot de hier eerstgemelde foort behooren, voor eerst, Vier Verhandelingen
nopens de Godheid van Christus, of wegens de echte lezing en verklaring van Hand. XX. 28 , i Tim. III. 16.
I. Joh. V. 20. en Col. I. i6, 17. Daeraen volgen drie
wederleggende Schriften, tegen 4rtenzonius ingericht,
handelende over den waren zin van Rom. IX. y; de
vergelyking van 't begin van 't Euangelie van Johannes
met het. Zamen 4eï van Cerinthus; mitsgaders over enige
plaetzen uit Ignatius , rakende het voorbeftaen van Christus, en wegens den fchryftyd van den eeríten brief van
Joiannes. Hierby komt een drietal van Brieven aen de
hooggeleerde Heren, P. Wesfeling, T. Hemfterhuis en
H. Catinegieter, behelzende des Hoogleeraers twyfelingen over, en bedenkingen tegen de echtheid der twee
zogepaemde Brieven van Clemens, door den Hoogleer
-aer
Wetftein, door den druk, gemeen gemaekt.
Zyn Hoogeerwaerde heeft die Schriften, by deze gele
herlezen, ook hier en daer bcfchaefd, en ver -genhid,
dat inzonderheid plaets heeft, in den Brief-inerd,
aen
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By die Schriften,
aen den beroemden Wesfeling.
welken de oplettende lezing vorderen van hun, die zich
in dit oordeelkundig Twistperk oefenen, heeft de Hoog
ene deorloopende Verklaring van-leracnogvd
Match. XXIII. 1-12. en twee Academifche Leerredenen over Match. IX. 16 en i: waer n. onze beroemde
Uitlegkundige den zin van 's Heillands voordellingen , in
die plaetzen, met oordeel ontvouwt, en .tevens op iatere tyden overbrengt, of, by manier van daar uit afgeleide leringen, toepast. — Zyne Verklaring van Match.
XXIIL 1-12 geeft hem, onder 't voorftellen van den
hoogmoed, de beheerfehing van 't gewisfe, de geveinsd
andere ondeugden der Pharifeen en Schrift -heidn
tegen Christus zyne Leerlingen waer.-gelrdn,wa
fchouwt, en in tegenflelling van welk gedrag hy zyne
vermaenlesfen tot zyne Leerlingen inricht, aenleiding i
om den Leeraren en Leden der Kerke, ook in onze da.
gen, onder 't oog te brengen, waerop zy, ten dezen
aenzien, acht hebben te geven, om niet onder dezelfde
verwytingen of befchuldigingen te vallen; maer in tegen.
deel de lesfen van onzen Hemelfchen Leermeester getrouw en ítandvastig ten richtfnoer van hunnen handel te
houden. En niet mineier gepast bedient zich ,de
Hoogleeeraer van 's Heillands gezegde Match. IX. i6
en 17. Naer 's Mans verklaring duidt Jezus in de eerfte
gclykenis acn, dat de Pharizeen zig gedroegen, als een
verílandelooze Kledermaker,, die een lap ongevold laken op
een oud kleed zet; door hunne overleveringen by de Wet
te voegen, waerdoor ze de Wet in 1lede van dezelve
te verfterken, gelyk ze voorgaven hun oogmerk te zyn,
kragtloos maekten. En verder ítrekt de twede gelykenis, om het gedrag van Jezus te rechtvaerdigen, dat hy
zyne Discipels nog niet geheel inleidde, in de nieuwe
bedeling, welke door hem opgericht moest worden, om
dat zv 'er tot nog niet recht toe gefchikt waren.; des
hy, dit doende, zich zo onvoorzichtig zou gedragen,
als iemand, die nieuwen wyn in oude leder zakken deed. Het
een en 't ander doet den Hooglceraer ons onder 't oog
brengen, hoe gevaerlyk en verkeerd het zy menschlyke
leringen en inzettingen by de Leer van Jezus te voegen, en die aen anderen op te dringen: hoe wy ons in
tegendeel aen de Leer van jezus hebben te houden; en
wel byzonder toe te zien, dat het Christendom niet verder
G4
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der van een gefcheurd worde, door 't yveren voor deze
en gene byvoegzels. Wyders , hoe men met reden een
gewenschter voortgang van de Hervorming zou hebben
mogen wachten; indien men het voorzichtig voorbeeld
van Jezus' gevolgd had; hoe men dat altoos in acht behoore te nemen, in 't behandelen.vaa gefchil tukken en
't Itillen van onenigheden; mitsgaders in 't verkeren
met zwakken, en in 't voordragen van waerheden, zo ver
ze inderdaed, naer de vatbaerheid der Toehoorderen,
van nut kunnen zyn: waerby men ten laetfte nog heeft
op te merken, dat men al wat ons nieuw voorkomt niet
even daarom, om dat het nieuw is, behoort te verwerpen, en 't oude als oude beter te keuren; op dat men
niet behoore onder de zulken, die, ouden wyn drinkende,
terfiond geen nieuwen begeren; zeggende; de oude is beter,
Luc. V. 39 ; dat ons het charaëter verbeeld van men.
fchen, die _hunne zinnelykee en firelende neigingen enigy
lyk opva1gen,
77iertal van Leerredenen, door j. K. LAVATER Predikant te
Zurich, op eene Reize in den 7aare 1774 uitgefprooken. Te
Utrecht iiy de Wed. J. v. Schoonhoven i-' -. In groot
oGíavo 85 bladz,
-

it het tydsverloop , geduurende het welke , en by
zonder uit de inrichting der twede Leerreden, kan
men enigzins 'afnemen, dat de Eerwaerde Lavater deze
Leerredenen op verfchillende plaetzen heeft uitgefprooken, by gelegenheid, dat hy, ter herllellinge zyner gezondheid, naer het Emfcher-bad getrokken was. De
eerfte, gepredikt te Bockenheim bv Frankfort, gaet
over de voor den Zondaer onontbecrlvke algenoegzaemheid van Christus, In de twede, uitgefproken by de
Baden van Ems, in het Vorstelyk Nasfauwsch huis,
fielt zyn Eerwaerde zich voor, de gemoederen der aenwetenden op te wekken, tot Godvruchtige gevoelens,
bv het gebruik van de Minerale Wateren. De derde
Leerreden, gehouden in het Emfcher-bad, behelst ene
aenmaning tot Liefde, in navolging van 't liefderyk
voorbeeld van 's Waerelds Heilland. En de vierde of
laetfte, gedaan in de Hervormde Kerk te Neumed, ílelt
ons voor oogen de : eerlykheid van in Euangelie, byzorrg
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zonder ten aenzien van deszelfs heilzamer en zali genden
invloed op het harte der geloovigen, in alle toeftanden
des levens. Zyn Eerwaerde behandelt deze onderwerpen, op ene gemoedlyke wyze, met dat gewoone vuur,
't welk hem als eigen is, waer door zyne Leerredenen
by uitftek gefehikt zyn, om de harten te roeren.

Het Geloof in deszelfs aard en vrugt verklaard, enz. In eenige
Leerredenen, nctgelaaten, door vijlen den Wel Eertin. Heer
J. DE LEEUW, laatst Predikant te Rotterdam. Te Rosterdam by 1. Bosch 1778. Behalven de Voorreden 408 bladz.
in gr. oEavo.
deze Leerredenen ontvouwt de Eerwaerde de Leeuw
I naenvanglyk
de natuur des Geloofs, volgens de verkla-

ring van den Heidelbergfchen Catechismus, in dezevende Zondags-afdeeling; en vervolgens de vrugt van dat
Geloof, als het waarachtig en enig middel ter Recht
hier by komt een drietal van Leerredenen,-vaerdign.
ter aenwyzinge van de betamelykheid en den grond van
het Geloof; 'benevens nog tien anderen ter oplosfinge
der bedenkingen hier tegen ontleend, zo uit de verkiezing, als 's meníbhen onmagt, en de grootheid der
zonden; welken beflooten worden, met ene Leerreden
ter verheerlykinge van God over zyne Genade. Verder
heeft men 'er, by manier van een Aenhangzel, nog by
gevoegd drie Leerredenen over byzondere ítoffen. Do,
eerste gaet over de verplichting der Geloovigen, om zich
aen den Euangelifchen regel te houden, met het heilryke
gevolg daervan, naer luid van Gal. VI. i6. Ene tweede Leerreden heeft ten onderwerp, Heb. XI.39 , 401 welker verklaring zyn Eerwaerde aenleiding geeft, tot ene
verhandeling over de volkomen volmaking van Gods
Kerk; waernevens by tracht te doen zien, hoe men op
g oeden grond mag denken, dat Apostel Petrus, 2 Per
IIL. 15, byzonderlyk het oog had op deze plaets uit den
brief aen de Hebreeuwen ; 't welk hem dan ook ter toe
pasfinge gebruik doet maken van de Apostolifche verma.
ning, om de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid Ie
achten , gelykerwyze ook Paulus , naer de wysheid die hem geeven is, gefchreven heeft. Ten laetLe levert ons deze
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verzameling nog ene Leerreden over i Cor. XI. 27---z9
welke, na de ontvouwing dier tekstwoorden, ene doorlopende opheldering van het in onze Kerke gebruikelyke
Formulier des Avondmaels behelst, met daer uit voort
onderrichtingen , nopens het gebruik des-vloeind
Avondmaels. Men vind in alle deze Leerredenen
een welgeoefend Leeraer, die zyne gedachten op ene
zeer'geregelde wyze in orde fchikt; doch men kan 'er te
genoeg uit bemerken, dat hy gewoon was, in de-vens
uitvoerrage zelve, zeer veel voor den Predikftoel over
te laten.

Ve beste wijze om de Godlijke Schriften te beftudeeren, met

betrekking op den tegenwoordigen toe/tand des Christendoms ;
váorgeftel4 door JACOB HEsz, Schrijver der Historie van
jesas. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amfterdam bij

de Wed. van Lsveldt en Holtrop 1778. Behalven de
Voorreden 7o bladz. in gr.

7,77elke is wel de beste Methode, naar welke een Euangelieleeraar de H Schriften , ter regelinge en vermeerderinge
zijner kundigheden, omtrent het Plan der Godlijke Openbaaringen, moet beftudeeren? Dus luid de vraeg, welke zig de
Eerwaarde -Hest ter .beantwoordinge voorf'celt, en wel
bepaeldlyk met betrekking, zo tot den tegenwoordigen
friet van 't Christendom, als tot de bediening der Leeraren.
By 't eerfte verflaet de Autheur „ dien toeland
„ van Godsdienst, zo als hij door de, aan verfcheide
„ plaatzen, nog zeer verfchillende wijze, van over den
„ inhoud en het gezag der Openbaaringe te denken, te
„ fpreeken en te fchrijvcn, theoretisch en prafticaal he„ ftemd word". En met zyne laetíte beperking
bepaelt by zich, om wel inzonderheid na te gaen, wat
hieromtrent een Leeraer in acht te nemen heeft, wil hy
zich in ílaet ítellen, „ om den wezenlijken inhoud der
„ Openbaringen , van den minder wezenlijken, zo wel wat
„ aangaat de gefchiedenis als de leer, en het verband van
„ deze twee, met zekerheid, te kunnen onderfcheiden,
„ om voor zich zelv' tot eene voldoende kennis van den
„ waaren inhoud der Openbaaring te geraaken, en ande.
„ ren tot dezelve te kunnen opleiden".
Ter
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Ter duidelyker voordragte hiervan toont hy eerst,
hoe men zich een juist denkbeeld moet vormen , van den
inhoud der Heilige Schriften, zo wel ten aenzien van 't
geen ze met andere boeken gemeen, als met opzicht tot
het geen ze bytonder en onderfcheidend hebben. Door de
ontvouwing hiervan het echte f'candpunt aangewezen
hebbende, waerin dc Bybelonderzoeker zich moet ftellen, en by ene herhaelde lezing houden, om gelukkig te
onderzoeken, neemt hy verder jn opmerking, hoe dit
byzonder foort van Schriften, overeenkomfig met derzelver charaéter, gelezen en beftudeerd moet worden.
Hieromtrent geeft by wel byzonder de drie volgende
hoofdregels aen de hand. (t.) „ Men moet deze
„ Schriften leezen, niet bij enkele gedeelten, maar, zo
„ veel mogelijk is, in eens voort, met een aanhoudend
„ letten op 't verband van derzelver groote deelen". En
om hier in te veiliger te werk te gàen, met vermydinge
van 't gevaer vair 'er zyne eigen denkbeelden in te mengen is het (2.) noodzaeklyk „ dat men zig de voor„ naamfte denkbeelden, door iet ganfche beloop van de,, ze fchriften heerfchende, wel bekend maake, en eefle
, hebbelijkheid verkrijge, van alles, wat voorkomt , tot
„ dézelve te ru te brengen". Daerbenevens pryst by
den onderzoekénden Lezer vooral aan , (g.) „ dat hij
„ zodanige Schriften, welke wel geene Bijbelfche ge„ fchiedenisfen , maar wel aanmerkingen over dezelve ,
„ enz. behelzen, zo veel hem zijne taalkennis en het
„ gebruik van goede uitleggers vergunnen, op eenmaal
„ voort leeze, en, zonder zig, zo heel angstvallig;' bij
„ bijzondere plaetzen, wier Prophetifche inhoud be„ twist wordt, op te houden, zig liever, den aart en
„ de denkwijze dezer Schrijvers wel bekend maake, op
„ dat hij, dus, de geheele Bijbelhistorie, waarop zij al„ lerwege zien, als met eigen oogen allengs leere in„ zien". Onze Autheur zich in dit alles voor
hebbende tot de Schriften des Ouden-naemlykbpd
Verbonds ,brengt dit nog kortlyk over tot die des Nieuwen Verbonds; en verwyst den Lezer verder, met opzicht tot de Euangelien, tot het gene hy deswegens
gezegd heeft, in zyne Voorreden voor het derde Deel
der Historie vanYefus.
Dit is het algemene beloop van dit klein dochleerraem
Geichrift; 't welk, voor 't overige, een aental vn byzon-
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dere oordeelkundige aenmerkingen over de gewigtigtle
byzonderheden van dit onderwerp behelst ; welken mee
nuttigheid gelezen en overwoogen-rendlsmtui
kunnen worden, niet alleen van,Leeraren, maer ook van alle
byzondere Leden der Kerke, die moeds genoeg hebben, en
met den rechten lust bezield zyn, om Gods Woord,
zo veel mogelyk is, met aflegging van alle vooroordeelen, ter begunftiginge van deze of gene Godgeleerde
famenftellen, onpartydig te onderzoeken.
Medic. Anat. & Chir. in Acad. ,quay
Leidse est, Profesforis, Obfervationes .AnatomicoPathologica;. Liber Secundus.
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Ontleed - en Ziektekundige Waarneemingen. Te L eiden by
P. v. d. Eyk en.D. Vygh, 1778. In gr. 4t0. 164bl.
in 't laatíle Deel der Hedendaagfche T7ae Letteroefeningen, met lof, melding ge.
m Werk, en daarin verflag gegeeven van 't
cérfle Deel; thans hebben wy 't tweede voor ons; bev4ttende agt Hoofddeelen. In 't eerfte Hoofdfluk deelt
de Hooggeleerde Schryver ons mede, een nauwkeurige
befchryving van een bezwangerde uterus , in deszelfs' natuurlyke plaatfing en overeenkomst met de overige bygeleegene Deelen. 't Geen betrekking heeft tot de uterus in zodanig een flaat; de vrugt, eis de Deelen daartoe behoorende , wordt daarin duidelyk befchreeven ,
en in nauwkeurige Plaaten afgebeéld : men vindt 'er ook
een zeer klaare befchryving van de membrana deciddtct
Hunteri.. Veele Natuurkundige vragen en verfchillen ,
betrekking hebbende tot de Verloskunde, worden hier
opgelost en door een menigte bygebragte Waarneemmgen, uit voornaame Schryvers getrokken, bevestigd.
--- In 'c tweede Hoofddeel wordt een Waarneeming
medegedeeld van een fchuinfe ligging 'van een uterus, in
een Vrouw , die niet bezwangerd was. De mond van
de uterus was ook tegennatuurlyk gefield, en de buizen
van Fallopius geheel gellooten, zo dat in dit voorwerp
verfcheide redenen van onvrugtbaarheid famen liepen.
----- In 't derde Ioofddeel wordt een Waarneeming
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gevonden van een ovum humanuna, waarin geen bewys vair
de vrugt (Foetus) te vinden was. Ook heeft de Schryver waargenomen in een voorwerp, dat de Nageboorte
an waterblafen (hydatides) veranderd was. In 't
vierde Hoofddeel wordt gehandeld over een dubbele
IÏageboorte (placenta), een zeldzaame vereeniging van
dezelve met de Navelftreng, en over waare knoopen, in
de ftreng waargenomen. - -- De vyfde verdeeling
bevat een waarneeming van veel belang voor de geenen die de Verloskunde oefenen, zynde eene befchryving van eene ontfteeking van de uterus, veroorzaakt
door eene te ruwe afhaaling der Nageboorte; welke
ontfteeking door geene middelen te overwinnen was , en
op den negenden dag, naa de verlosfing, de dood ver
zesde Hoofddeel wordt ons een-orzakte.In'
zonderlinge Waarneeming van eene verftyving (anchylofis) van de Schaambeenderen medegedeeld. In de Kabinetten van RUISCH, HUNTER, CAMPER,HOVIUS
en BONN, worden 'er geene voorbeelden van gevonden; ook niet in 't Koninglyk Kabinet te Parys. Behalven dat deeze verftyving in 't bekken van een man
plaats had, waren de Schaambeenderen evenwel van
vooren van één gefcheiden, en van agteren of binnen
faam vereenigd; zynde al het kraakbeenige ver -wards
dan, dat men uit deeze byzonderheid-nietgd.'Blyk
niet ten nadeele kan befluiten tegen eene Verloskundige
Bewerking, die nu reeds verfcheide maaien, met goed
gevolg, in 't werk gefield is. 't Zevende Hoofd
handelt over eene (peeling van de natuur, waar-deI
door fommige deelen in de lighaamen der menfchen en
dieren, dubbel, of te veel, gevonden worden. 't
Laatfte Hoofddeel heeft zyne betrekking tot de Chylbuis, en toont deszelfs verfcheidenheid in onderfcheide
voorwerpen, aan.
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Natuurkundige be chouwing der Dieren, Vn hun inwendig za
huishouding, enz. Door Y. non--menfil,gchap
DAERT , Med. Dr. Oud-Raad der Stad hlisfan gen, Lid
van de Keizerlfyke Academie der Natuuronderzoekers, enz.
enz. Eerfte Deel. Te Utrecht by J. V. Driel, 1778.
Behalven de voorreden 419 bladz. in gr. oftavo.
rn deeze befchouwing der Dieren ten volledigfte uit
te voeren, heeft de arbeidzaams Boddaert geen mote ontzien, met alles byeen te zamelen, 't geen hem
Bene oplettende leezing van geagte Schryvers over dit
onderwerp aan de hand mogt geeven, en 't geen hy ver
eigene waarnemingen nagefpeurd heeft. Dit-der'o
alles -is door zyn Ed. met oordeel in eene regelmaatige
orde gefchikt, en indiervoege behandeld, dat zy, die 't
'er op toe leggen, om zig in dit Ryk der Natuure te
oefenen, een nuttig gebruik van deezen zynen arbeid
kunnen maaken.
Het thans afgegeeven eerfte Deel, dat, naar men ons
berigt , eerlang van het tweede gevolgd (laat te worden, behelst acht Hoofdflukken; waarvan het eerfte,
by manier van Inleiding, een verlag van den oorfprong
en voortgang der Dierkunde verleent. Na een kort betit van de algemeen nieuwsgierigheid, kundigheden,
en poogingen'der Ouden daaromtrent, geeft ons de Heer
Boddaert hier eene lyst van de merkwaarde (te Schriften,
welken, zedert het begin der zestiende Eeuwe, tot op
den tegenwoordigen tyd, nopens dit Stuk gemeen ge
-maktzyn;eldigvornamfechillende. rangfchikkingen, welken, by die gelegenheid,
door deezen en geenen in agt genomen wierden; waar
Linnaeus in onze dagen-onderivawybomden
veelal de voorkeuze heeft. — Na deeze opgave, die
ons eenigermaate de trapswyze vordering der Dierkunde
ontvouwt, treedt onze Autheur bepaald ter zaake; hy
befchouwt eerst de Dieren in 't algemeen; gaat voorts
derzelver inwendig zamenftel na; handelt verder over
het Zeeven, de zintuigen, de voeding, de voortteeling
en de groeijing der Dieren. Hy befchouwt ieder deezer
opgenoemde onderwerpen, in derzelver gewigtige by^anderheden, ten naauwkeurigfle; met voorftelling van
'c geen de geoefendfte Schryvers over het Dierenryk
des.

g9

NATUURLYKE BESCHOUWING.

deswegens bygebragt hebben, welker Schriften hy tel
aanhaalt; waarnevens hy zyne eigene waar -kensftiply
verdere oordeelkundige aanmerkingen me--nemig
dedeelt. --- Nadien het volgende Deel ons wel gelegenheid zal geeven ; om des Schryvers manier van behandeling van zodanige onderwerpen voor te draagen,
z)allen wy ons thans met geene byzonderheden van die
natuur ophouden; maar den Leezer liever melden, op
hoedanig eene wyze de Heer Boddaert de Dieren in hunne natuurlyke agtereenvolging trage te fchetfen.
Na de gegeeven bepaaling van een Dier, als een bewerktuigd ,vezen, begaafd met zintuigen, en vermogen van vrij'willige beweeging, vatbaar voor aanprikkeling, en levende
door omloop van vochten, vervolgt hy aldus.
„ Deze eigenfchappen van een Dier zyn het volkomenst in den Mensch, als het Meesteríluk der werken
des Almachtigen op deze Aarde; daarna in de viervoetigen, 'minder in de Vogelen, nog meer afneemende in de
Visfchen, tweeflagtigen, gekorvenen,, zagtfchaligen,
en eindelyk als het ware in de Plantdieren te niet loopende. ' Tot de eerfte Bende, die der Viervoetigen,
behooren in den eerften rang, „ het Paard, de Ezel, de
Zebra etn de Muilezel, alle graazende Dieren, maar niet
herkaauwende." „ Den tweeden rang beflaan de
dubbelgehoefde met holle hoornen, de Os, de Bufel met
hunne verfcheidentheden : deeze grenzen aan de Schaapen,
Bokken, Hartebokken, en die maaken dus den derden rang.
De vierde beflaat uit zulke, welke dichte hoornen hebben, die alle jaaren afvallen en vernieuwd worden, gelijk
de Eland, het Hart, het Rendier, de Rhee , de Axis, -enz.
De vijfde rang bevat de twijffelagtige dubbelgehoefde,
het Varken, met alle zijne foorten. De grooter iagtanden var. het Varken, het verflinden van zijn eigen jongen,
doet hem overgaan tot de Roofdieren, fehoon de ge
hillende is. Tot deze behooren, voor
daante zeer verfc
eerst zulke, die de nagels konnen intrekken, -als 'de
Leeuw, Tijger, Panther, Once, Serval, Margaij, Ca.
guoar, enz. (*); ten tweeden zulke, die de klaauwen
niet
(*) De Heer B nr ron ohderfcheid deze fchikking In Dieren
van de oude en nieuwe Waereld, en die aan beiden gemeen zijn;
doch in deze fchets van aaneenfchakcling heb ik dezelve 2 a en
genotnon".
f
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niet konnen intrekken, de Wolf, Thos, Ifatis, Hond,
enz. De achtfte rang beftaat uit Roofdieren,, die een
zak onder den (taart hebben, de Hyena, de Civetkat,
de Zibet, de Genet-Kat, enz. De negende rang bevat
de Roofdieren, met een lang lichaam, de duim van de
andere vingeren afgefcheiden, de Putoor, Wezel, Fret,
Spookdier, enz. Den tienden rang beflaan die, welke
twee groote Snijtanden in ieder kaakbeen hebben, en geen
pennen op den rug, als de I!aazen, Konynen, Cavias, Eek
Katten, enz. ; welke de bende der knaagende Die--horns,
ren maaken. Den elfden rang bevatten zulke, welke
znet ftekels gedekt zijn, als het Egel-1/arken, enz. De
twaalfde, die met fchubben gedekt zijn, als de Schub=
haagdisch. De tweellagtige maaken den dertienden rang,
als de Otter, de Bever, de Zeehond. Den veertienden
rang maaken de Aapen, en den vijftienden of laatften,
de vliegende genagelde, als de Tlledermuis, met zijne
Poorten. Buiten deze heeft men alleenftaandc gellagten , die geen verwantfchap met anderen hebben: de
Olijphant , de Rhinoceres „ het Rivierpaard, de Tapeti, de
Giraffa, de Kernel, de Leeuw, de Tijger, de 'Beer en de

mod."

„ De Bende der Vogelen word, door den Struisvogel,
aan dic dgr Viervoetigen gehegt, als die eer hair dan vem
deren heeft ,niet vliegt, en, in zijn inwendig aenftel,
tusfchen deVogelen era Viervoetigen inílaat (*)
; en van de
andere zijde fchijnen de vliegende Eekhoorns, Viedermuizen
den overgang te maaken tusfchen de Viervoetigen en de
Vogelen. Men ziet ook in de Vogelen dezelve zedelij.
ke overeenkomst. De Arend, trotsch en edelmoedig, is
de Leeuw; de wreede onverzadelyke Gier is de Tijger; de
Wouw, Buizert, Raave, enz. die alleen verrot vleesch en
Krengen eet en, zyn de Hycena, Wolf, Chacal, enz. ; de Valken, Sperwers en andere Jachtvogels zijn de Honden, Oncen, enz. , de Uilen zijn de Katten; de Reiger:, Cormorans, Pellikaanen, zijn de Bevers en Otters; de Spechten
zijn de Miereneeters, wegens de gelijkheid van hun voedzei met het uitfteeken der tong te nee men; de Paauwen,
Boenders, Duiven, en de andere Vogelen, die een krop
hebben, zijn de herkaauwende Dieren. Van den anderen
(*) B U F o x pst. 3V4í, des O f T. II. p. 222, Ed. in s2.
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ren kant zijn de Viervoetigen aan de Tweeflagtigen verbonden, door de Schubhaagdisch, welke in haar uiterlijke gedaante volmaakt eene Haagdisch vertoont. De
Walrus, Zeehond, Zeekalf, welke, met hunne als vinnen zaamengegroeide agtervoeten-, den overgang tot de
Walvisfchen maaken; en de Schiidvarkens met eene harde
fchaal gedekt, die uit verfcheiden banden beftaat, hebben hierin eenige gelijkheid met de Kreeften.
„ De. Vogelen grenzen dus ter eerier zijde aan de
Viervoetigen, terwijl de Watervogelen hen aan de tweeílagtigen ter tiener zijde , en an de vliegende hisfchen
ter andere zijde bepaalen. De tweeflagtigen hebben wederom , door de Schubhaagdisch , hun verwantfchap met
de Viervoetigen, door de Watervogelen :met de Vogelen,
en door de Visch-Haagdisch _met de Visfchen (*). O-pk
hebben de , tweeflagtige zulk eene naauwe verwandfchap
onder elkander, dat zij .allen; tot de'Haagdisfchen komen
gebragt worden: want ontbloot Men. eerre Schildpad van
haar fchild, zoo zal zij een Haagdiscl; vertoonen; de
Kikvorsfchen kooroen in hun zaameniiel en gedaante ook
met dezelve overeen , en toonen de Schenken, twee (t)
en viervoetige Slangen (§) snede hunne naverwantfehap
met de . Haagdisfchen. I)e Visch-Haagdisch maakt- :dus
den overgang tot de Visfchen, welke beflooten'kiewdekken hebbed. De Visfchen zijn dus aan de Viervoetigen,
de Vogelen en de Tweeflagtigen verbonden; terwijl het
Draakje. met zijne uitgefpanpen vleugelen en in ringen
verdeeld agterlijf den overgang tot de gekorvenen
maakt (§§)„, Deze volgen elkander in eene getegelde
order; de tweevleugeligen volgen dan bp het Draakje.,
deeze worden door de geheele bende Evan naakte viervleugelige gevolgt, die door de Glaskapel aan de fchoone reij der Capellen gevoegt word. En zommige Torren
hebben op hunne dekvleugelen even dezelve veertjes of
fchubbetjes, met welke de vleugelen der Capellen bedekt
zijn; gelijk men in den groocen Duinkever (fullo LINN.)
en in zommige Olijphanten en Torretjes ziet, welke dus
„

,

de

,, (*) LxNN• Amren..dcad. VII. p. 3rr.
(t) SERA Schack. I. Tab. S3. fig. 8. Tab. 68. fig. 3".
() LINN. Syst. XII, Tom. I. P. 360 ".
„ (%) Gaotov. Zoophyl. p, rig. Tab. XII. fig. 4, .3".
H
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de onderlinge verwantfchap aanduiden. Zommige Aard
(Carabi) en Meeltorren hebben niet alleen geene-toren
vleugels, maar in zommige. zijn de vleugeldekken ver
gelijk in die groote Kaapfche Aardtor, met witte-enigd,
vlakken, (!o gUttatUS LINN.) en in de purper-zwarte, (granulatus LINN. ;) en de Heer LINNr.us telt 21 foorten van
ongevleugelde Meeltorren (*). Dus gaan deze tot de ongevleugelde over; welke door de Zuikergast, (Lepisma
LINN.) dc Luis, de 1/loo, de Watervloo, de Pisfebed,
de Krab, de Kreeft, de Scorpioen, de Kreeft-Spin, de Spin,
de Mijt, de Duizendbeen, tot Zeeduizendbeenen, Zeemuizen, enz. tot de zagtfchaligen, en deze weder door de
J'Vormen, tot de naakte Slakken, Zeehaazen , Zeeblaazen ,
Kwallen, enz. gebragt worden ; terwijl de Zeekatten den
overgang manken tot de Zeefterren en Zeeappels; die weder aan de hardfchaligen vermaagfchapt zijn- Onder
deze vind men de Dentalia of Zeetanden, die den overgang maaken tot de Kokerwormen, welke door den Pijpemaaker, (Sabella ringens LINN. Brachionus tubifex PALL.)'
tot de Plantdieren overgaan. Deze zijn of naakt en van
plaats verwisfelende, gelijk de gemeene Polijpus•; of naakt,
maar aan een plantaartig grondituk vastgehecht, gelijk in
de Hoornwieren, of in kokers, welke de takken der Planten, waarvan zij het merg zijn, uitmaaken, beflooten ,
gelijk in de Blaas -Corallynen , Zeeheesters , Zeefchuimen enz.
of in kalkagtige kokers; gelijk Milleporen, Sterre- Coraalen
enz. of in lcderagtige, gelijk de Tubularias of Pijp -Coraalen".
De Heer Boddaert laat, op deeze voorgeftelde aaneen
Dieren , ook diie van andere beroemde-fchakelingdr
rangfchikkende Schrvvers volgen, en voegt 'er ten laat
zeer groot zegt bv. „ Ieder Leezer, die zich-Item
„ in de kennis der Natuurlijke Historie geoeffend heeft,
„ zal zien, dat geene dezer fchetzen proef houdt; en
dat de natuur, die geen fprong maakt, maar door
„ achtervolgende weezens voortgaat, zich niet alleen
„ bindt aan de uitwendige gedaante, maar ook aan het
„ inwendige zamenftel, de voeding, voortteeling en
levenswijze der Dieren; en zoo lang wij nog nieuwe
„ Dieren ontdekken, en de levenswjje, voeding enz.
„ van alle niet weten, konnen wij geene zekere ken„ mer„ (*) Linn. Syst. XII. Tom. I. p. 676-679'.
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merken der natuurlijke benden opmaaken. En wat
vernuft der ftervelingen is in flaat, om de werken
, van een almagtig en` ti vijs Maker. te bevatten en te om„ fchrijven" !

,Bevys der .naogelyklzeid , dat 'er menfchen levendig kunnen
begraaven worden. Door j. v . BRINCKMANN . Med. Dr.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te 4mflerdam by M. de
Bruyn, 1778. Behalven het 1/oorwerk 196 bladz. in gr.
octavo.

^n dit Stukje levert,ons de geneeskundige Brinckmann,,
eerst eene voorafgaande befclwuwing van .het Leven
des Menfchen, ter aantooninge waarin heebefaat, wat
tot deszelfs onderhouding vereischt wordt, en hoe deszelfs voldiiuring of,einde van ontelbaar veelorniandighe..
den afhangt, die grootlyks buiten ons bereik of beltiering z y n. 'Voorts Bene verhandeling over den Dood en
deszelfs tekenen, met aanmerkingen over de onzekerheid`
van veele dier kenmerken , die zelfs in byzondere ge,
vallen zo ver kan gaan, dat, men geene volkomene zekerheid des, t)oods kunne .hebben, voor dat men genoeg
zaainé tekenen van verrotting befpeure." , Hieraan volgt,
een nader bezigt van zodanige gevallen, welken de Autheur beredeneert , en met een aantal van voorbeelden be
vestigt. Daar aan kegt hy wyders eene opgave der middelen, waar door zulke onvolkomene dood ii wooer in 't.
Zeeven heriteid kunnen worden;. die by b p̀ zonderlyk op
de voorheen gemelde gevallen toepast. Ed ten laatste
telt by "nog voor, eenige openbaarè fchikkingen , welken
de Overheid, zynes agtens, in 't werk behoorde te ftellen , ojrn zodanige ongelukkige gevallen voor te komen.
Het onderwerp is gewigtig genoeg,, dm veelef
aandagt tot zig te trekken ; en de Heer. Briiickmann be,
handelt het zelve op zulk eene wyze, dat zyne onderrigtingen des aangaande meerendeels van Bene ,weezenly.
Ice nuctigheid zyn. Men vindt 'er, 't. ïs war, rya eii
dan eenige gewaagde gisfingen onder; dan its allé",byzon.
derheden van die natuur geeft hy zulke bedenkWgen niet
booger op, dan als gisfingen; die eerie ople±tergde nafpooring vorderen , en waarvan men met, o 7,ichtigheld

gebruik kan

naaken.
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A. KLUIT, Intivijingsrede over den bij.geloovigen oorfprong en
fchadelijke gevolgen van 't begraven in Kerken en Steden.
Ilitgefprooken bij de plechtige accnvaardiging van zijnen
post, als Hoogleeraar in de Welfprekendheid en Griekfche
taal, in de doorluchtige Schoole te Middelburg. Uit het
Latyn. Te Middelburg by L. Moens.. Malven de
Doorrede 124 bladz. in gr. octavo:

et onderwerp deezer Redenvoeringe, het begraaven
in Kerken en Steden, is een , onderwerp, .dat al by
verfcheiden Natien veel overdenkings gebaard heeft; en
deszelfs overdenking s. ook, hier en daar,. byzonder in
Italie,. Vrankryk, D'ui
tschlánd en de Noorder Ry
ken,. van dit heilzaame gevolg, geweest , dat het
of reds geheel afgefchaft,, of altans grootlyks afge.nomen zy. Dafi in ons Vaderland,, daar dit Stuk niet
zinder -dan elders,_ op veelerleie wyzen, den Inwoon=
deren onder 't oog gebragt 'is, hebben alle bedenkingen daartegen tot nog genoegzaam geenen invloed gehad; de oude gewoonte heeft hier, gelyk het meer
aat, eene ílerker kragt dan de bondig(le rede -mals
Kenden wy-netig,.wlfprkí}evoting.
dat. vermogen . niet, wy'zouden ons sterk maakgin, dat
dé Schrifteis, welken desvvegens in dë làat'fté jaaien ook
hier te Lande uitgegeeven zyn,de Landzaaten de oogen
géopend zouden hebben,' om' farcen te fpannen, tot hee
beraamen van middelen, welken ter affehafinge dier
gewoonte kunnen dienen. En onder dit flag van Schriften, welken ter bevorderinge hiervan (trekken,, mogen
wy ook', met het hoogfte regt, deeze Redenvoering tellen; als waarin d'a welfpreekende Kluit deeze zo laaenswaardige gewoonte op een treffende wyze. tegengaat..
áíy doetnaamlyk ten oveituigendlie zien, dat dezelve
}rydig znet.,het algemeens gebruik van vroegere en.laatere befchaafde Volkeren in 't algemeen, en an de oude Christenen in het byzonder, geen anderen oorfprong
lheeft, dan een redeloos bygeloof,, en de fchad'elykíle gevolgen met zig sleept ; dat het bezef hiervan veele Mannen van naam opgewekt heeft om zig 'er tegen te kanten; ja reeds veele Mogendheden genoopt )iceft, ont
cde áffchaang hier van in hunne Landen te bevorderen;
en
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en dat 'er voor de inflandhouding van dit gebruik niets
bygebragt wordt, dat den toets der rede eenig zins kan
doorliaan. Men lceze deeze Redenvoering, en men zal,
zoo het vooroordeel niet al te 1lerk zy, ligtlyk overgehaald worden, om met den Redenaar te zeggen: „, - ndien de redenen van geen gewicht zijn, die men tot
„ het behouden van dit gebruik te berde brengt; indien
integendeel hier tegen aanloopen de zeden van alle vol„ ken; indien de oudheid 'ertegen opkomt.; indien 't de
„ oude Christen-wetten verbieden; indien 'er zo groote
„ gevaren uit te wachten .zijn; indien geheel Europa 'er
„ tegen aandruischt ; en de zaak terecht van dat gewicht
geacht wordt, dat de machtigfte Koningen ze verbe„ teren, en geheele Volkeren dezelve ter harte nemen;
„ waarom dan zouden wij, Nederlanders! langer zulk
„ een (chandvlek gedogen"!
-

Gefchiedenis van America, door WILLIAM ROBERTSON, D. D .
Opperfte der Edenburgfche Hoogefchoole en 's Konings Ge fchie4fchryver van Schotland. Derde Deel, met Kaarten.
Te Amfi by Yntema en Tieboel 1778. In gr. oEtave
439 bladz.

^n flor onzer Aankondiginge van het Tweede Deel

deezes begeerden Werks, hebben wy onze Leezers

berigt, dat daar de Wysgeerige Leezer in 't zelve onthaald wierd, de Reisgezinden en Gefchiedenislievenden,
in het volgend Derde Deel, zich op nieuw zouden kun
verlustigen (*). Dat dit deel aan deeze belofte be--ne
antwoord, blykt elk terftond , wanneer wy vermelden,
dat de twee Boeken der Gefchiedenis"van filmerica, daar
in begreepen, ons een wydluftig verfalt geeven, van de
Vermeestering in Nieuw Spanje door CORTES; en van de
bemagtiging van Peru door PIZARRO, van de twisten en
burgeroorlogen der Spanjaarden, in 't laatstgemelde Ryk
der Nieuwe Wereld, derzelver oorfprongen, voortgang,
en uitwerkzels ontvouwende.
-

In het verhaalen van den loop der ontdekkingen in
lime*) Zie Hedend. Vaderl. Letteroeff. VII. Deel. I. Stuk. bí.465.
I-1 3
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America, en het te boek fellen der bedryven van de GeIukzoekers in de Nieuwe Wereld, heeft een Hedendaagsch
Gefchiedfchryver verfcheide zwaarigheden te boven te
komen. Het onderwerp is zints langen tyd een hoofd
geweest. De Gefchiedenis zel--ítofderGchigkun
ve is bekend en in veele boeken te vinden: zommige
gedeelten daar van zyn opgecierd met al den luister van
dichterlyk optooizel; en men weet in 't algemeen, dat
de Europeaanen, in dit Nieuw ontdekte Vasteland, zich
fchuldig gemaakt hebben aan bedryven, op welker aandenken de menschlykheid een gruwen vat. Ondanks deeze,
ongunftige omstandigheden heeft ROBERTSON, door zyne
bekwaame pen, het geluk gehad om dit Verhaal zodani.
ger wyze op te ílellen , dat by de aandagt gevangen
houdt, en door een dieper onderzoek, gepaard met.ee,
ne betere fchikking, de 4mericaanfche Gefchiederais, als
't ware, met de bevalligheden der Nieuwigheid om
-hange.
De Vertaaler heeft, in een . Voorberigt, voor elk der
boeken, in dit Deel bevat, de Aantekeningen Van'ROBERTSON geplaatst, waar in hy een oordeelkundig ver
geeft van de bronnen, uit welke hy zyne kundighc--flag
den, ten aanzien van dit gedeelte de 4mericaanfeke Gefchiedenis , putte. Hier in 1lraalt zyne welwikkende oordeelkunde door, en 't inzien daar van vervult den Leezer met vertrouwen, dat hy een verhaal zal vinden, op
de beste befcheiden gegrond.
Het zal niet oneigen aan den aart onzer Letter-Oeffe.
hingen, en onze T eezeren niet ongevallig, weezen, dat
wy de Perfoonen en Chara&ers der Vermeesteraaren
van de NieuweWereld, zo als zy door Dr. ROBERTSON
gefchetst worden, doen kennen. „ FERDINANDO cot.
xrs werd, in den Jaare MCCCCLXXXV, gebooren te
? edellin , cene kleine Stad in Estremadura, en ftamde af
van edelen bloede; •doch zyn Geflacht was fchaars van
middelen voorzien. Oorfpronglyk, door z ype Ouderen tot de Rcgtsgeleerdheid gefchikt, als liet middel
om in beteren doen te geraaken, werd hy, in zyne
vroege jeugd, na de Hoogcfchool van Salamanca gezonden, daar hy eenigcn voorraad van geleerdheid opdeedt.
Dan welhaast had hy een afkeer van liet loeven op de
Moogefchool , niet firookende niec zyn v uurigen en woe.
lïgen aart, en keerde 'weder na Medellin, waar hy zich
ge.
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geheel en al overgaf aan werkzaame bezigheden en Krygs.
.oefeningen. In deezen leeftyd was hy zo driftig , ,oploopend, en losbandig, dat zyn Vadér hem gaarne zyn
wil gaf, om buiten 's Lands zyn geluk in den Kryg te
zoeken. Ten dien dage waren 'er twee uitmuntende
Tooneelen , op welke de Spaanfclie jongelingen., die
na Krygsroem dongen, blyk van moed en dapperheid
konden geeven: het een in Italie onder den Grooten Veldheer; het ander in de Nieuwe Wereld. CORTES verkoos
het eerfte; doch eene ongefteldheid belette hem fcheep
te gaan met Gene verfterking van Krygsmagt, na Napels
gezonden. Hier in te leur gefteld, Ploeg hy het oog op
4merica, aangelokt door de voordoelen, die hy zou kunnen trekken van de befcherming van OVANDO (*)}, Bevelhebber op Hispaniola, zyn Bloedverwant. .• Wanneer
by, in den Jaare MDIV te St. Domingo landde, werdt
by daar overeenkomftig met zyne opgevatte hoope ontvangen, en door den Landvoogd_ gefield in verfcheide
aanzienelyke en winstgeevende posten. Deezc konden,
nogthans, zyne eerzugt -niet verzadigen ; en .hy verwierf
in den Jaare MDXI, verlof om DIEGO VELASQ LTEZ, op
den Tocht na Cuba, te volgen. In deezen dienst gaf
hy zo veele proeven van bekwaamheid, dat, hy, ondanks eenige hoogloopende gefthillen met VtLASQUEZ,
over niet meldenswaardige kleinigheden, eindelyk in
gunst .geraakte, en een ruime gifre van Landeryen en
Indiaanen ontving, de algemecrie belooning aan dc Waag
Nieuwe Wereld, gefchonken (4).
-halzen,id
„ Hoewel CORTES, tot dus lange, geen hoog bevel
voerde, hadt hy, in verfcheide ontmoetingen, vol
zwaarigheids en gevaars , betoon van zulke hoedanigheden gegeeven, als Bene algemeene verwagting opwekten,
en de oogen zyner Landsgenooten te hemwaards trokken;
(4e) CORTES hadt zich voorgeffeld met o V A N n o te gaan ,
wanneer deeze, in den Jaare MDII na zyne Landvoogdye overilak; doch werd hier in, door een toeval, verhinderd. In een
donkeren nagt bezig zynde, om na het venfter te klimmen van de
Slaapkamer eencr Juffrcuwe , met welke hy een heimlyke affpraak
gemaakt halt, begaf zich een oude muur, op welke hy geklommen
was, en hy werd ?ermaate, door den val, verzeerd, dat hy de
Reis niet kon mede doen. Go lI ARA, Chronica de la Nueva Espagna, Cap. i.
(f) Go atARA Ultras. C. I, 2, 3.
H4
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ken; in hem een' Man ziende, bekwaam om groote dingen uit te voeren. De ongeregeldheid zyner jeugd bedaarde allengskens, zo ras by voorwerpen aantrof, en
bezigheden vondt , beantwoordende aan zyne vuurigheid
van geest, en veranderde in eene gezette hebbelykheid,
om geregeld en onvermoeid te arbeiden. De oploopenheid van zynpn aart nam ongevoelig af, wanneer hy met
zyns gelyken moest omgaan, dit bragt dezelve onder
bedwang, en verkeerde die in eene rustige Krygsmans
openhartigheid. Deeze hoedanigheden gingen vergezeld
met eene bedaarde voorzigtigheid in het vormen zyner
ontwerpen, met eene aanhoudende wakkerheid in het
voortzetten daar van, als mede met de kunst om het
vertrouwen der Menfchen te winnen, en hunne harten
te -beftuuren, dat byzonder voorzegt van een uïtfteekend
verftand. By dit alles mogen wy de mindere volmaaktheden voegen , die het gemeen treffen : bevalligheid van
perfdon, een inneemend voorkomen, eene buitengewoo.
ne bedreevenheid is den,Wapenhandel , en een Lichaamsgeftel: zo fterk, dat het. tegen alle vermoeienisfen was
opgewasfeh".
Deeze was de Man, die , met een hand vol Volks , het
bellondt, het Mexicaanfche Ryk aan de Castiliaanfche Kroon
te onderwerpen , en deeze onderneeming met eene Itout_
moedigheid , en een geluk blaar aan geëvenredigd, volvoer.
de. Byzonder trof ons het vernielen zyner eigene Vloote, toen hy eenige vastigheid in Nieuw Spanje gekreegen
hadt, en eene zamenzweering, tegen zyn Perfoon'gefineed, gelukkig ontdekt hadt. ' „ Die ontdekking", ge.
lyk onze Gefchiedfehryver,, deeze byzonderheid optekent, „ zette hem aan tot het volvoeren van een plan,
reeds voor lang door hem beraamd. Hy bemerkte, dat een
geest van ongenoegen onder zyne Krygsknegten begon
te heerfchen ; dat, fchoon dezelve, tot duslang, door
het eenpaarig gelukken zyner ontwerpen, bedwongen,
of, door de hand des gezags, te onder gehouden was,
'er ve;rfcheide gevallen konden oncílaan, ítrekkende om
dit ongenoegen bet op te wekken, en openlyk te doen
uitbarfien. Hy ontdekte, dat veelen zvns Volks, de
vermoeienisfen des dicnsts moede, verlangden na Cuba
weder te keeren; en dat, by het ontftaan van eenig meer
dan gemeen gevaar, of het keeres van den kans , liet
onmoogelyk zou zyn hun te wederhouten van fchcep te
gaan,
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gaan, en derwaatds te ílevenen. Hy wist, dat zyne
Krygsmagt, reeds zo klein, geene vermindering kon lyden , en hoe de afv 1 van een klein aantal zyner Tocht
zou noodzaaken , de onderneeming geheel-genothm
te laaten vaaren. Naa menigwerven en met geen geringen kommer, alle deeze byzonderheden ryplyk overwoogen te hebben, zag hy geen' anderen weg open,
om zich uit die verlegenheid te redden, dan hun alle
mogelykheid van te vertrekken af te fnyden , en zyn
Volk in de volftrekte noodzaaklykheid te brengen, om
't zelfde befluit te neemen, 't geen hy genomen hadt:
het befluit om te overwinnen, of te fneeven.
„ Met dit oogmerk befloot hy zyne Vloot te ver
doch, dewyl hy, op zyn eigen gezag alleen,-niel;
zulk een flout voorneemen niet durfde volvoeren, deeds
hy zyn best om zyne Soldaaten over te haalen, tot he
omhelzen zyner begrippen, wegens de voeglykheid
van dit bef},aan. Zyne behendigheid om dit te wege te brengen, was geëvenredigd aan de hachlyke gelegenheid, waar in by het te werk ftelde. Hy beduidde eenigen, dat de Schepen, door zo langen tyd op Zee
geweest te hebben, geheel onbekwaam waren om Zee
te bouwen; anderen vertoonde hy, hoe rechtydig eerre
verfterking zy zouden verkrygen, door een honderd
Mannen, nu als Matroozen van geen dienst, aan de
de Krygsmagc toe te voegen : en aan allen hieldt hy de
noodzaaklykheid voor, om het oog en de wenfchPn te
vestigen op het geen hun nu te doen ftondt , zonder het:
denkbeeld van weder te keeren eens in hunne gedagten
te laaten opkomen. Met algemeene toeftemming werden
de Schepen op ftrand gehaald, van zeilen, masten,
wand, yzer-werk, en wat verder van dienst kon zyn,
ontbloot, en voorts in Rukken gebrooken. Dus gaven,
door eene uiterfte pooging van manmoedigheid, waar
van geene wedergade in de Gefchiedenisfen gevonden
wordt , vyf honderd Man, veywillig, hunne toeftemming,
om zich te laaten opíluiten, in een vyandlyk Land, vol
magtige en onbekende Volken; en zich van alle middelen ,
om te ontkomen, vertfooken hebbende, moesten zy 't
alleen op hunne eige dapperheid en volftandigheid laatera
aankomen" (*).
H S Won(*) Relat. di CORTES 2p. RAMUs. III. 225. B. DIA, C.
57, 58. H E Z^ a z a 4 , Dec, II. Lib. V. C. I4.
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Wonder vreemd was het mengzel van Heerschzugt,
Gierigheid en Godsdienst-yver in de Veroveraars der
Nieuwe Wereld. , Zy allen merkten zichzelven aan als
werktuigen door den Hemel gebezigd om het Christlyk
Geloof voort te planten, en hoe minder zy, door hunne
Kundigheden of Zedelyk gedrag, tot zulk een werk ge%hikt waren, hoe greetiger zy het wilden volvoeren:
dit zette c o R T E s aan, tot bedryven, geheel onbeftaanbaar met de voorzigtigheid, die anders in zyn Character
zo zeer uitblinkt; hy geboodt zyne Soldaaten, de Al.
taaren in den Hoofd-Tempel van Zempoalla om te keerera ,
de afgoden te verdelgen, en op de plaatzen, daar deeze
geftaan hadden, een Kruis , en het Beeld van M A R 1 A , op
te richten. Hier uit ontftondt eene hevige beweegenis,
die zonder bloedflorting geftild werd. Die zelfde yver
vervoerde hein by de Tlascalaanen bykans tot een even
onvoorzigtigen flap; dan Vader B A R T H O L 0 M E IJ S DE
o L M"E DO, Kapellaan op den Tocht, bedwong zyne
roekloosheid. „ Deeze," gelyk ROB E R T S o N, aantekent, „ toonde hem de onvoorzigtigheid van zulk een
beftaan in eene groote nieuwlings bevredigde Stad, vol
Volks, niet min bygeloovig dan krygshaftig: by ver,
klaarde, dat de handelwyze, te Zemp Dalla gehouden, hem
altoos voorbaarig' en onrcgtvaardig hadt toegefcheenen;
dat de Godsdienst niet met het Zwaard behoorde voort.
geplant en de Ongeloovigen niet door geweld ter bekeeringe moesten gedrongen worden ; dat men andere wapens
in liet werk dier bedieninge hadt te bezigen: geduldig
onderwys moest het verfland verlichten, en een Godvrugtig voorbeeld het hart inneemen, eer de Menfchen
overgehaald konden worden tot het verzaaken der Dwaaling, en het omhelzen der Waarheid (*). Te midden
van tooneelen, waar op bekrompen Godsdienst-yver zyne rol fpcelt, veréénigd met verdrukking en wreedheid,
zo veye en Menschlievende gevoelens te hoorèn uiten,
fchenkt een verr^sfcnd genoegen aan een welgefteld hart;
en, .op een' tyd', wanneer de regten van 't eeuwig vry
gewiste weinig begreepen werden in de Christen- Wereld,,
wanneer de Verdraagzaamheid eene onb ç kende Deugd
?rolt heeten, ftaan wy verfteld, eenen Spaanfchen Mon-

nik
B. IIAZ, C. 77• P. S4. C. 81 p. 6s.
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nik van de Zestiende Eeuwe, onder de eerfte Weder
ipreekers der Vervolginge,te zien, en hem voor vryheid
ih den Godsdienst te" hooren pleiten. De tegenverklaaringen van eenen Geestlyken, niet min agtenswaardig
van wegen zyne wysheid dan om zyne deugd, hadden
by con T E s het vereischte gewigt."
Wy konden niet nalaaten, deeie ílaaltjes, die het
Charaéter van e OR TE S leevendig fchetzen , op te haaIen. Van wreedheid is hy geenzins vry te fpreeken ; de
Inwoonders van Cholula ondervonden deeze. Zyn list Pielde hem M ON T E z u M A, den Vorst der Mexicaanen, in
handen, en Mexico in zyne magt. Zyne Kry gservaarenheid toonde hy aan NAaVAEz,door vELAsQUEz tegen hem gezonden ; als mede aan G u A Tr t M 0 Z I N, dien
by Mexico ontweldigde, en deedt pynigen, vervolgens
ophangen. Hy onderging, behalven dat hy veel gelds
verzameld hadti het zelfde lot als allen, die zich uit..
Iteekend gemaakt hebben, in 't ontdekken of vermeesteren der Nieuwe Wereld. Benyd van zyne Tydgenooten, en liegt behandeld door het Hof, 't geen by ten
dicnftc Rondt , hebben de volgende Eeuwen zich over
hem verwonderd, en hem geroemd. Hy Eierf in den
3aáreMDXLVIII, het twee.enzestigfte zyns leevens.
Tot een beter en volkomener begrip vat) zyne Reisen Krygstochcen, ende vorderingen , door here gemaakt,
gaat dit Boek van eerie keurl.yke Kaart van Mexico, of
Nieuw Spanje, vergezeld. De Leezer zal, deeze met
het Verhaal vergelykende, zeer veel opheldering, daar
in vinden.
Laat ons nu het Zesde Boek opflaan , en, naa een kort
berigt van de ontwerpen om Peru te ontdekken, de Perbonen, die dit uitvoerden, en dat ryke Land aan de
Spaanfche Kroon hegttcn, nader doen kennen. „ Zints
den tyd dat tc u c N E z 1) P n A L n o A den Grooten Zuider
Oceaan ontdekte, en de 'eerfee duistere leuze ontving
wegens de ryke Landen, met welke dezelve gemeen.
(chap kon hebben , ítrekten de wenfchen van elk onderneemzugtigen, in de Volkplantingen van Darien en Pcanavuj, zich uit tot den rykdom dier onbekende Gewesten,
en hunne Antwerpen hadden het verkrygcn daar van ten
doele. In eerre Eeuwe, wanneer de geest om geluk te
zoeken zo vuurig en brandend was, dat men groote in1 uni,Iten fpilde, eta de fchriklykle gevaaren ttotíle, om
cII»

312

W. ROBERTSON

enkel mogelyke ontdekkingen te doen, werd de flauwíle
haal van hoope met greotige verwagting gevolgd; het
geringfte en oppervlakkigíte berigt was genoegzaam, om
zulk een volkomen vertrouwen in te boezeroen, dat het
Menfchen tot de hachlykfle onderneemingen aanzette.
„ Diensvolgens werden 'er verfcheide uitrustingen gedaan, om de Landen, ten Oosten van Panama geleegen, op
te fpeuren en te vermeesteren ; doch onder het opzigt van
Hoofden, wier bekwaamheden en middelen dit beslaan
geenzins evenaarden (*). Vermids hunne Tochten zich
niet uitftrekten buiten de grenzen van het Landfchap , door
de Spanpaarden met den naam van Tierra Firmé beftem.
peld , een bergag.tig Geweest , met bósfchadien overdekt,
fchaars bewoond, en by uitítek ongezond, keerden zy
te rugge met treurige verhaalen, van de ongelegenheden,
waar aan zy zich blootgefeld vonden, en het weinig
beloovend vertoon_ 't geen zy ter bezogte plaatzen gezien hadden. Door deeze tydingen afgefchrikt , ver
om de nafpeuringen , aan dien kant,-flauwderit,
voort te zetten, en men ftelde in 't algemeen vast, dat
BA LE 0 A harsfenfchimm.ige hoope gekoesterd had t, op
het verhaal van Benen onkundigen Indiaan, door hem
verkeerd begreepen , of ingerigt om hem te bedrie.

gen.

„ Maar., in Panama bevonden zich drie Perfoonen,
op welken de omftandigheden, die anderen affcllrikten,
zo weinig indruks maakten, dat zy, ten zelfden tyde,
wanneer allen de verwagting van BALBOA, om een ryk
Land aan te treffen, met Oostwaards te íleyenen, voor
een harsfenfchim hielden, bellooten de volvoering van
zyn Plan te ondérneemen. Deeze drie Perfoonen waren FRANCISCO PIZARRO, rIEGO DE ALMAGRO,
en HERNANDO LUQUE.

„ P I z A R R o was de natuurlvke Zoon , door een' aanzienlyk Edelman , by een Vrouwe van zeer laage afkomst
verwekt; by werd, volgens het algemeene harde lot der
afhammelingen van onwettigeri minnehandel, in zyne
jeugd, dermaate verwaarloosd door zynen Vader, dat
deeze hem fcheen gefchikt te hebben, om altoos in denzelfden laagen ítaat te blyvcn als zyne Moeder. Ten
dien einde fchikte by hem, toen by de jaargin eens Jonge(*) C a ^. 4 Nc I , Chronica. p. no.
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gelings bereikt hadt , tot Varkensdryver. Maar de moedi.
ge geest van den jongen P I ZA R'R o, die laage bezigheid
verfinaadende, liet eensflags de Zwynen vaaren, en nam
dienst voor Soldaat. Eenige jaaren, in Italic, den kryg
gevolgd hebbende, ging hy feheep na gymerica, 't welk,
zulk een 'ruim tooneel voor lieden van eenen wakkeren
aart openende, ieder Gelukzoeker, wiens flaat niet geirvenredigd was aan zyne hoogere verbeelding, uitlokte. PIZARRO deedt zich daar reéds vroeg by uit-.
íteekenheid kennen. Met eene ftoutmnedige zielsge4el
tenisfe "en een Iterk lichaam,• was by de voorfte in her
tarten van allerlei gevaar, geduldig in ' het ondergaan
van de uiterfte moeilykheden, en in alles onvermoeid.
Schoon zo weinig onderweezen, dat ,hy zelfs niet lee
zen kon, werd hy wel haast aangezien als een Man,'bekwaam om het bevel te voeren. Elke onderneetmng,
aan, zyn beleid toevertrouwd, faagde`haar wensch: déwyl hy, door Bene gelukkige, doch' zeldzaame, ver
paarde, en zo voor.-énig,volftadhemri
zigtig was in het volvoeren, als Itout in het vormen,
van zyne ontwerpen. Door zich vroeg aan een werkzaam leeven over te geeven, zonder eenig ander hulp
dan 't geen . yne- eigene bekwaamheden: eth'vlyt-midel
hem verfchàften, en door alleen aan zich zelven overgelaaten te zyn, om dien luistterlgoáen Raat te ontworilelen, verkreeg 'by zulk een diep inzien van Zaaken, en
kennis van Menfchen, dat hy bekwaam was een aanzien
te bekleeden , in het uitvoeren der eerst. en het-lykepost
hefluuren der laatstgemelden (*).
„ AL-MACRO kon zo min, als P IZ A R R O, Op Zyne

afkomst roemen. Deeze was een Bastaard, hy een Vondeling. GElyk zyn Medgezel in 't -Veld opgevoed, gaf
hy hem niets toe in een der:Krygsmans 'bekwaamheden
van onbezweeken moed, onvermoeide`•wenkzaámheid,
en onverwinnelyke Pandvastigheid in 't verduuren' der
moeilykhedén, altoos gepaard met'den Krygsdienst inde
Nieuwe Wereld. Maar in A L MA G R o gingen deeze
hoedanigheden vergezeld met de , openhartigheid, édel.
moedigheid, en opregtheid, eigen aan Krygslieden;--it
P I Z A LRO - waren zy vereenigd met de gefleeperiheid,
loos-

Dec. I en IL Dee. IV. Lib. VI. C. rol . Gv
SARA, hit. C. z44• ZA KATE, Lib. LV. C. 9.
*) H ER R R R A,

1I4

W. ROBLRTSON

loosheid , en veinzery eens Staatkundigen , met de kunst
om zyne eigene oogmerken te verbergen, en met de
fchranderheid om tot die van anderen door te dringen.
,,. H ER N A N DO D E L LT Q U E was een Kerklyke , die,
te Pagina, de bediening, van Priester en Schoolmeester
waarnam; door middelen, waar van gelyktydige Schr y vers geen berigt geeven, hadt hy rykdommen vergaderd,
die 1wm het denkbeeld, am tot hoogeer ftaat op te klim
inboezemden,
-men,
„ Deeze drie ware Mannen, gefchikt om een der uit
Aardbodems te . overweldigen.-geltrkhRyp'ds
Hunne vereeniging,, ten dien einde aangegaan, werd ge
gd door , PE DR A, R I A S, Landvoogd van Panama.-weti
Elk verbondt zich, alles wat hy bezat, aan deeze onder
te offeren P 1 Z A R R o, de minstbemiddel--nemigop
de van allen, geene zo groote fom, als zyne Medege>zctote kunnende toebrengen, verbondt zich om het
moeilykile en gevaar,lykfte werk te ondernemen, en,
in eigei perfoon , 't bevel te_ voeren over de toerusting,
die. .'t :' eerst ter ontdekking 7,ou, uitgaan. - AL V AG R o
bogdt aan, den noodigen, voorzaad van Leevensmiddelea
en Krygsvolk, dien P I ZA R Ito mogt behoeven, hem
toe te voeren. I, u QuE zou te Panama blyven, om met
den Landvoogd te handelen, en het oog te houden op
alles yr-at, ten algemeenen belange moest verrigt worden..
Dëwyl de drift der,.Ceestdryverye, doorgaan , die van
gelukzoeken in de ,Nieuwe „Wereld vergezelde, en deeze beide, door dus Bene zeldzaathe,veréétiigjng, meerder kragts kreegen , werd dit verbond, door Eerzugt e
Gierigheid gevor}nd, door een allerftaatiykst Godsdiení ig bedryf bèkragtigd. L u Q u deeds de Mis, ver
een gewarde Ouwel in drie hukken; één gedeelte-del
daar van voor zichtelven bghoudede, gaf by de twee
uAdert aan zyne: .Medegenpte ; zy gebruikten dit ieder,
en belt agtigden dus, in de; naafi Evan dei ?JQrst c}es
jr^des -,: eecte Verbintenis ;die plunderen en bloeditortea
; ,00gmerkk hàdt" (*).
Pe bedryven deezer -Perfoonen , did wy onze Leezers
hebben doen. kennen, fin het vermeescerqd van het febatryk
.

;

C*) HzR*ELA, Dec, III. Lib. VI. C.:3. Z.A-L,4.Tx, Lib.
t. C. I.
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tyk Peru, en wat voorts tusfchen hun in een heftigen
Buigerkryg voorviel, moeten in het Werk zelve gelee zen worden, waar toe wy onze Leezers verzenden: die
ook, in dit Deel, eene weluitgevoerde Kaart van de Golf
van Mexico, de Eilanden en de aangrenzende Landfckappera,
aantreffen.
Het vierde Deel, is, zo men ons berigt, byna afgedrukt, en Iaat dus , eerstdaags, het licht te zien.
Befchryving van liet Oosten en van eenige andere Landere,
door den Heer R. PococxE, Leeraar der Taalen èn Lsd
van de Koningl. Maatfchappy te London. 1. Deel. II. Stuk.
Met Plaaten. Uit het Engelsch overgezet , en met Aan
voorzien,, door E. w. CRAMMERUS. Te b7t'echt-teknig
by G. T. en A. v. Paddenburg, te Rotterdam by JBosch - en R. Arrenberg, en te Amfterdam by M. c,t
Bruin, 1778. In groot 4to, 272 bladz.
het eerfte Stuk van dit Werk in ielen jaare I77á
Toen
het licht zag, hebben wy 't zelve onzen Leezeren

áangekondigd; en de waardy van 't zelve voor `°dllev ;,ieL
hebbers van °.Reisbefchryvingen een Gcfclnédé risf n ei
bovenal voort Geleerden en Oudhëidkundlgën, die ziek
op de 'oude én nieuwe Aardryksbefcbryving, als 'mede
op de Natuurlyke Historie , toèleggen, aangepreezei ;
met eene loflyke vermelding van den arbeid, 4óor den
kundigen Vertaaler daar aan befteed (*) '\ Jy z allen dit,
als onnoodig, niet herhaalen,. maar •flegts, na een. kolt
verflag van den inhoud van dit Stuk, no its ' merkwnar.
digs uit zelve bybrengen.
Het eerfle gedeelte, behelst des Autheurs reine van
Groot• Kairo , langs de Roode Zee, naar het , eenrgtig,4rabie , den berg Sinai', en ' te rug naar Kairo; RBfetto eta
Alexandrie : welke togt eene 'reeks van aantekeningen be=
helst, die de Aardrykskundigen en Oudheidkundigen met
vrugt zullen leezen en herleezen. Een volgend gedeei=
te is gefchikt ter ontvouwinge van de Regeerlag , de-Ge
woonten en de Natuurlyke Historie van Egypte; waar.
uit
(*) Zie Redend. Paden. Letter -Oef. P. D. bi. 57x.
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uit men den toeland van dat Gewest ,en 't geen daarom
bovenal merkwaardig is, leert kennen, dat zyne-tren
aangenaamheid en nuttigheid in het doorbladeren heeft.
Daarby komt ten laatfte eene verzameling van gemengde
onderwerpen, die byzonder de Oudheden en de Natuur
Historie van Egypte betreffen; welken dienen ter-lyke
opheldering van een aantal byzonderheden , wier melding
niet . gevoeglyk, in de befchryving der Reize en van 't
Landgewest zelve, ingevlogten kon worden; en waarin een oplettend Leezer overvloedige ftoffe zal vinden, om zynen onderzoeklust te verzaaden. In
alles, ziet men, dat de Heer Pococke met oordeel en oplettendheid gereisd, en, een verflandig gebruik gemaakt
heeft van de aanmerkingen van vroegere Schryveren;
3nitsgaders dat hy alles , wat van weezenlyk gewigt is, niet
flegts ter loops aanroert, maar veelal niet eene groote
naauwkeurigheid befchrvft. Ook heeft de Vertaalex ,door
de beste en nieuwíle IZeisbefcllryvers van het Oosten,
als Shaw, Hasfelquirt, Niebuhr, enz. te raadpleegen, en
hunne .berigten met die zyres Schryvers te ver gelyken,,
liet Werk nog naauwkeuriger en nutter gemaakt. Een
aantal van Plaaten dienen ter ophelderinge veeler befchreevene voorwerpen; doch men zou, fchoon men in
een Werk van deezen aart juist geen Kunstplaaten ver wage 3 wel wenfchen, dat zommigen van dezelven be.
ter, uitgevoerd waren. Laat ons, na._dit beknopt
'verlag van den inhoud, tot een byzonder fláal uit de
veelvuldige waarneelningen, nog. het oog laan 'op het
berigt, dat de Heer Pococke ons mededeelt, wegens de
Christenen, inzonderheid de zogenaamde Kopten, de
yooden en Mohammedaanen, benevens de Turken in Egypte.
„ Wat aangaat . den toeftand der Religie in Egypte,
merk ik aan, zegt hy, dat die der Egyptifche Christenen
de , Koptifehe, wordt genaamd. In Kairo en Damiate
.+won en veele, maar in Alexandrie en Rofe;tto zeer wei nig Grieken, en, in de andere deelen van Egypte, alleenlyk eenige Griekfche Kooplieden in de voornaamfte
Steden. Schoon de Armeniers te Kairo zeer weinig in
getal zyn, hebben zy 'er echter eene kerk, hUn door de
Kopten afgeftaan voor eene kapel, welke zy aan deeze
laatílen in de kerk des heiligen grafs te Jerufalem daar
voor overgaven. Met den Christelyken godsdienst zou
het
:
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LETTER- OEFENINGEN.
Het Godlyk Gezag van het Oude en Nieuwe Testament ver
LELAND. Naar den tweeden-derv ig.DoJ
druk uit liet Engelscli vertaald , door E. NOOTEBOOM.
Tweede Deels, Tweede ftuk. Te Utrecht by A. v. Paddcnburg 1778. In groot octavo 270 bladz.
ct dit Stuk voltooit de Heer Leland ene lastige tack,.
het beantwoorden nacnilyk en wederleggen van een
Boek, getiteld den Zedenkundigen Filofoof, welks Schryver
zig voor een Verdeediger van zedelyke lvaerheid en rede
uitgeeft; en intusfchen zich fclundelyk te buiten gaet
in grove misduidingen en verkeerde voorftellingen, en
zich bezig houdt met laffe fpotterny, trotfche en tast
Niet ten onregte, zegt de Heer Leland,-barelugnt.
„ dat met zo iemand te doen te hebben Bene van dc
„ laatfte bezigheden, is, welke men verkiezen zoude" :
en neen vind, in 't doorbladeren van dit zyn Gefchrift,
inenigwerf reden, om zich te verwonderen over het ge
dat by geoefend heeft , in 't wederleggen van dc-dul,
uitzinnigítc ítellingen van dezen Schryver. Een geduld,
wacraen wy midlerwyl te danken hebben ene reeks van
oordeelkundige ophelderingen , ter handhavinge van het
Godïykè gezag der Mozarfche en Christelyke Openbaring; waerover dit wel doorwrochte Werk van onzen
Autheur een aental van leerzame aenmerkingen verleent.
Om 'er een byzonder 1tael uit te kiezen, dat ons, zo
des Filozoofs uitzinnigheid , als liet geduld van eten Heer
Leland, doet bemerken , en tevens iets leerzaams behelst,
zullen wy ons oog vestigen, op het geen by wegens cie
gave der Talen , byzonder in de Corinthifche Gemeen
heeft voorgeíleld.
-te,
Volgens den Schryver, die zich een Christen noemt,
op
*) Zie Hedend. Pad. Letter -Oef. V. D. bl. 513.
K
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op den voet van liet Nieuwe Testament , heeft men de Leden der Corinthifche Ge neente te houden, voor ere
party zotte Entlaufiasten , die in hunne byeenkomflen zoo
fpraken, dat het van niemand, die 'er tegenwoordig
was , „ in ecnen goeden zin verflaan, of uitgelegd , kon„ de worden; en die door de kracht en werking van de
„ verbeelding zigzelven in zulke verrukkingen en ver„ trekkingen van zinnen bragten", waardoor hun „ geen
„ gebruik van verfland, of reeden, was overgelaaten".
Hy befchryft de gave der talen als ene „ werktuigelyke
„ kracht en werking van den Geest, Benen buitengewoo„ nen krachtdaadigen en blinden Geest ", en zegt „ dat
„ zy , geduurende den tyd van die werking, buiten hunne
„ zinnen waaren". Naer luid van dit onoprecht
en fchandelyk bericht , zou de gave der tale niet meer
geweest zyn , dan ene behendigheid, om enige woorden
van onverllaenbare brabbeltael te fpreken : en onze zogenaemde Filofoof zou gaerne, dat niet minder Hecht is,
den Apostel Paulus als een getuige claervan willen invoeren. „ Deeze Apostel, zegt hy, drukt zig aangaan
uit, niet zoo als of het fpreeken niet-„dezgav
„ andere taalen geweest is , maar als of het beftaan
hebbe in een voortbrengen van verfcheidene klankenenfl ena„ men, want hy vergelykt het zelve liever by het gerommel,
„ gebrom en gepiep ven harpen en trompetten, dan by een
fpreeken van eene welgeregelde taal". Wat moet
men denken van de oprechtheid en eerlyl.heid van zulk
een Schryver, die zodanig een buitenfpoorig voorítel
durft doen , en zich, ter kwanswyze verdeediging van
't zelve, bedient van ene boosaertige verdraeijing en
valfche uitlegging van de woorden van Paulus, dien hy,
by ene andere gelegenheid noemt, den groot/len Ferrydenker
van zynen tyd, een veymoedigen en braaven Verdeediger van
de reede tegen liet gezag? Men zou waerlyk, niet zonder
reden , ligtlyk bewoogen worden, om zodanig een Schryver veeleer met de uiteríle verachting te behandelen,
dan hem behoorlyk te wederlegger, Inch de Heer Leland getroost zich de moeite, van de onbeílaenbaerheid
dezer gedachten te toonen , en by die gelegenheid dew
Apostels fchryven over dit onderwerp, byzonder i Cor.
XIV , in een duidelyk daglicht te plaetzen ; ten ontegenzeglyken bewyze, van des Schryvers verkeerde af.
bedding van dit alles. De gehele behandeling van
dir,
-

„
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dit onderwerp mede te deelei, zou te veel plaets vorderen ; maer zie hier zyne wederlegging van des Schryve^•s
voorgeven , dat zy, die deze buitengewoone gave der
talen bezaten, zelven -niet verfionden wat zy zeiden,
en dat zy , van hun vermand, q£ rede, ontbloot waren,
zo& lang , als zy die gaven gebruikten. Om de valschheld van dit voorgeven tezzien,.;heeft men alleenlyk her
oog tee ílaeii 1 óp *het bericht;: het, welk Paulus van deze
zaek geeft.
„ Want de Apostel, (dus gaet de H qer ,eland voort,)
zegt uicdrukkelyk ('h): Die- Bene [vreemde] taal fpreekt,
die ftiicht zig zelven ; maart die profeteert , die licht de Gemeinte. A1waàr het blykt, ,dat HK,dit onderfcheid fielt
tusfchen het fpreeken in eene ópeubare weirgaadering .fin
Bene vreemde taal, 'en het profeceeren , of het geeven
van leeringen..en..vermaaningen, in ee e taal, w^]I e.,van
de hoorders ierfatui' wierd : Dat in het -eerike, gevel iemand alleen zig ;zelven /lichtte, om dat by alleen veríiond,
wat by zeide, maar anderen niet fiichtte, om dat -anderen hem niet .verflonden (t). Daar by nochthans in het
laatfte geval anderen, zoo wel als zigzelven, Richtte.
En daarom zegt Hy (s): Indien ik in eerre . [vreemde]
en 9geest bigit [wel,] maar myn verfland is
saai bidrie, a pl
vruchtloos; dat is, het brengt geene vruchten voort, en
het. is van' geen voordeel voor anderen. Daarom verklaart - Hy: Ik zal met den geert bidden, en ik zd ook met
den vertande bidden; dat is, ik zal zoo met den geest bid.
den, dat myne meeping door anderen kan verftaan worden. En dienvolgens doet Hy 'er by (§§) : Ik wille [liever] in de gemeinte vyf woorden fpreeken met myn verfisand,
dan tienduizend woorden in eene [vreemde] taal. En
laat door het fpreeken van zyn verfrand, verwat Hy verf
klaart Hy met de woorden, die daar op onmiddelyk vol:

!

gen,
(*) Men zie .r Cor. XIV. 4.
() De. Apostel gaet hier mede, gelyk de Heer Leland vroeger
opgemerkt heft, tegen, een beftraffenswaerdig misbruik dier gave, bítaende in ene onzydige beroeming op dezelve, door 'er gebruik van te maken in de openbare vergaderin g en, in 't byzyn van
menfchen, welke die vreemde talen niet kenden, en welken geen
voordeel konden trekken uit het gene dat 'er gefpr-oken werd.
(6)

i

Cor.. XIV. 14, 15.

(Q^) x Cor. XIV. IA.

Kz
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gen, op dat ik ook andere mag onderwyzen. En daarot t
fohryft Hy het voor als eenen reegel, dat hy, die de
gave der taalen hadde , in' de gemeinte zwygen zoude , zoo
'er niemand was , die het uitleide ; en , zegt By: Dat
by tot zigzelven fpreeke, en tot God; dat is, by naadere in
ftilheid tot God, Hem aanroepende.- en dankende , oot
stichting van zichzelven. . Alwaar Hy weederom íiele.a
dat hy het gebruik van zyne reeden hadde , en dat 1%y
zelve zeer wel verffond wat hp zeide; hoewel ..het Hem
aangaande, wanneer anderen Hem niet : verflaan konden,
beeter was in de gemeinte te .zwygen, n het in het
verborgen in zyne, herte, te overleggen.
Maar onze Schryver geeft te kenner!, dát indien ie ihand de taal verffond, by dezelve mogte uitleggen.;; daar
eevenwel de Apostel de gave van het fpreeken en van het
uitlegge n der taaien meldt, als twee onderfcheidene gaven.
En daar opmaakt'Hy deeze aanmerking: Dat „ iemand
„ .ene taal (prak, welke by niet verstond en niet , uitleg.
, gen konde'; en dat een ander eene taal uitleider wel„ ke Hy niet konde fpreeken". Het is:wsarfchynelyk,
dat Hy dit voor eene zeer fchrandere aanmerking houdt.
Doch ik hebbe de valschheid van het eerde gedeelte van
dezelve alreede beweezen. Want de Apostel IteIc hier
duidelyk, dat de genen, die de gave der taalen hadden,
zelve verftonden, wat zy fpraken. En het blykt eeven
zo duidelyk, dat zy, die uitleggers waaren van het ge.
lie, dat 'er gefprooken was, verftonden het gene zy uitleiden. Doch het is wel te begrypen, dat iemand eerie
vreemde taal zeer wel kan fpreeken, en echter geenebekwaamheid heeft om dezelve vaardig en eigenlyk in de
gemeene taal over te brengen. En in teegendeel, dat
iemand, die eerie vreemde taal niet vaardig en vloeibaar
fpreekt, dezelve zoo verftaan zal, dat hy in fact is om
den zin van dezelve vaardig en gelukkig op te geeven
in zyne eigene taal. Deeze dingen zyn weezenlyk on.
derfcheiden, en het onderfcheid tusfchen dezelve kan
op eene natuurlyke wyze zeer ;emakkelyk begreepen
worden. Het is ook wel te begrypen, onderftellende,
dat deeze, gaven op eene buitengewoone en boovennatuurlyke wyze meedegedeeld wierden, dat God het zoo
heeft komen befchikken, dat zommigen de gave konden hebben van vaardig en vloeibaar te fpreeken in eene
taal, welke zy nooit geleerd hadden, en dat zy eevenwel
,
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wel niet in flaat waaren om dczclve vaardig en aanftonds
ten nutte van anderen in de gemeene taal te verklaaren
en uitleggen. En dat, in tegendeel , anderen , die de
gave niet hadden van zoo vaardig in deeze vreemde taalen te fpreeken , cene goede gave konde meedegedeeld
zyn, om, in gepaste en eigenlyke bewoordingen , den zin
van het gene in zulke vreemde taalen gefprooken was,
vaardig uit te leggen. Decze twee gaven wierden ook
dikwyls in dezelfde perfoonen gevonden , gelvk uit het
vyfde vers van het reeds aangehaalde Hoofdftuk blykt:
Want die Profeteert is meerder; dat is, nuttiger voor de
gemeintc, dan die [vreemde] taalen /preekt, ten zy, dat

ley het uitlegge , op dat de gemeinte flichting mag '-ontfan gen.

Alwaar duidelyk te t,ennen gegeeven wort, dat de genen, die vlet vreemde taaleg fpraken , zomtvds dezelve
ook uitleiden. En daarom vermaant i iy in het dertien
vers , den genen , die in eene (vrce^nc+.e] taal fprcekt,-de
dat by bidde, dat lay het mag uitleggen; dat is , by bdee
God, dat by hem ooï: dc gave fchenkc van in dc
gemeene taal vaardig te konnen uitleggen het gene
by gefprooken heeft, op d a t het voor allen nuttig
mooge zyn : het welk duidelyk onderfielt , dat deeze gaaven in dezelfde perfoonen , dikwyls te gclyk plaats
hadden. Hoewel het kennelyk is, dat zulks niet altoos
vast ging, maar dat deeze gaven aan byzondere perfoonen uitgedeeld wierden (*). En daar voor konnen wyze
reedenen geweest zyn, welke liet misfchien dienflig ge_
maakt hebben, dat dezelve zomtyds afgezonderd blecven; hoewel wy op deezen af(land des tyds niet weeten
te zeggen, welke reedenen daar voor geweest zyn, om
dat wy aangaande alle de omítandigheeden der zaaken
geene genoegzaame kennis hebben. Het is uit het bericht, het welk ons de Apostel Paulus geeft ( j ), klaar,
dat het God in die ecrfc tyd behaagde, deeze buitengewo ne gaven in eene groote verfcheidenheid uit te doelen , geevende een ieder in liet byzonder, gelykerwys Hy
wilt. En het kan mooglyk gediend hebben om zorg te
draaggin, dat zy op deeze buitengewoone gaven n ec
hoogmoedig wierden; eene zonde waar voor den mensch,
-

- -

in

(•*) Men zie i Cor. XII. io. 30. XIV. 28.
(i,) i Cor. XII.
^r ,^
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in deezen verdorvenen ítaat, en zelfs Godzalige men_
fchen , bloot. liggen; en op dat zy een des te gevoeliger
bezef van hunne geduurige afhangelykheid van God zou
hebben, wiens welbehaagen het was, dat zy van-den
malkanderen zouden verfchillen; op dat zy ieder in hun
post voor malkanderen en voor de Kerk noodzaakelyk
en nuttig zouden zyn, en zoo hunne onderlinge een
moge betendig gemaakt worden. De Apostel ver -dragt
dit niet opzigt tot het geval van geestlyke gaven,-klart
welke aan byzondere perfoonen meedcgedeeld wierden,
door eene fierlyke gelykenis, genoornen van de verfchillende gebruiken en werkingen van de leeden van het
menschlyke lighaatn (*)".

De Huis Uitlegger des N. T. Door PH. DODDRrocr , Dr.
en Prof. der H. God gel. te Northampton. Uit liet Engelsch in 't Neerlandsch overgezet. Vierde Deel. Eerfle
en Tweede Stuk. Te Am/lerdam by P. Meijer, 1778.
Behalven het Voorwerk 375 bladz. in gr. oc`lavo.
n deze twee Stukken ontvouwt ons de Hoogleeraer
Doddridge den brief van den Apostel Paulus aen de
Romeinen, op de eigenfte manier als by de voorige
Evangelifche Schriften behandelt; te weten door ene
uitbreidende omfchrwing van zyne vertaling, welke
hier en daer met enige aantekeningen vergezeld gaat.
Tot ene nieuwe proevé van dit meermaels aengeprezen
Werk, diene in dezen 's Mans uitbreiding van 's Aposrels tael, Rom. VIII. 19-23 , Het Schepzel, als niet opgefloken hoofde verwacht de openbaring van Gods kinderen,
enz. Deze woorden, die, gelyk bekend is, aen zeer
verfchillende verklaringen onderhevig zyn, breid onze
uitlegkundige Schryver indezervoege uit.
„ Als ik den afnemenden en elendigen flact onzer
wereld van rondfomme befchouw, ichynt het my als
of de gantfche natuur, als 't ware, met eene beweeg
tael, luidkeels riep, om die gezegende verande.-Iyke
ring, die het Euangclie eens wil te voorfchynbrengen.

De
^) a Cor. XII. 14-31.
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De ern(lige verlvagting der geheele Schepping (a) , zo ver
zy nu voor ons gezigt bloot ligt, is gevestigd op de Openbaaring der Zoonen van COD, op den zaligen tyd, wanneer
By meer openbacr blykcn zal, hen daer voor te erken
zal doen verdwynen,-ne,difmatgnhce
waeronder zy nu verborgen en onkenbaer gemaela zyn.
„Want
de Schepping verloor welhaest haere oorfpronglyke fchoonheit en gelukzaligheit , de mensch en zyn ver
ondergingen eene deerlyke verandering, de geheele-blyf
zigtbaere natuur herd onderworpen genmaekt aen de ydelheit
en elendc in veelerleie opzigten ; en dit niet gewillig,
niet door het perfooneel wangedrag van hun , die 'er allerf}erkst door getroffen worden, maer door heng, die
[liner] onderwierp, te weten, Adam, toen deze het hoofd
an ons g flags zynde, als een hoofdperfonagie, ons
door zyne overtreding in dezen jammerlyken ítaet gebragt heeft.
„ Jam(a) De ernflige verwagting der Sc/zapping enz. Dit en de
volgende verzen zyn vry algemeen, en niet zonder reden, zoo
naoeilyk aengez'en, als eenig deel van dezen brief. M( gelyk is
deze moeilykheid vergroot , door K:íe rs in den eenen volzin door
(chopping, en in den anderen door het fclaepfel , te vertalen. Dit
,

te verklaren als

voornaemlyk ziende op de redenlooze of 1avenloo-

ze fcheppih g, kan niet door den beugel; navr dijn cie dag der
t;erftelling onzer Iichacmen met die verbranding 'erzeld zal gaen,
die hier een einde von zal maken. De Uitlegging derh^lven, vol
welke Dr. W H I T Bv en Mr. c a 0V e dit doen flaen op de-oens
Heiden fchc werelt, is veel verkiesbooerder dan doze. Me;, over
't geheel, denke ik, geeft het een veel verhevener en uitmuntender zin, dit op te vatten als eeneierke perfoons- verbeelding Profopopceia^, wier door de fchepping, uit hoofde van den ranipfpoed
en zonde, op de geheele niet door het Euangelic verlichte werelt
gebragt en duurzaem gemaekt, (fchoon weinig van derzelver Inwoonders zoo veel van hunne elende zagen, dat ze dadelyk nae
een middel toi herftel haekten,) wordt voorgefteld als ziende 7net
een vuurig verlangen, (gelyk het woord áaoxv.,nadoxi firikt ge
,

betekent,) nae zoodanig een middel en verlostang uit, als-nome
het Evangelie aenbrengt, door welks groot veehm gen de menschlyke natuur verlost zou worden va u y.leheit en bedorf, en cie
mindere fchepfJs van ge,ve!denary en mishandeling. Niets is gemee-er, dan ten land voor te Rellen, als klagende, of zich ver
als roepende om regen, enz. En zoo deze zin aen deze-blyrend,
drie eerzen gege\ en goedgekeurd wordt, zal de opklimming in
het 23 vers vertaenbaereer zyn, din volgens eenige andere ver1i ring, die ik kenne. Zie 4ent. (b) in 't vervolg."
,
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„ Jammerlyk inderdaed ! maer CODE zy dank, niet ge heel onherftelbaer ; naerdien zy nog in trope is, dat de
Behoudenis, zoo gelukkig begonnen, eindelyk al verder
cn verder zal worden uitgebreid ; dat de fchepping , ten
minfee in de toekomende eeuwen, vry gemaekt zal worden
van de dienstbaerlaeit der verderfenisfe , waerdoor de menfchen nu zichzelven en de laegere fchcpfcls misbruiken;
en dat zy zelfs gebragt zal worden tot de beerlyke veyheit ,
waer van wy Christenen bezitters zyn, in gevolge van
onze verheffing tot de waerdiglieit van zoonen van God;
dacr het zeker is , dat de fchepping onbegrypelyk gelukkiger gemaekt zou worden, dan zy is, zoo die gezegende
Uedeeling , waer door wy in GODS geflagt zyn ingeleid, en
geleerd worden ons best te doen , oni overal rondfoor ons
het goede te vcrfpreiden, algemeen dc overhand kreeg.
„ Intusfchen is de ítaet der geheele werelt zoodanig,
dat zy op de nadruklylefte wyr_c fchvnt te roepen, om
deze groote tusfchenkomst der Godlyke magt, en genade , ten haeren voordeele; immers ten dien aenzien mag
ik zeggen ; ivy weten, dat de geheele fchepping , van den
eerten afval onzer natuur van GOD af aen, te (amen zucht
en tot heden in baerensnood is ; zy is als met fterke vlagen
in arbeid, om deze gewigtige geboorte van zoonen en
dochteren voor den ALLERHOOGSTEN voort te brengen (h).
En
„ (b Om deze gewigtige geboorte enz.] Het is wel waer,
dat in weeën te zyn gelyk een vrouw in barensnood fomtyds alleen
betekent in grooten angst te zyn , zonder dat 'er Benige bedoeling
is op Bene verwagte geboorte; maer liet fchynt my zeer waerfc'rlynlyk dat de Apostel in de zinfpelingen het oog heeft op het
geen te voren gezegd was; vers 14-17. 19, 21. In alle welke
plaetfen by de Christenen befchryft als kinderen van GOD., en dus
drukt by hier de algemeene overmagt van het Evangelie uit, door
de geboo,te van nog veelen, waermede de Natuur bezwangerd
was, en waer van zy verlangde verlost te worden: vertoonende
hier door zeer gelukkig den flegten weiland der zulken, die,
terwyl, zy vermogens hadden, die hen in ftaet ítelden, om in
zoo Bene betrekking tot G 0 D, als zyne kindei en , te komen, in
vdelheit en duisternis verloren geraken, terwyl zy onkundig zyn
van c 0 n en den weg ter hehoudenis ; en zy intasfchen gepy,iir d worden , door dc voortreflykheit hunner Netuur , als die
geen gepast voorwerp heeft, ons op te werken. En deze is de
zeer gepaste, inaer in 't gemeen onopgenie_kte opkliunni:g, waerop
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En 't is niet alleen de geheele fchepping, die [dus] rond
ons in weeen en barensnood fchynt te zyn , als wy-iom
het oog flaen op die gewesten , daer het Euangelie nog
onbekend is , meer zelfs wy Christenen zelve , die de eerfie
vruchten van den geest ontvangen, en daerdoor geen onaenzienlyken trap van veyheit en verlosfing bekomen heb
ook icy zachten in ons zelven onder vecle overgeblee--ben,
vene onvolmaaktheden en lasten, terwyl wy nog met
fterke begeerte w.vagtende zyn op de zoo groote gebeurd
als by uititekendheit , onze aenneeming der-tenis,d
kinderen genoemd mag worden (c) , daar zy de openbaere verklaring hiervan zyn zal, wanneer onze Hemelfche
VADER ons voor de oogcn der geheele werelt gekleed en
opgeficrd zal doen voortkomen, zoo als zynen kinderen
betaemt. Gy begrypt ligt, dat ik nu het oog hebbe, op
de verlosfing onzer lichaemen, hun volkomen bevryding
van het geweld des grafs by de algemeene opftanding,
(d) die ons tot eerie gelukzaligheit zal inleiden, onverelyklyk verheven boven den veyften en luisterrykften
ítact, in welken de aerde, zelfs door den grootften zegeprael en overmagt des Euangeliums, ooit gcb^agt zal

worden."
Verop ik te voren doelde. (Acntekening (a)). De werelt fchynt te
wagten , te roepen, en te zuchten om de uitbreiding van 't Euangelie; en zy, onder wien het de overhand heeft, zyn feeds in
barensnood , als 't ware , van hope op, en verlangen na, een nog
verhevener ftact na de Opítanding."
„ (c) De aanneming enz.] Ik kom volkomen overeen met
Mr. now r (Wo! ks , Vol. I. pag. 68o en 681.) dat hier cene zin
twee Poorten van aenneming tot kinderen onder de-fpelingsod
Romeinen, waer van de Bene in 't verborgene, de andere in 't
openbaer op de haarkt gefchiedde. In welk laetftc geval de aen;enomene plegtig verklaerd en erkend werd , de zoon te zyn van
den 4ennenzer. Vergelykt Lukas XX. 36."
„ (d) Bevryding enz.] Dat verlosfing fomtyds bevryding betekent, is zeer zeker. Vergelykt Lukas XXI. 28. Efezcn I. Iq..
ffebrcen XI. 35.'

X38

j. A. eRA11ER

1Zerklaaaing van PAULUS Brief aan de Hebreeuwen, door j.
A. cj.AMFa, Koninglyk Deenfc1 en Hofprediker. Uit he
Hoegduitsclz overgezet. Tweede Deel. Eerfie Stuk. Te
Utregt by A. v. Paddenburg, i778. In quarto 432
bladz.
chalven de achtervolgende verklaring van dezen
Brief, welken de Eerwaerdie Cramer hier brengt tot
op het veertiende vers van het negende Hoofdfluk, behelst dit tweede, even als het eerfte Deel, aenvanglyk
enige voorafgaende Verhandelingen, die tot den algemenen inhoud van dezen Brief betrekkelyk zyn. De eeríle
ftrekt ter ltavinge van de Godlyke ingeving, en het Ca.
nonyk gezag dezes Briefs. Ene volgende is gefchikt ter
ontvouwinge van den tyd, wanneer de aenleiding by
welke, en de plaets van waer dezelve gefchreven is.
Verder verledigt zich de Autheur, in twee daerbygevoegde Verhandelingen, ter wederlegginge van het gevoelen van Dr. Sykes, „ dat de Mozaïfche Godsdienst
„ geene voorbeelden van 't groote en algemeene zoen.
offer, door 't bloed van Jefus Christus, vervat heb„ be:" mitsgaders, dat de reiniging van zonden door
jezus Christus, in de Euangelifche Schriften zo duidelyk verkondigd, geene betrekking heeft, tot zonden na
de omhelzing der Christelyke Leere, maer bepaeld moet
worden, „ tot het reinigen van alle die zonden, waar. , aan dc waereld , dat is, de joodfche en heideniche
„ wacre?.d fchuldig was, vóór dat ze de voorwaarden
„ der verzoeninge met God had aangenomen." Ten
laetFte deelt by nog mede een oordeelkundig berigt. van
de voornaemftc Uitleggers dezes Briefs, uit onderfcheiden Geloofsgezinten. In ieder dezer Verhandelingen,
gelyk ook in de verdere verklaring van den Brief zelven, levert onze Lutherfche Godgeleerde, naer zyne
denkwyze, verfcheiden leerzame aanmerkingen , die deze zyne ophelderingen waerdigmaken, om nevens ande.
re Schriften over dezen Brief nagegaen te worden. ----'Lie hier wat, naar het oordeel van den Eerwaarden Cranuzr , acnlciding gegeven hcbbc, tot het fchryven van
dezen Brief, welken, gelyk by voorheen beweerd heefc,
niet gerigt is aen de Christenen te Jerufalem, of in Pales.

OVER DE HEBREEUwEN'.
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lestina, in 't byzonder,, maer,, met influitinge van dezen, bovenal aen de bekeerde Hebreeuwen in de Afiatifche Gemeenten. Uit dien hoofde kan bv zich niet ver
hun, die, het eerfte gevoelen toegedaen-enigmt
zynde, de aenleiding zoeken in de byzondere omftandigheden der Christenen ir Palestina; maer oordeelt, dat
men het oog liever moet vestigen, op algemener om.
flandigheden , die betrekking hadden tot alle de Afiatifche Gemeenten; wacrover by zich dan indezervoege
uitlaat.
„ De meeste Geloovigen uit 't Joodendom, niet tegenftaande zij Christus voor den waaren Mesfias hielden,
waren ijverige aanhangers en onderhouders der Mozaïfclie
Wet. Hoewel op de vergaderinge der Apostelen te
^erufalem, het plegtige befluit genomen was , dat de
Christenen van 't jok derzelve zouden zijn ontflagen,
Hand. XX. 21 , 22 ; Paulus moest egter nog agt of negen
Jaaren daarna bevinden, dat de veele duizenden, die liet
geloof hadden aangenomen, alle heftige ijveraars der
Wet waren. Zij hielden de onderhouding derzelve voor
even zo noodzaaklijk , als de Belijdenis des Euangeliums;
ook zogten zij hunne dwaaling buiten Palestina, in de
Afatifche Gemeenten, uit te breiden. Hoe ver kunnen
niet overmaatige neigingen tot zijn vaderland en tot zijn
vaderlijke zeden verleiden! Veelen lieten zig in dc war
brengen, en alle dwaalingen in den Godsdienst hebben
gevaarlijke gevolgen. Hadden niet de valfche Apostelen
bijna alle Galatiers verleid? Paulus weerfprak hen deswegen, overal en altijd; want bijkans in alle Gemeenten
~varen 'er zulke dwaalende Leeraaren. Nademaal lang ge.
wende en diep ingewortelde vooroordeelen, bezwaarlijk,
kunnen uitgeroeid worden ; zo was het te duchten , toen.
nu de: tijd kwam, wanneer de 7ooden tegen de Romeirena
opttonden (*) , dat veelgin der bekeerde Hebreeuwen , in
de valfche verbeelding, als zoude nu de verlosfing hunnes volks van de mast der Romeinen , en hunne eigo
heer(*) Deze Brief naemlyk is, volgens het algemene gevoelen,
dat dc Eerwaerde Cramer ook omhelst, en met aennemelyke bewyzen hoeft, gefchreven in het 63fte jaer na degemene telling, en
dus ongeveer diie jaren voor den ooglog der Jonden met de RomLinen, als welke in den jare 66 in de maend Mai openlyk uit
horst.
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heerfchappij over de aarde beginnen , zig in dien opfl:and
lnogten laaten inwikkelen. Hoc ligt konden zij als dan
tot afval worden verleid ? Hunne overmaatige aankleeving aan de R-lozaïfche Wet halt hen juist verhinderd,
de waare oogmerken derzelve, en de eigenlijke beftemming van den Levitifchen Godsdienst en deszelfs offer.
handen te begrijpen Zij waren traag, om te hooren , ge
en hadden wederom van nooden, dat men hen leerde,-worden,
laelke de eerie beginzels van 't Euangelium waren. Zij waren kinderen geworden, die weder melk van nooden hadden ,
en geen vaste fpijze konden verdraagen. Wat hadden zij
niet te duchten, wanneer ze bezogt wierden met droevenisfen en vervolgingen ? Hoc kon dit voor 'een Paulus
onverfchillig zijn, wien hunne haglijke en gevaarlijke
omstandigheden in het geestlijke bekend waren; hem,
die eertijds had gewenscht voor zijne broeders naar het
vleesch verbannen te zijn van Christus; hein, die zo
ernftig en ijverig tragtte, ook eenigen van zijn vleesch
zalig te maakcm? Tot dat einde befteedde hij dewijslheid,
die hen gegeeven was , tot hun beste ; hij zogt hen in het
Euangelium te bevestigen ; hij tragtte hen waare , verbeven, en levendige denkbeelden nopens hunnen Verlos
te Loszemen; hij verklaarde hen de wet en haarti-icrn
Euangelifche Geheimen; hij toonde hen 't voormaalig
nut van den Levitifchen Godsdienst met deszclfs offerhanden, en te gelijk de tegenwoordige nutteloosheid van
deze; hij kondigde hen de nabijheid van Gods oordeelen
over Jerufalem aan , en de geene, die alle moedwillige
afvalligen van 't Euangelium zouden verderven; nmoedigende hen aan, door het voorftel der heerlijkfte voor
hunner belooninge, tot ftandvas--beldnsgof
tig.en getrouwheid in de belijdenis des Euangeliums.
Was niet de begeerte, alle deze gedagten in zijne vadfi.
ge, agtelooze, en den afval nabijzijnde broeders te ver
aanleiding en oorzaak genoeg?
-wekn,
"
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Zes Leerredenen ten dient e van zwraarmoediçe Christenen.
Uit liet Hoogduitsch vertaald. Te Amterdam by J. Doll
en M. de Bruin, 1779. Belialven het Voorbericht io8
bladz. ira gr. oc`avo.
onderwerpen dezer Leerredenen zsjn, deEenzacln -,
DCheid,
het Wandelen, de
der Christe-

geneugten
nen, de Vreugde van Elizabeth en hare Vrienden by
de geboorte van Johannes, het liefdeloos Oordeelen
over andere menfchen , en de Treurigheid van een
Christen over zyne Zonden. In 't behandelen dier onderwerpen mackt de Lecracr gebruik van ene levendige
manier van voorítellen , die zeer wel gefchikt is , om
invloed te hebben op het hart zyner Toehoorders ; om
hen op te leiden, tot ene wel ernítige, maer niet ne.
dergetlagen Godsvrucht; waertoe hy hun verfcheiden
leerzame bedenkingen aen de hand geeft, met aenwyzinge van het rechte gebruik der middelen , welleen daertoe flrekken. Zie hier, tot ene proeve, het Plot
zyner Leerreden over de Ecnzaemheid, welke hy, na
't optellen van de voor - en nadeelen der Eenzaamheid,
met de volgende vermaenlesfen doet afloopen.
„ Wanneer wy nu, myna Vrienden! dit alles te faamen noemen, 't geen ik thans van 't gezellige leven,
van de eenzaamheid gezegd heb, volgt daaruit niets anders dan dit : een Christen kan niet geheelyk zonder
gezelfchap, en niet geheelyk zonder eenzaamheid zyn.
In dc eenzaamheid moeten wy ons door het gebed,
door het leezen van de heilige Schrift en van andere
goede boeken , en door cene naauwkcurige beproeving
van ons zelven, tot dc verkeering met dc menfchcn
voorbereiden , en de kwaade indrukfclen , welke ons
hart fomtyds in gezelfchappen ontvangen heeft, weder
uitwisfchen. En in gezelfchappen moeten wy de goede voornemens ter uitvoer brengen , welke wy in onzen binnenkamer opgevat hebben, en van anderen zoeken te leeren, wat goed, wat loffelyk is, wat wel
luidt. Ten miniren moet 'er één uur des daags aan de
eenzaamheid, aan de afzondering van de waereld, aan
het gebed, aan dc verkeering moet God toegewyd worden. Wat heb ik heden te doen? Welke plichten
eischt
.
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eischt yn amps, myn Paat van my? Welke verzoe.
kingen heb ik te vreezen? Hoc zal ik ze overwinnen?
Hoe kan ik heden iets goeds verrichten ? Goede God!
í}erk my! bewaar my voor afvyking, voor buitenfpoorigheid ! Help my , dat ik een goed ongekwetst geweeten niet my te bedde neem ! Dit zy dagelyks onze eer
lie gedachte. Hoe heb ik heden geleefd! Hoeda_
nig heb ik mynen tyd befieed ? Hoe heb ik God, hoe
heb ik mynen evenmensch gediend? Welke verzoeking
heb ik overwonnen ? Welke feilen heb ik begaan ? Welke
deugd heb ik geoeifend ? 0 barmhartige Vader !vergeef my
alle deze misflagen , waarvan myti geweeten my befchuldigt , om Jefiis wille? Dit zy dagelyks onze laatste ge
Vlied de eenzaamheid zo dikwijls zy voor-dachte.
u gevaarlyk wordt; zo dikwils 'er fnoode, verdrietige,
treurige gedachten in dezelve aangekweekt worden.
„ Maakt met verftand gebruik van de verkeering met
de menfchen. Vind gy iemand, in wiens gezelfchap gy
aardschgezind , FFgtvaardig , boosaardig wordt;
tracht u daarvan te ontdoen; en, wanneer gy met denzelven te naauw verknocht zyt, wapen u dan tegen deszelfs tegenwoordigheid door het gebed, en door de ver
die goede gedachten , die u op den weg-nieuwgva
der deugd tot wegwyzers dienen! Vind gy iemand, die
God en de deugd bemint; acht denzelven hoog;
stelt zyne vriendfchap op eenen hoogen prys, gelyk een
kleinood, verdraag zyne fouten met zachtmoedigheid, want gy zelf zyt niet zonder feilen.
„ Deeze korte overdenking over de eenzaamheid zy
in 't byzonder den geenen aangepreezen , die kinderen
hebben. Goede God! hoe beeft ons hart, wanneer wy
de kinderen, wier deugd een groot gedeelte an onze
aardfche welvaart uitmaakt, aan de verkcering met anderen zullen overlaaten , nadien zy zo ligtelyk alle de goede lesfen, welke wy hun inboezemden , vergeetcn en
kwaade gewoontens aanneemen kunnen! maar behoorden
wy niet even zo zeer voor hunne eenzaamheid te beeven? Kunnen wv wel van hen verwachten, dat zy altyd
met u, hunnen Vader , fpreeken , altyd zich zelen beproeven, of ten minften hunne gedachten op de bezigheden, welke hun opgedraagen zyn, vestigen zullen?
Moeten wy niet vreezen, dat zy, door de gedurige
eenzaamheid, gemelyk, onverdraagzaam, hoofdig worden?
-
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den ? dat zy hunne onzuivere gedachten te zeer den vry.
gel vieren? Zekcrlyk kunnen wy hen met een goed .ge.
wetten niet alle verkeering verbieden? Wy moeten hen
veroorlooven , zich met hunne jonge vrienden of vriendinnen te vermaaken. Niets blyft 'er voor ons over,
dan dat wy hen van kwaad gezelfchap te rug houden,
hen door goede vermaningen van hunne afwykingen we.
der trachten te rug te brengen, en het overige gerust
aan u overlaaten, die de rechte Vader zyt over al wat
kinderen heet in den Hemel en op de Aarde.
„ Op de aarde zullen wy nooit een volkomen goed
gezelfchap vinden. Maar verblyd u, dat wy in het
toekomende een gezelfchap zullen aantreffen, waaruit
de nyd, de valschheid en de zondige fchertfery gebannen zyn; alwaar de zuiverfte geneuchten op ons wachten, het gezelfchap van veele duizenden Engelen en
Heiligen , wier naamen in den Hemel aangefchreeven
zyn. Gave God, dat wy allen hier toe verwaardigd wierden ! Amen."
Gefchiedverhaalen des O. en N. T. inzonderheid voor de
eugcn gefchikt. In 't Hoogduitsch be/fclireeven , door een
gezeljc hap in Zurich , onder liet be fleur van ,T. J.
i-rasz , Predikant te Zurich. In 't Nederduitsch vertaald
door j. w. V. HAAR. In 's Gravenpage by J. v. Cleef,
1778. Behalven liet Voorwerk 6ro bladz. in gr. oft avo.
-

t hoofdoogmerk der Opfclleren van dit Gefchrift
H
is,, der jeugd in handen te geven, ene ontvouwing
van de 13vbclfche gefchiedverhalen , op zodanig ene wyze ingericht, dat dezelve voor haer onderrichtend „n
opwekkclyk zy. Hiertoe heeft men zich bepaeld, om„
in de manier van behandeling, acht te geven, op de
volgende eigenfchappen of hoedanigheden: op ene gepaste keuze der gefchiedenisfen ; op de juistheid in 't
verhaclen; op de vatbacrheid en eenvoudigheid; op het
interesfante en het leerzame. In de uitvoeringe hiervan is men over 't geheel zo wel geflaegd , dat dit Gefc!irift , met het hoogfle regt, ter bereikinge van het
bedoelde nut, ten opzichte der Jeugd, aangeprezen
mag worden. Tot een voorbeeld hiervan flae men 't
oog
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oog op de volgende voordragt van Abrams broederlyke
toegevendheid jegens Loth.
„ Na dat Abram met zynen neef Loth oenigen tyd
te (amen geleefd had' vermeerderden beider kudden zo
zeer, dat het weiland niet toereiken kon. Dit veroorzaakte - veeltyds verfchil tgsfchen de herdersknaapen
van Abram, en die van zynen neeve. Elk was getrouw
voor zynen meester, . en bezorgde de beste weide en
waterwellen voor zyn vee, zoekende de anderen -daarvan te verdringen.
„ Abram zou dit gaarne anders gezien hebben; en
vreetende- dat deze onaangenaamheden - meerder en grooter mogten worden j was 'hy bedacht op middelen, oni
daarin te voorzien. ---En vermits: hy.zeer,we1 begreep;
dat zy by zulke -talryke„kudden,' die nog 4agelyks meerder wierden; niet . a1 oos zo naby den anderen konden
blyven wonnen, zo; deed hy aan Loth - oenen zeer onbaatzuchtigen voorflag:. Lieve neef! zeide hv,_wy zyn
te famen bloedverwanten; tot hier toe hebben wy met
elkander in vreede en vriendfchap-geleefd; ik weet dat
de twist en tweedragt -tusfchen de knaapen-., zo. wel aan
u, als aan my, verdrretelyk vallen; 'doch wy konnen
daarin niet voorzien;- ten zy wy met onze groote kudden van een fcheidei . ' 'Zie 'daar, liet land is meesten
onbewoond: jciest voor u naar goedvinden,-delsnog
en trekt met 'uwe háaire derwaards : wilt gy ter rech•
terzyde gaan; dan 'zRT_lilt mnv ter finkèrzyde begeevèn;
of verkiest gy deezen; "ik zat den anderen 'weg inflaan.
„ Dus broederlyk handelde Abram. Indien Loth mede zo onbaatzuchtig geweest ware, dan, zoude hy` de
keuze overgelaaten .hebben aan zynen Oom, die het zo
wel met hem meende: maar ny zag meer, dan Abram,
op zyn voordeel; evenwel mishaagden hem de geduurige
verfchillen : hy bezag dan de landitreek van rondfomme,
en :.befpeurde, dat de eene zyde' ongelyk beter fcheen,
en fehier naar èerien hof geleek : deeze.landitreek verkoos :hy voor zich, nam affchéid_van Abram, en begaf
zich met zyne haave en vee derwaards. Abram liet zich
dit alles welgevallen, alleenlyk op dat de goede verftandouding wederom mogt -herheld worden. Dit was hem
veel aangenaamer, dan . of zyn neef aan hein het beter
gedeelte des lands overgelaaten had.
Zulk een infcbikkelyk en broederlyk gedrag behaag de
:
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de aan God: Hy herhaalde by deeze gelegenheid, aan
Abram, de beloftenisfen aan hem gedaan. En offchoon
het land, het welk hem te beurt viel, ílegter was dan
dat van Loth; evenwel maakte God hem van dag tot
dag ryker en gelukkiger , meerder dan zynen neeve
Loth."
Scheikundige Proeven en Natuurkundige herhandelingen , ter
nadere kennisfe der ongebluschte Kalk enz. Door den Heer
J. F. MEIJER, Apotheker. Volgens den laathen Druk uit
het Hoogduitsch vertaald en met eenige Aantekeningen ver
P. j. KASTELEIJN , Apotheker te Amfiel--merdt.Do
dam. Twee Deelen. Te Amfteldam by A. Borchers,
behalven het Voorwerk en den Bladwyzer, 670 bladz. in
gr. oEtavo.

Liefhebberen der- Scheikunde overbekend,
Hgthoeis den
veel moeite het onderzoek der Kalk allen den
hebbe.

geenen, die 'er zig immer op toeleiden, gebaard
Dit heeft, naar allen fchyn, by veelen ten gevolge gehad, dat ze 'er genoegzaam van afzagen ; dax midlerwyl
vond men 'er egter nu en dan nog„ die zig der moeite
getroostten om dit Stuk weder op te vatten; en te beproeven, of zy 't, op goeden grond, verder konden
brengen, dan hunne Voorgangers gedaan hadden. Zulks
heeft ook, voor eenige jaaren, de Scheikundige Meijer
ondernomen, en wel met oogmerk, om, met ter zydeftellinge van alle de dus ver gevormde begrippen des aan
Kalk onbevooroordeeld te befchouwen, als-gande,
een voor hem nog geheel onbekend Weezen, het welk
by eerst, uit deszelfs allerduidelykfte eigenfchappen en
verhoudingen , moet loeren kennen. „ Ik wil, zegt hij
daarom; het onderzoek beginnen, van den eerflen
„ oorfprong af, en, voor eerst, den raauwen Kalk„ (teen, zoo naau«wkeurig, als 't mij mooglijk is, onder,, zoeken; op dat ik weeten mooge, welke ftoffen hij al
„ of niet onthoudt, en of dat Wezen, dat dezelve naa
zijne branding bezit, van zoodanige beftaandeelen af„ komflig is, welken zich bereids voor de branding
„ daarin bevonden. Vervolgens wil ik de verhoudingen
, van den gebranden Kalkfteen, met alle oplettendheid ,
,, beL
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„ befchouwen, en, zo veel mij mooglijk is, met welbeproefde gedachten 'er over oordeelen". Den,
uitflag deezer poogingen vermeldt ons dit efchrift;
't welk de Heer I steleíjn met reden der moeite waar
heeft in onze Taale over to.brengen, en, met-digeat
eenigen zyner aanmerkingen vermeerderd , den Ne
nadere onderzoekinge aan te-deruitfchnLz
bieden.
De Heer Meijer verleent ons hier een naauwkeurigverflag van zyne proefneemingen, die aan elkanderen als
verknogt zyn , en trapswyze voortgaan, om zyne gedagten, uit dd genomen proeven afgeleid, op 'te helderen,
en zyne daar uit opgemaakte Theorie te bevestigen. Hy
befehryft zyne naauwkei}rig in 't werkgemelde proef.
neemingen, met zo veel onderfcheiding; dat ze door
kundigen ligtlyk getoetst en nagedaan kunnen worden;
en brengt tevens duidelyk onder 't oog, wat•'ieder proef
welke gevolgen 'er natuurlyk uit-geminhwyst,
voortvloeidn. Men ziet, alles nagaande, zo juist gene
overeenl}.emming in alle de byzondcre proeven , en de daar
uit -afgeieidé kundigheden, dat ze elkander onderíteunen; .grn^ te famen loopen ter verflerkinge'van 's Mans
denkwyze over dit onderwelp, of der Theorie, welke
by daarop vestigt. Zyne voortgaande Onderzoekingen
nopens dit #luk hebben hem als onmerkbaar geleid, om,
lang , 'diét weg, niet-alleen de eigenfchappen en verhoudinge,n dor Kalk te ontvouwen, maar te gelyk ook die
van andere Zelffandigheden na te gaan. Hierdoor opent
zig in dit Werk eeri'ruim veld van nafpooring voor de
beoefenaars der Natuur- en Scheikunde, met betrekking
tot eene geheele reeks van natuurlyke vèrfchynfelen; te
meer daar de Heer Meijer, in gevolge zyner proefnee.
mingen, wel byzonder beweert, dat het Oorfpronglyk
Zuur niet. beftaat, in Zout- Salpeter- noch I7itriool -Zuur,
máat in een Vettig-Zuur; dat een doorloopenden invloed
heeft op alle Lichaamen: weshalve deszelfs nadere enderzoeking; gelyk die van andere onderwerpen alhier
behandeld-, met regt ten uiterste gewigtig gerekend me.
ge worden.
In de uitvoeringe van dit Stuk bepaalt dé Autheur
zig, overeenkomftig met het bovengezegde, aanvang.
lyk, tot eene beknopte befchryving en uitvoeriger ontIediug van den raauwen Kalkfteen, door Salpetergeest,
snits'
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mitsgaders tot een nader onderzoek van dieli., door des
zelfs uitkooking met Water. Dit leert .hem, buiten
de ontdekkingen van 't geen 'er in te vinden is, wel by.
zonder, 't geen hier bovenal opmerking verdient g „d^1C
„ de raauwe Kalksteen. alle 't geene niet bezit, w men
„ anderen Kalkfteenen' gewoonlijk toefchrijft ; en ;waar, van men de zoute .cn fcherpe fluffs der ongebluscht
,, Kalk tracht af te leiden ". Zulks doet .hem- dan,ov,ergaan om de verandering van den Kalkteem na te fpeuren ;
't geen 'er door branding en blusfehing in te wee .ge,
bragt wordt; 't geen men ontdekt, wanneer men <ie on,geblusohte Kalk met .water. iontbindt; .'t geen .ons, de
verhouding van het Kalkwater byzyne vervlieging leert ;
en wat men ontdekt, wanneer de zuigere Kalkaarde ,
door de nederploffing met een Loogzout , uit he Kalkw.ter affgekheiden. wordt. Het- nagaan van ;dit .alles levert
bem eene menigte van byzonderheden; waar uit hier
grootlyks in agt te veemen staat, .dat men, by.deeze
laatfte nederplo ing; gewaar, . wordt, „ hoe zich de
„ Kalk in twee Hoofcibeftaandeelen of zelfftandigheden
„ ontleed, naamlijk in zuivere Kalkaarde, en in eerie
„ zoutachtige brandende Rolfe"; welke de. ;Autrheur.,
tot op een 'nader .ond®rzoek, ley ivoorraad het Caufticum,
zo veel als eenvu%irig -en. hytend weezen, nQennt:: ---i
Ter nafpooringe nu an dit Cauf^icum, het welk voor
als Bene weczenlyke en op zigzelve beflaanbaar• -komt
Toffe, of eene werklyke zelfhandigheid; verledigt do
Heer Meijer zig, tot het doen van eene menigte' van
fcheikundige proeven op ondorfcheidene twyzen , die lhrtt
allerigskens meerder lichts deswegens verleen en.- .Wy
zullen ons, om niet te uitvoerig te worden, met derzelver byzondere melding niet ophouden: genoeg zy
het te zeggen , dat ze een aantal van proeven .behelzen; welken' ter verklaaringe van .veele verfchynfelen
ftrekken, ets den Autheur, daar 't in -dit geval voor
aan komt, ten grondilage ftrekken, om te-namlyk"op
beweeren , dat diet Cauf icum , als een men gzel van de eer/fé
zoort, eene fubtiele vlugge Zoutjtoffe zij; dewelke uit een
Zuur béf aat , dat. met de allerreinf e I/urir f ojfe op he
naautirjte vereenigt is. Dat men 't te houden heeft, voor
zoodanig een zwavelachtig mengtel, dat s van alle andere
Ligolzaeilwn in We Waereld, is onderfcheiden; dat .onfcheidbaar
erg onvernielbaar is; en 't welke men, in een volkomen zin
.
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van het woord, een VETTIG zuurt noemen kan.
Onze Scheikundige deeze omfchryving breeder ontvouwd,
en in derzelver byzondere deelen verklaard hebbende,
flaat verder het oog op het ontftaan en den oorfprong
van dit Zuur; waaromtrent hy van gedagten is, dat het
te houden zy voor eene grondhoffe; welke de Wyze
Schepper, ter voortbrenging, inrigting en onderhouding
van al het gefchapene, reeds in den beginne daar gefield
heeft. „ Het treedt, zegt hij, uit de lucht reeds vaar„ dig en zaamgezet in de ligchaamen in, en gaat, bij
derzelver vernieling, 'er ook weder ongefcheiden
uit". En hierop kegt hy, ter nadere ophelderinge,
aan dit alles, nog en famentrekkend berigt van zyn begrip nopens dit Vettig-Zuur, en deszelfs eigenfchappen, met eene nevensgaande ontvouwing van de nuttigheid der kennisfe van dit Zuur; gemerkt het in alle
lichaamen voor handen is, en derzelver aanwending zig
over de geheele Natuur uitftrekt.
Hier mede had de Heer Meijer zig voorgefteld zyn
Werk te beUuiten; dan het denkbeeld, dat een Schei
-kundige,opvbfchryingde ap
en werkingen deezer ftoffe nagaande, ligtlyk op de gedagten zou kunnen vallen, „ dat deeze' doffe wel de
„ reine Brandíioffe en de eigenlijke ftoffe des Vuurs
„ zijn moet", deed hem befluitey zulks nader ter proeve te brengen; en even zo gaven andere bykomende om
aanleiding tot andere onderzoekingen,-flandighem
die de Heer Vertaaler, in onderfcheiding van de voorige
Scheikundige Proeven, onder den naam van Natuurkundige
Verhandelingen, met het Befuit van dit Werk, en een
Aanhangzel op het zelve, als tot een tweede Deel gefchikt heeft.
In het zelve ontmoeten wy ecrstlyk een onderzoek,
of, en in hoe verre, .het Vettig Zuur voor de toffe des
Vuurs aan te neemen zy ? En dit leert ons; „ dat de
ftoffe des Lichts ofte der Zonneftraalen, de eigenlij„ ke ftoffe des Vuurs is ; maar het Vettig-Zuur de naas„ te. ftoffe van het zelve, die, nevens de eerfie, altoos
„ met het Keukenvuur tegenwoordig, is". Hier by
komt vervolgens in overweeging, of niet het 'Vettig.
Zuur de Elaftike ftoffe der Lucht zy? Onze Autheur,
door de elaftike of veerkragtige ítoe der Lucht, dat
ela{tike Weezen bedoelende, het welk in den, onzen
Aard-

SCHEIKUNDIGE PROEVEN,

ENz.

r^}g

Aard- en Waterbol omvattenden , Dampkring voor han
welk van eenigen Lucht, van anderen ./Ether-denis,ht
genaamd wordt, twyfelt niet om deeze Vraag met Ja te
beantwoorden; en te ílellen, „ dat de Alther, of de
Elaftike ftoffe der Lucht , het elaftike Rettig -Zuur, de
bytende zelfftandigheid der Kalk, en het Gas Helmontij
eenerlije ftoffe en wezen zy". En hier uit ziet men,
vervolgt hy, „ dat de zoodanige Natuurkenners , die,
„ door het onderricht der luchtpomp en veele andere
,

„ ondervindingen overtuigt, het daar zijn eener biezon„ dere Elaftike ftoffe, die zij lEther noemden, erkenden, en ook deeze ftoffe ter opheldering veeler Scheikundige dingen en ontdekkingen ten gronde leiden,
„ gantsch niet gedwaalt hebben. Alleen ontbrak hier
aan eene naauwkeuriger kennis deezer ftoffe, en daar-„
„ door bleef alles aan veel twijfelingen en tegen fpreekin„ gen onderworpen. Dan nu wordt uit de Scheikunde
„ beweezen, het geene de Natuurkunde reeds lang be„ kragtigd heeft; en deeze ontdekt nu door de Schei
kunst, het geene ze van het eigenlijke Wezen deezer-„
„ ftoffe niet duidlijk zeggen kon". Op eene,foortgelyke
w y ze beantwoordt. de Heer Meijer eetje derde Vraag,
of, en in hoe verre het Vettig-Zuur de Elektrike Stoh e
kunne zyn? erkennende, „ dat hij, daar hij reeds eeni, ge maaien zijne gedachten hebbe bloot gelegt, dat
„ het Vettig-Zuur niet ver van dc Elektrike ftoffe moet
verwijdert zijn, langs zoo meer overtuigt wordt, dat
„ liet voorzeker de Hoofditoffe bij de Elektriciteit is".
------ Met de nafpooring deezer onderwerpen deelt de
oplettende Meijer eene reeks van Natuur- en Scheikundi.
ge befchouwingen en proeven mede over de Vuur-Elaftike- en Elektrike-Stoffe, die van eene uitgebreide nuttig
komt hier nog in overwec--heidzyn.Elk
ging, of niet het Vettig-Zuur het eerstoorfpronglyke of
algemeene Zuur zv ? En het algemeene antwoord van
onzen Scheikundigen, die ter deezer gelegenheid zig
breeder uitlaat over de verwekking der Zuuren, luid aldus : „ Aangaande den tijd, zoo moet het Vettime Zuur
„ het oudfte, en reeds aanvanglijk, bij de Schepping,
„ zijn daar geweest, als Planten en Dieren ontftaan, en
Menfchen en Dieren leeven zouden. De groote
„ SCHEPPER fchiep eene zoutige Jiofe : BIJ fchie p een
zuur. Dit moest zich met een deel van de ílofe des
„ lichts
L3
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„ lichts op 't hmigule vetleenigen, en zoo is, naar alle
„ waarfchijnlijkheid, het Vettig-Zuur, of deElaf ike fofer
ontftaan. Deeze .toffe rfioest noodwendig daar zijn, in
„ dien zich, uit de overige hpofdftoffen ; ligchaamen.ver„ wekken en zamenzetten zóuden; indien voedzaame en
„ brandbaare lichaamen ontftaan zouden ; want daar toe is
„ zij het eerie en eenige verbindmiddel. 'Er moest eene
„ ftofe voor handen zijn die de flofe des lichts , met
, aarde en water, zaamenzetten en verbinden kon. Eene
„ fofe, die zich met water vermengen kon, het zelve,
Ms zij bètvaatimt *de, met zich uitzetten, en aldus
„ de verwekking van veelerlije zápperi, door derzelver
„ kringbeweeging, in nii11ioeneri werktuigen van wer„ kende ligehaamen- bevorderen kan. Eene .itoffe, wel,, ke veelerleije toezetten verdira^agen, tot zich nee-.
men , zich daarmede innig vereer igen , en waaruit al„ Jerhande andere outen ontftaan konden". De
Hëei; .Mei é hier p ten befluite van zyn Werk, dat by
1i vèrderé' onderzoekinge aanbeveelt, getreeden zynde,
ïiád d^ldér anderen opgemerkt ; dat hy niet befchu!digd
kon worden Van de. Natuurleer, zonder nood, met
nieuw verdicht l3 toffen 'errykt te hebben; daar alles
veeleer op de oude denkbeelden gegrond is, dat naamlyk
de Toffe des Vuur.s, en de Elaftike ítoffè der Lugt, of,
elyk hy ze Vervolgens bepáá1dIyk noemt, de ftoffe des
Lichts, die de itoffe des Vuurs is, err' het Vettig-Zuur,
die de hoofditofe der Lugt of des Danipkrings is, met
bet Water en de Aarde, de eenig{te waare beginfels en
f oofd'aoffen aller dingen zyn. Zulks geeft hem ten
laatfie aanleiding, on 'er nog by te voegen eene Ver
waarin hy zig voorftelt-handeligovrOHften;
na te gaan, wat uien door eene Hoofdhof te verftaan
$ebbe, hoe groot haar getal zy; waar ze in haare reinheid gevonden worden; door welke kenteketïërr ze zig
van elkai^deren onderfcheiden, en waaruit haare tegen
in een ligchaam erkend kan worden. Ver--wordighe
der ;toont hy, hoe 't ommogelyk zy, dat de eené Hoofd.
itoffe, door Nátuur of Kunst, in de andere veranderd
zou kunnen worden; en hoe gefchikt deeze Hoofdftoffen
zyn, om' zig onder elkander te verbinden, en tot ge mengde lichaamen te kunnen zamenzetten ; waarin zig de
Goedheid, Wysheid en Magt van den grooten Sc'hépper
op Jet 'duidelykftc vertoont, Het een en 't ander dient
ter
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ter ophelderinge van het alvoorens verhandelde, en de
Autheur Beeft 'er verfcheiden leerzaams aanmerkingen.
in gevlog ten , over deeze en geene byzondere onderwerpen, welken daar toe betrekkclyk zyn.
Men kan uit dit beloop dce7cs Werks, 't welk wy
om deszelfs gewigtige byzonderheid , en den uit gebreiden invloed van de daar in beweerde kundigheden, wat
breeder voorgcfteld hebben, afneemen, dat her over
een onderwerp gaat, 't welk zig niet ter loops laat beichouwen , maar eens gezette overwceging vordert; en
dat de manier van uitvoering zeer wel gefchikt is, om
den Leezer allengskens verder op te leiden. 'Er blyven
zekeriylk , na alles wat de Heer Meijer desaangaande gezegd, en door zyne proeven onder 't oog gebragt heeft ,
nog veele duisterheden in over; dan 's Mans onderzoekingen kunnen veelligt den weg haarsen tot nadere ontdekkingen, nopens het Acidum Univerfale of 4!genzeen
Zuur, dat buiten tegenfpraak, van hoedanig een aart
het ook zy, in de gcheele Natuur hcerscht. Wel by.
zonder komt dit Stuk te meer in overdenking, daar men
in de leatíle dagen veel weeks gemaakt heeft, van liet
onderzoeken der verfchillcnde foorten van Lugt, en boven al van 't nafpooren van de eigenfchappen en werk
vaste Lugt, waar in zig, volgens een vry-zamhednr
algemeen gevoelen, een fyn ontbonden Zuur onthoudt,
ièhoon men nog zeer verfchillend denke over den aart
tan dat zuur. Vv y zyn althans tot nog niet vreemd
van te denken, dat deeze wederzydfche onderzoekingen
eikanderen de behulpzaams hand kunnen Lieden, en dus
ter nadere opheideringe zo van 't cene als 't andere onderwerp, dat nog zyne duistere zydc heeft, lïrcki:en.

Nederlanrlfclie Iafec en, i2efchreeven en afgebeeld, door c.
SEPP. II. Stuk. III. Verhandeling.
et dc fpoediger afgifte van dit Blad, dan men geM
meenlyk verwagt had, verrascht de Leer Sepp eenigermaate dc Liefhebbers ; 't welk: hun des te gevalliger is, om dat het hen verílerkt in de hoop, die zy opgevat hebben, dat by zynen kunstryken arbeid met yver
zal vervorderen. De Vlinder , in doezen befchreeven
en afgebeeld, is de .fchoone en zeldzaame Vlinder, wclL4
ke
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ke bekend ftaat, onder den naam van Page de la Reine;
die als Rups, Pop en Vlinder in verfcheiden opzichten
merkwaardig is, naar uitwyzen der hier gegeeven befchryvinge en afbeeldinge; waarin de Heer Sepp de Natuur ten uiterfl:e naauwkeurig gevolgd heeft.
Afbeelding van zeldzaatne Gewasfen, door N.

MEERBURGH,

Hortulanus van de K?uidtuin van 's Lands l7niverfateït te
Leiden.

tiental van Plaaten vermeerdert deeze ver Eennieuw
zameling, en toont dat de arbeidzaame Meerburgh
geen moeite ontziet, om den Liefhebberen genoegen te
geeven.

Gedenkfchriften, dienende tot de gefcliiedenic van LODEwvx
XIV en KV. Door den Heer Abt MILLOT, Lid van de
Ac(ade»riien der Weetenfc happen 'van Lions en 3Nanci. Eer
-Deel. Te Amterdam by .Yntema en Tieboel, 1 779.-fte
Behalven het V irwerk go3. bl^tdz. in gr: ociavo.

nt een gronddag deezer Gedenkfchriften dienen oorfpronglyke S'ttikken, welken byeenverzameld zyn door
ADRIi4N MAURICE , Hertog van NOAILLES, Maarfchalk van
Frankryk, en Staatsdienaar, één der grootfte Franfche
Staatkundigen. Hiervan heeft de beroemde Historie
Heer Abt MILLOT, een oordeelkundig ge--fchryve,d
bruik gemaakt, ter ontvouwinge van het voorgevallene,
geduurende de regeering van LODEwYK XIV en X V; zints
het jaar i68a tot, het jaar 1155; een tydperk, dat in de:.
Franfche Gefchiedenis bv uithek opmerking verdient; zo
wegens de gewistige gebeurtenisfen van dien tyd, als
wegens de uitmuntende Mannen, die 'er deel in hadden (*). Zulks maakt deeze Gedenkfchriften op
zigzelven reeds van een weezenlyk aanbelang; en de mar.:er,,
,

(*) De Autheur handelt dit tydperk af in drie Doelen : het eer
jaar r68z, brengt deeze gc.-ite,zynavg.mdeth
fchiedenis tot op het jaar r 70o: het tweede agtervolgt dezelve tct
op den dood van Lodewyk XIV, en he laatíte ontvouwt ons het
VOO' »
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nier, op welke de Heer Millot zig van de oorfpronglyke
Stukken bediend heeft, om het daaringemelde in eene
gefehiedkundige orde te brengen, maakt dit Werk zo
wel gevalliger als leerzaamer voor den Leezer. „ Ik heb
gedacht, zegt hy, my aan eene nieuwe fchryfwyze te
„ moeten verbinden , welke hier in beftaat ; dat ik de ftuk„ ken, waar uit ik de voornaamíte gebeurtenisfen ont„ leene, of ten minften derzelver zaaklyken inhoud, door
„ myn verhaal verfpreide. Dus zal men eenigermaate elke
perfoonaadje hooren fpreeken ; men zal derzelver denk„ beelden en inzichten uit haare eigen Brieven ontdekken ;
„ men zal zonder moeite derzelver gevoelens op hunnen
„ juisten prys leeren fchatten, de uitwerkfels opmer„ ken, welke zy voortgebracht hebben, en, eindelyk,
„ 'er over oordeelen uit de ondervinding." Door deeze
manier van voorílellen en aaneenfehakelen deezer Stukken, vindt men hier, zo als by zig over 't beloop van
dit zyn Gefchrift met rept uitdrukt, „ de oorzanken en
„ uitwerkfels zonder konflenaarye ontvouwd, gelyk ook
de gedachten en gefprekken der Perfoonen, die op
„ het tooneel hebben uitgeblonken; de inzichten en
grondregels der Koningen, der Staatsdienaaren, der
„ Veldoversten; de itreeken van het Hof en de gehei.
men. der Staatkunde; de raadgeevingen der voorzich„ tigheid, en de dwaalingen der Staatsbefluurderen;.met
„ een woord, al het keurigíle, 't welk een oneindig
„ aantal van oorfpronglyke (tukken bevat, welker ver,, zameling alleen eene Boekerg uitmaakt." In de ontvouwing'van alle de gewigtige voorvallen van dien tyd,
ontdekt men een Sehryver, die 't 'er op toelegt, om
met alle -onpartydigheid een getrouw verhaal te geeven,
dat met alle klaarheid en nadruk op het papier te brengen; en het zelve te doorvlegten met oordeelkundige
aanmerkingen, welken hy, op eene ongedwongen wyze, in zyn verhaal -voegt, -en met het zelve vereenigt.
}{ier benevens kunnen we niet naalaaten aan te merken,
dat 'er in zyne denkwyze een menschlievend hart doordraait , dat afkeerig is van alle vervolgzugt ter zaake
van den Godsdienst; 't welk zig telkens openbaart als
by van de haatlyke vervolgingen, en gewelddaadige bebanvoorgevallen onder de zegeering van Lodewyk XV, tot op het
;
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handelingen der Hervormden gewag maakt; fchoon het
tevens ten duidelykfte blyke, dat hy geene gegronde
kennis van derzelver Leer en . byzondere omftandigheden
bezeten hebbe. Uit dien hoofde is hy ten deezen opzigte
wel eens aan misvattingen bloot gefield ; doch een ieder,
die weet hoedanig een flerken invloed de opvoeding en
de leerwyze der Jeugd, mitsgaders de heerfchende denk
een Volk, zelfs op een Man van verftand heb -wyzevan
zal zulks in den Abt Millot te gereeder over 't-ben,
hoofd zien, daar hy, niet tegenftaande deeze zone ongunftige denkbeelden van de Hervormden, egter, gelyk
de Nederduitfche Vertaaler,, na eene ophelderende aanmerking over eene byzonderheid van die natuur, in zyne Voorreden op goeden grond zegt, „ zig ten uitery , Ren afkeerig toont van allen geweetensdwang, en
voor 't overige zo onpartydig, als men ooit verwach^, ten kan van iemand, die belydenis doet van eenen
y,. Godsdienst, wiens beginfels veel verfdrillen van dien
des Hervormden."
Het eerfte Deel van dit Werk, dat this in 't Neder
licht ziet, Beginnende met het jaar 1682,-duitseh
en voortgaande tot het afloopen der zeventiende Eeuwe,
behelst, naar de opgave van onzen Schry"ver, de vol
heldere daglicht waardig-gendbyzorh,iet
zyn.
„ De voorbereidzels der herroepinge van het Edict
van Nantes; de uitvoering en gevolgen van het Edict,
waardoor het eeract herroepen werd; de 15oogingen des
Koninglyken gezags, om eenen talryken en van yver
brandenden aanhang te vernietigen; valfche bekeeringen
aangemerkt als eene zegepraal des geloofs ; terwyl zy alleen dienden, om te .toonera ,n hoe weinig gebied het ge.
weld over de geweetens hebbe; de aanhangers van den
hervormden Godsdienst, welke de macht van LODEWYK
XIV tartten, opftaande tegen de f renge wetten , welke
Ivy hun opleide; aangezet tot ongehoorzaamheid, door
de harde behandelinge zelve der Staatsdienaaren; vluchtende uit een vermaakelyk Vaderland, 't geen men hun
tat eenen kerker fchynt te maaken; om, zo ras men ophoudt hen als burgers te behandelen , niets ademende
dan haat of dweepery ; een deugdzaam Bevelhebber, die
deeze noodlottige getkrengheden uitvoert, maar ze tracht
te verzachten, zo wel uit beginfel van Godsdienst, als
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uit gevoelens van menschlievenrheid, die vervolgens belast met den Oorlog tegen Sp::nje, (eenera last zynen
yver beter waardig,) zich doet vreezen in Catalonie,
in weerwil van dc zwakheid en den elendigen flaat zyner
legermacht ;. die eenen veldslag wint, van welken het:
gevolg is het innecmen van Girone, alwaar zo veele
Veldoverften het hoofd geftooten hadden, die by deeze
verovering drie andere gewichtige plaatzen voegt, zon
evenwel het Hof genoegen te kunnen geven; die-der
door dí^n Koning gedrongen wordt eene'ontnogelyke onderneeming uit te voeren; die zich door redenen verzet
tegen onvóótiichtige en gevaarlyke bevelen; die gereed
is om alle gevaaren te ondergaan, wanneer men zyn ftuk
hardnekkig blyft vasthouden, maar die cindelyk door de
kracht der klaarblykelykheid zegepraalt over de vooroor..
deelera. -- Dit Deel raakt iii-het b tonder deft eerfien
Ma'arfehalk van NOATLLts', Aí riE-fUL.FS, den Vader vas`
.hem, dien tí den arbeid van eecïén Staatsdienaar heef
zien vereenigen niet dien van eenen Veldoverflen; maar
het loopt over onderwerpen, die voor het Volk niet onverfchillig kt nnefi weezen". Van dien aart is, buiten twy.
fél, voor onze Leezers, inzonderheid het hè ,'roepen van 't
Edict v 1 a^àté-s ; en 't gebbwtde' bar die gelegeitheid ,
waarvan ons ira deezen een uitvue ig verflag gegeeven
wordt. Wy zouden te breed uitweiden, wanneer we op
het geheele beloop van dit gewigtige voorval Itaan bleeven, en ons te veel moeten ophouden tract eed menigte
van byzoiiderheden, welken in detzelver zamenhang dienen befchouwd- te worden; waaróm Wy ons flegts zullen
bepaalen ter mededeelinge van 't geert Millot ons nopens
de herróeping van dat Edict zelve meldt. — Een verslag
gegeeven hebbende van de uitwerking, die de inlegering
des Krygsvolks by de Proteftanten had • wrardoor veele
bewoogen wierden, om hunnen Godsdienst af te zweeren,
en zig aan de Roomfche Kerkleer te onderwerpen, ver
onze Schryver aldus:
-volgt
„ Deeze Soldaatenbekeeringén, indien men zo snag
fpreeken, welke, niettegenílaande het verbaazende onderfcheid van zeden, maar al te veel geleeken naar die
der Saxen ten ty de van CAREL DEN GRoOTEN waren gegrond op het algemeen gevoelen, dat L 0 D E WY K
BE XIV geene Calvinisten langer in zyn ryk zoude dulden ei dat zy de plaag der inlegeringen niet anders- dan
)

door
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door eene vaardige afzweeringe konden ontkoomen. De
Hertog geloofde het, en deed het gelooven. By verheugde zich over eenen onverhoopten uitflag, die even
voordeelig voor den Godsdienst was als voor den Staat;
by geloofde, dat de tyd, meerder kundigheid, de gewoonte, en bovennatuurlyke middelen alles zouden ver-.
vullen, wat in dceze eeríle veranderinge duidelyk ge
zwak was.
-brekign
„ Het beruchte Bevelfchrift, waardoor dat van Nantes herroepen werd, verdreef welhaast zyne dwaaling.
Het behelsde elf punten.
i. De Herroepinge van alle Bevelfchriften en Vergun.
ningen, welke ten voordeele der zogenoemde Hervorm_
den gegeven waren: gevolglyk moesten alle ProteItantfche
Kerken, zonder uithel, afgebroken worden.
2. Een verbod aan dezelven van op eenige plaats of
in eenig byzonder huis te vergaderen ter verrichtinge
van hunnen Godsdienst, onder welk voorwendfel het
ook wezen mogte.
g. Een vetbod aan alle Heeren, van -dien Godsdienst
te doen verrichten in hunne huizen of op hunne leengoederen, alles by ftraffe van lyf en goed te verbeuren.
4. Een bevel aan de Leeraaren, die den Catholieken
Godsdienst niet willen omhelzen, om binnen veertien
dagen, na de afkondiginge van dit Bevelfchrift, het
Koningryk te ruimen.
g. De bekeerde Leeraars zullen een Jaargeld genieten,
een derde grooter dan hunne oude wedde, en, na hunnen
dood, zullen hunne Vrouwen het eveneens genieten, zo
lang zy weduwen blyven.
6. Ingevalle deeze Leeraars Advocaaten willen worden, of zich tot Leeraaren in de Rechten doen bevorderen, zullen zy ontslagen worden van de drie Leerjaaren,
welke de Keuren vorderen.
7. Alle byzondere Schoolen, voor de Kinderen van
deezen Godsdienst, worden volílrekt verboden, en in
her algemeen alles, wat eenige vergunning tot derzelver
voordeel mag aanduiden.
8. De Kinders zullen in het vervolg door de Priesters der Kerfpelen gedoopt worden: en den Vaderen en
Moederen wordt bevolen dezelve ten dien einde na de
Kerk te zenden, op Itrafe van ten minfle vyf honderd
Livres boete,
9.De
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g. De Koning, om zyne goedertierenheid te tonnen aan
zulken der Proteftanten, die het Ryk verlaaten heb.
ben, Raat denzelven toe weder te keeren in de bezit
hunner goederen, indien zy binnen vier Maanden-ting
te rug koomen: indien niet, worden de goederen ver=
beurd verklaard volgens de Keur van den zonen van
Oogstmaand.
io. Allen wordt, by herhaalinge, verboden het Ryk
te verlaaten, zo Mannen als Vrouwen en Kinderen,
op ftrafe der Galeien voor de Mannen, en verbeurd
verklaringe van lyf en goed voor de Vrouwen.
II. De Keuren tegen de wederafvalligen zullen uit
worden. hoor het overige zullen de gemelde per--gevord
foonen an den zogenoemden Hervormden Godsdienst, tot dat
het Gode behaage hen', gelyk de overigen, te verlichten, kun
blyven woonen in de Steden en Plaatzen onder onze ge--ne
lioorzaamheid flaande, daar hunnen handel vervolgen en hunne
goederef gebruiken, zonder daarin, onder voorwendfel van derf
gemelden zogenoemden Hervormden Godsdienst, te mogen ontrust of belemmerd worden, op voorwaarde van geene Godsdienstverrichting te plee gen, nog te vergaderen onder voor
Gebed of Godsdienstoeffeninge, van welken aart-'wendflva
31ezelve ook zoude moo gen zyn: alles op bovengemelde 'verbeurte van lyf en goederen.
„ Hoe geftreng dit Bevelfchrift , wiens gevolgen men
niet genoegzaam voorzag, ook zyn mogte, ftrookte het
egter kwalyk, met de nog fterkere bedreigingen, welke
de ftandvastigheid der Proteftanten hadden ter nedergeh agen. Naauwelyks had de Hertog van N o A t L L E s het
ontvangen, of eene meenigte van zwarigheden kwam
hem voor den geest; hy fchreef.'er over aan den Markgraave van c H A T E A U N E U F, en zond des anderendaags
een Bericht om den Koning te worden aangeboden. Onder andere vraagen (telt hy deeze voor: of men, wanneer een Vader, na zynen Zoon in de (Catholike) Kerke te hebben doen doopen , den zelven niet zal opvoeden in den Catholieken Godsdienst, hem zynen Zoon
in handen moet laaten, dan ontneemen: en of men, indien men denzelven hem ontneemt , den Vader moet
noodzaaken zyn onderhoud te betaalen ? Of het punt
van het Bevelfchrift, welk verbiedt de Proteftanten te
ontrusten, ook moet beletten het inlegeren van Krygsvolk by dezelven, dat hun meer ontrust dean eenig ander
ding
-
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Birag _ter wereld ? Of men voor •Godsdienstoeffeninge
mag rekenen de gebeden, welke een Proteflant in zyn
huis in het byzonder z-al doen met zyn gezin en huisbedienden: 't velk van ieder byzonder huis eene Protelantfclie
Kerk zal manken (1h)? Zyn Bericht is keurig: ik
zal het geheel nafchryven.
BERICHT VOOR DEN I{ONI °NG.

Het Bevelfchrift van Wynmaand i-68, ter herroe„ pinge van dat van Nantes, verbiedt wel de openbaare
„ Oefening van den zogenoraden Hervormden Gods„ dienst ; maar het laat hun, die .denzelven• toegedaan
3, zyn, d© yrybeid -van 'er by .te blyven ; mits 'er gee"
,y ne openbaare be)ydeuuis van doende. Het gerucht vair
„ deeze herrocpinge. , dat door verfcheiden gedrukte
„ Mfchriften verfpxeid: is, heeft de gefteltenis des
volks byster veranderd. Zy waren in het geloof ge,, raakt, dat 4e Koning niet meer dan éénen Godsdienst
„ jn - zyne Staten wilde dulden ; en deeze verbeelding
„ alleen, welkeontelbaar.- bekeeringen haat veroarzaakt, haat.
,, de dagely1 s de :bat4nekkigfl:en. ever ; .terwyl zy ge„ loofden, dat ',er ,voor :hen geen .hoop meer was; zo dat
in weinig tyds niet een eenig Proteflant in Languedoc
„ zoude overig geweest zyn. Maar zedert zy kennis
„ gekregen `hebben van dc veyheid, welke hun by het
$evelfchrift is toegeftaan, hooré ik, dat zy•van be„ fluit. veranderen, en het blyven by hunnen Gods.
„ dienst , zonder openbaare Oeffeninge ) de voorkeur
,, geeven boven de party, welke zy op .het punt wa.
ren van te omhelzen.
„ Zy die tot de afzweering bewogen zvn door de in!e
„ gering van liet Krygsvolk, en om te gehoorzaamen an
het . geene men hun zeide des Konings wil te zyn, en
„ die verder op niets anders dachten, dan om zich te
„ doen • ond'erwyzen in de waarheden, ieelke zy naoesters
„ ge.looven, :fc•ynen nu verflagen door droefheid en be.
rouw, het gemis van hunnen eerften Raat te beklaa„ gen, ,en zullen _in hunne harten zo veele ipeder afvallige,
„ zyn, die niet ter Kerke zuller. gaan, of, indien ::y
„ daartoe genoodzaakt worden, de verbondstekenen al,, leen
(ic) Blief van den 24 ACcQb;
-
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, leen zuilen gebruiken om ze te ontheiligen. Men be.
„ hoeft niet te twyfelen, dat een Vader, die den zogenoemden Hervormden Godsdienst is toegedaan, zyne
„ Kinderen niet in de gevoelens van den Catholieken
„ Godsdienst zal opbrengen. Deeze zullen zig verplicht
„ zien belydenis te doen van eenen Godsdienst welken zy
„ zullen vervloeken, en beroofd van de Oeffeninge van
„ dien Godsdienst, welken zy wenschten te omhelzen:
„ het welk aanleiding moet geeven tot eene Ongodsdienftig•
„ heid, die erger is dein de Kettery.
„ Het is zeker, dat het laatfte punt des Bevelfchrifts,
„ welk verbiedt de luiden van den zogenoemden Her
„ vormden Godsdienst te ontrusten, eene groote wan.
„ orde moet veroorzaaken , door den voortgang der
„ bekeeringen te itr.eznmen, of den Koning te verplich„ ten tot het verbreeken van zyn woord, zei onlangs
„ gegeven dpor het plechtigíte Bevelfchrift, welk hy
maaken konde ".
,,De Hertog deelde decze aanmerkingen mede aan L o vv o is, door eenen Biief, in welken hy 'er nog byvoegde. „ Voor het overige verplicht my het belang van
„ den Godsdienst, en dat van den dienst des Konings,
„ welk 'er mede gemengd is, u te zeggen, dat, indien
„ het geld, gefchikt ter bezorginge der zendingen ,
„ den Heeren Bisfehoppen in handen geteld worde, ea
men 'Cr hun naar weigevallen mede laat omfpringen,
„ ik u wel vast wil verzekeren dat de zaaken kwalVk
„ zullen gaan: en de Koning kan niet beter doen, dh
„ den Heer DE n A S V I L L E te belasten met het alge 4
„ meen opzicht over de Zendingen, en niet het uit,, deelen der gelden riaarmaate men ze noodig zal hebben.
„ De Zendelingen zullen niet nalaaten van de'geestely„ ire zaaken rekenfchap te geeven aan de Bisfchoppen,
,, in welker ítichten zy zullen gebruikt worden. Ik ge„ ioove, dat dezelfde voorzorg noodig is ten opzichte
va n het herbouwen der Kerken (i) ".
„ Indien de I3ifchoppen van het Languedocfche, in het
algemeen, zo deugdzaam geweest waren, als hun Raat
vereischte, zoude men misfchien aan hunne bezorginge
over,

(i) Brief van den Hertoge van Y o e IL L r: a, aan deu Mark

naave van L a v v o i s, 27 U4ob.
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overgelaaten hebben, het geene voornaatnlyk tot hunne
bediening behoorde, de zorg, naamelyk om dat gedeelte
hunner kudde, welk men onze dwaalende broeders noemde,
te verlichten en te bekeeren ; misfchien zoude men aan het
Hof het onbegrypelyke ontwerp van die bekeeringen
door inlegeringe , waarby de Krygsknechten de plaats van
Apostelen. bekleeden, niet gevormd hebben. Een ondeugend ontwerp moet zichzelven vernietigen: de Hertog van NOAILLas fchryft aan het weinigje vryheids,
welk het Bevelfchrift den Calvinisten laat, eene veran.
dering toe, welke een noodzaaklyk gevolg was der tegen dezelven gebruikte gewelddaadigheid. Zyn eigen Be.
richt toont, dat hunne afzweeringen, voor het groot$e gedeelte, niets anders waren, dan gedwongen mei.
needigheid; dat zy den Godsdienst vervloekten, welks
dienst zy veinsden te omhelzen, en dat zy, wanneer
zy met ongeduld tot hunnen aanhang wederkeerden, wel
verre van weder afvalligen in hunne harten te zyn, niets
anders deeden dan herroepen het geene zy aanmerkten
als eene afvalligheid, het voorwerp van hun berouw zedert het oogeriblik, waarin zy dezelve getekend: hadden.
De Dragonders hadden alles gedaan: wanneer deeze molik eens werd weggenomen, was alles weder verloren.
„ Het gedrag der Staatsdienaaren, ik bekenne het,
zoude beter aan een gehangen hebben, indien zy, gelyk
1e Hertog dit verwachtte, den Calvinisten geheel geene
hoop, van in het Ryk te leven, hadden overgelaaten.
Maar van den eenen kant zoude dit de geftrengheid ten
hoogften top gevoerd hebben, zonder eenig. weezenlyk
voordeel voor de Kerk; van de andere zyde zou het de
wonden van den Staat veel verzwaard hebben, zonder
dat men 'er hulpmiddelen tegen kónde gebruiken. Men
liet den Proteftanter_ toe in het Ryk te blyven, men verbood hun geftrenglyk 'er uit te vertrekken, evenwel deeden hunne verhuizingen het Ryk eene verfchrikkelyke
en onherftelbaare fchade. Wat zoude het dan geweest
zyn, indien, men hen genoodzaakt had Catholiek te worden, of hun Vaderland te verlaaten ? Niemand is onbe
kend hoe veel Spanje verloren hebbe door het verban
Moeren. Moest Frankryk zo veele-nedr3o
Franfchen verbannen, die even nuttig waren in zyne
Legers, als nodig in zyne Handwerken, en in zynen
Landbouw?
„ Dee.
,
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„ Deeze bedenkingen, die op de ordervinding fleunen ,
7ruden in liet Jaar 1685 meer dan vermetel gefchencn
hebben. Nlen zwaaide LODEWYK XIV den wierook toe
als eerre nieuwen CONSTANTINUS. Vroorne en zelfs kun
luisen zagen, in de gewelddaadigheden der Regee--dige

rine,niets anders dan de zegepraal van den Godsdienst.
Naar het geringe goed en de rampen, welke die geweld
veroorzaakt hebben, rechtvaardigen ten min--daighen
fen in onze dagen de vryheid van zvn gevoelen 'er over
te 'zegen. 1)e nuttige waarheden te doen kennen is
her doel, naar welk de Gefchiedenis altoos moet trach-

ten".
De Wijsgeer voor de WWWereld. In liet Hoogduitsch uitgegeven , door
j. J. rNGEL. Voor rekenrag van den Vertaler, i778. . ehalven de
Voorrede 262 bladz. in of avo.
Onder deezen Tytel levert dit Stukje een aantal van Wysgeerige
overdenkingen, betreffende onderwe r pen van verfchillenden
aart, op onder(cheiden wyzen behandeld ; nu eens by nanier van
fehiedverhaalen, en dan eens met eerre gezette re veneering.
flóch welken weg de Autheur ook inflaa, zyne keuze van endec:wcrpen is altoos leerzaam, en de manier van voorftellen zeer
wel gefchikt, om des Leezers aandagt gaande te houden, en
kelim tot verder nadenken an te fpooren. Hy leert hier, in zyn
gedrag gcnocgza mn alle uiterften te vermyden ; ontmoet waar
tegen verfcheiden doolingen en gebreken; vindt-fchouwinge

zig opg

weid

tot eene

rechte

waardeeiing en handhaaving der

peen;ne wordt meermaals bepaald, Om zyn oog te
Wecteofch
vestigen op dc wegen der Voorzienigheid, en derzelver recht
te erkennen; des by dit Gefchrift niet zonder vrugt-imatghed
hunne doorbladeren, zo by 't niet eenige oplettendheid verrigte.
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bingen Iles Schryvers over de evenredigheid van dc grootte der
Mcnfcihen.
„ Dc Natuur, zegt hij, giet in alle hare fchikkingen met de
vcrwondc^enswacrdigfte wijsheid te werk. Aun d ce plant, aen
ieler dier dent alles lop het wonJerhaerst over_en; alle krach
neiging :n , ing plantte vaerdigheden , overecnkomflen , even--ten,
i, dighede:. 1)e N tunrkunde ie een eindeloos oef enperk - maar
zelfs zou de ge('chietienis van eva bijzonder oc,rtbrengzel der
Natuur, had.ien wij zintuigen en ondervinding genoeg, niet min-

der

eindeloos zijn. Ik hoede zeer veel

van het

onder -

zoeken der eindoorzaken , en verle'ig 'er mij , bij elke verfel:i I. rr.t„1.. !.LG.LET' .NO.4.
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ning, elke eigenfchap, die ik ergens aen gewaer worde, gaerne
toe. Kan ik 'er in één geval niet mede te recht raken, dan kan
ik het toch in het ander; kan ik 't niet volkomen, zoo kan ik het
toch gedeeltelijk : en deze nafporin en zijn altoos ene buitengemeen nuttige oeffening vin het verftand.
„ Elk foort van dingen heeft zijne eige maet van grootte of lengte;
elke plant, elk foort van dieren: en deze maet van grootte zelfs,
als wij die met de bekende oogmerken en krachten en eigenfchappen
van elk foort vergeleeken, zou ons met de grootfile wijsheid uitgezocht fchijnen. Zoo veel ik mij herinneren kan, is mij no
geen bijzonder onderzoek van dezen aert voorgekomen. Laet ik
eens een kleine proef met den mensch maken.
„ De mensch heeft ook zijne eige beft ;m:!e maet van grootte:
reuzen en dwergen behoren tot de zeldzame afwijkingen in de Natuur; en_ met dat al is een reus zoo ongemeen veel groter niet,
noch een dwerg zoo ongemeen veel kleiner, dan de gewonemensch.
Mogelijk .wenschte de meusch wel dat zijn lighaem groter was, en
dr,t hij toch koning over de dieren zijnde, lien tegelijk ook in lig
omtrek en krachten even zoo zeer overtrof, als in-hamelijkn
kennis en verfrand.. Goed! g2fteld, de mensch hebbe de grootte
van een nlijfant. Nu fchijnt hij onget vijffeld enige voorrechten
tè verkrijgen, die Sem bij`xijne tegenwoordige kleinheid ontbreken: maer zou hij 'er dáerentégen".genre anderen verliezen , die
.nog gewichtiger zijn? Belch ouwen wij den mensch op
zichzelven, zo verliest hij mogelijk oneindig veel aen fijnheid van
zintuigen , die thans zelfs de kleine voorwerpen , de zwakkere za.
inenweefCels onderfcheiden; gevolgelijk verliest hij een zeer ge'wichtig deel vn het gebied zijner kennisfe. in zo verre was de2e overmatige, grootte dus reeds tek°n de beitemrming. zijner natuur. Zo' als hij tegenwoordig is, 1taet hij tusfchen de grotere
on kleinere fchepfelen midden in, en kan liet zijnen geest nae'alle kanten heen werken; kan het kleine en het grote, het tedere
en tiet grove even goed kennen. Om van, de overige voordeelen,
die het lighaem bij al te logge leeden mijt, en, die ook voor den
geest met betrekking tot desfelfs oogmerken eh gewrochten zoo
gewichtig zijn, niet te fpreeken. Befchouwen wij het gantche menfchelijk gefa^ht : zoo zien wij, dat 'er met die maet van
grootte veel minder vernuftige wezens zouden kunnen aenwezig•
aijr. Van het kleine is altijd meer, als van het grote; dit vinden
wij door alle de Rijken der Natuur bevestigd. 'Er zijn meer
kruiden, dan bomen; meer keilleenen, dan rotten; meer konijnen
dan olijfanten; meer kraeijen dan arende. En deze wet is niet
bloot willekeurig; zij is op de natuur der dingen zelf gegrond.
Het ene vordert meer plaets, als liet andere; het eerre meer
voed'fel dan het and..re. Waer derhalven tegenwoordig duizen.
den van menfchen leven, zouden als dan gene honderden kunnen
.
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zouden 'er geen honderd gelukkig zijn. En hoe gebrekkig zou
ons deze fchikking der Natuur niet moeten voorkomen, daer gelukzaligheid zekerlijk het gant'fche doel der Schepping is, en wel
gelukzaligheid van zulk een wezen, 't geen voor dezelve 't meest.
vatbaer is, wijl het de voortref£elijkfle vermogens heeft; met één
woord, wijl de gelukzaligheid van den denkendeu mensch onder
alle overige doel -eindens het hoogfte is? ---^„ Stellen wij nu eens het andere uitcrfte : laet de mensch eens
zo klein zijn als een mier. Hier fchijnt een buitengemeen voordeel
voor het gantfche geflacht uit te ontffaed; want waer 'er thans
honderden leven, konden dan tnilioenen leven. • Zelfs voor ieder meusch, op zichzelven befchouwd, fchijnt deze fchikking
van een zekeren kant voordeelig: zijne zintuigen zouden buiten
twijffel fijner, doordringender kunnen zijn. Maer, dan vraeg ik
terítond : zou de mensch dan nog even gefchikt zijn om de grotere
voorwerpen binnen zijn bereik te hebben? Het geheel der fchepping te 'overzien? Het verband van-alle hare deden , grotere en
kleinere, in overweeging te nemen? Zou hij, gelijk thans, over
zee en gebergten, door alle gewesten der aerde heen kunnen? Ik
beweer als nog, dat de middelbare evenreedigheid voor de vorming en de ganfche natuur zijnes geestes de voordeeligfte is. Men
neem' daerbij in aenmerking, dat de mensch in die kleinheid,
als ik hier gcfleld heb, zijne heerfchappij over de dieren, dat
voorrecht van een vernuftig wezen, ten enenmale verliezen. zoude. Bij zijne tegenwoordige grootte . kan .hij alles onder zijne
macht brengen , hot grote zoo wel . als heet kleine-; .het laetfte
kan hij vatten, wijl zijne .lighamelijke werktuigen" niet te grof,
zijne ledematen niet te log zijn; het eerfte kan hij, wanneer
natuurlijke hulpmiddelen niet toereikend zijn, of, om duidelijker,
te fpreeken, wanneer hij, kracht tegen kracht geheld, zou moe
onderdoen, door kunstmiddelen temmen ,pof 'er zich ten min--ten
íte tegen beveiligen. Dit zou hij .niet kunnen, indien hij de
grootte van ene niier had. Alles, wat zulk een fchepfeltje, of hele duizenden van zulke fchepfeltjes , tot f}and konden brengen-, zo q
de enkele hoefdag van een paerd, de enkele greep van en leeuweri-klacuw vernielen. 'thans kan hij ftrikken bereiden , diegeen
leeuw verfc!heurt; grachten graven, waer alles voor thuit. Kortom, als mier zou de mensch zoo weinig Heer over de dieren
zijn, dat hij veel eer aen . hun geweld volkomen onderworpen
zijn zoude. Deze hefchou.vingen ko.idenrnog veel ver
voortgezet worden. Men ziet derhalven ,,dat wanneer het-der
menfchelijk gelucht, bij zulk ene kleinheid; in getal en uitbreiding, oneindig zou winnen, het daerentegen.met opzicht tot zijne
wichtigfte voordeelen en voorrechten onein.tib verliezen zou.
„ Ik heb tweemael het uiterfle gefield ; de gra.ot e..des olijfants
en de kleinheid der mier. Befchouwingen van dit foort, wordenóp gene andere, als deze wijze, klaerbjijkelijk. Mèn gae nu van
,
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deze uiterítens voort, breide de voocdeelen uit, en doe dc nadeelen verdwijnen ; zoo zal men juist die mate van grootte eentreffen ,
welke naex de wezenlijke fchikking der Natuur bet nienfchelijl,
gedacht eigen is".
De Oeconomist. Eene byeenzameling van Vertogen , Gefprekkm
Voorf alten en Proeven, to welzyn van het Vaderland: Bektslven de Voorraden ii2 bladz. in gr. otlavo.

7t,1ede te werken ten nutte van het Vaderland, ter bevorderingen
1Y1 van alle heilzaame Oeconomifche inzigten, met betrekking

tot den Landbouw, de Fabryken en alle nutte Kunflen , is het
haofdbedoelde deezer byeenzamelinge. Het eerfte thans Uitgegeven Stukje, 't welk verder van andere Schriften, eiaar toe beliopreode, gevolgd Iaat te. worden, behelst, behalves eene,voQrat,
grande ontvouwing van 't oogmerk van dit Gefchrift, Bene Verhandeling over de beftemming, den aart en gefteldheid de x Oeconomte, en derzelver verdecling en foorten. Verder een Gefchiedkuudig verseg van den oorfprong, den voortgane en de;vordei;ingen dec Oeconsrmie tot op den tegenwoordigen tyd. Vervolgens
een ëamehfpraak betrekt yIt tot de oprigting van .den•Aeconomi.fehen Talc van de HollandCctíe Maatfchappy der t3Feeteraf^.bappen,
eadeszelfs aankweeking en oortplanting in de vooxnaamíle Ero.
uinGien en Steden van ons Vaderland; waarin onze Scbryvor, gelyk vel'e ' anderen, zeer groote ,gebreken ontdekt; dog waaromtrent amen, op de aànftaande algemeene Vergadering, middelen
van redres. verwagt; wanneer men veelligt beter in: fast zal zyn,
om ovér heet al of nietmogelyke der uitvoeringe van het Projeét, zo
als bet den hervormd zal zy n, •e kunnen oordeelen. Hier by
"mr een Tafereel van het hedendaagfche Patriotismus , dat het
algemeene chara&er van de Natie, . zo, ten aanzien der opvoedinge
als leevens-en handelwyze, wel, wat met al te llerke kouleuren
h'aatlyk fchetst; egter ook tevens maar al te veel waarheids maalt;
dat.-een echt Liefhebber van zyn Vaderland te meerder fpyt, om
cïat•het zo bezwaarlyk valt, middelen uit te denken, en in pra&yk
te brengen, die gefchikt zyn om vooreerst de nadeelige gevolgen
af te wenden, en vervolgens trapswyze de hoofdoorzaaken uit te
rooien. Ten befluite is 'er nog aangeilegt een Lofdicht, ter eere
van dén hooggeleerden Heer Petrus. Camper, befchouwd als een
g7ieU Patriot en een waar-Oeconomist; als iemand van wien met
zegt gezeid mag worden, dat hy zyne uitgebreide kundigheden
glleszins ten nutte van zyn Vaderland poogt te doen ftrekken.
---.-. Zie daar den hoofdzaaklyken inhoud van dit Stukje , 't
i lk men als een Voorlooper heeft afgegeeven ; en da:ir men
in ie Voorreden den Leezer verzoekt, „ dat hy vyn gord et.,
gelieve op te fcharten, tot de Uitgeevers neg uric a vier
;;
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„ Stukjes verder zyn, om dat' by 'er als dan eerst de vrugt van
„ zal kunnen zien," vinden wy 't niet raadzaam 'er voor eerst
meer van te zeggen. Alleen zouaen wy den Scl ryver of de Schi yvers raaden min omtlagtig en min ingewikkeld te fchryven ;, een
Occonomist moet c e Oeconomie in zyne fchryfwyhc in agt neemen; en een Patriot zo duidelyk fchryven, dat men zig niet behoeve te pynigen, om zyne meening te vatten, en de aaneenfcliakeling zyner denkbeelden na te gaan. Het komt ons voor, dat dit
Stukje, in verfcheiden opzigten, den Leezer maar al te veel reden
geeft om hieromtrent klagtig te vallen; dan veelligt zal een of aander volgend Stukje nader ontdekken, waarom men juist zulk eene
fchryfwyze vcrkooren heeft.
,

,

Onpartydige raadti evinge tot Eensgezindheid en Moderatie , van
BATAVUS, aan alle waart Liefhebberen des Vaderlands. Te Utrecht by P. Wild, i779. In groot oEtavo 32 bladz.

try 't niet raadzaam, en eer verv-eelend dan nuttig voor
S choon
den Leezer oordeelen , een verflag te geeven van de menigte
van kleine Stukjes, die, in de tegenwoordige tydsomftandigheden, met betrekking tot ons Vaderland, ten aanzien van 't gedrag
zo der Engelfchen als der Franfchen jegens onzen Staat, gemeen
gemaakt worden, en 'er daarom meerendeels van afzien, zo kunnen wy niet naalaaten deeze Onyaitydige Raadg evinge van dier;
grooten hoop af te zonderen, en derzelver overweeging den Lee-

zer aan te pryzen.
Batavus houdt met reden voor toegef'c aan , dat de Neutraliteit
onze Comme cie en Navigatie ten ferkfe moest bevoordeelen,
wanneer de Engelfchen zig, gelyk ze verpligt zyn, aai! de trace
taaten hielden. — Hy erkent, dat onze Staat, de Engelfchcn
dit niet doende, maar 'er tegen aangaande, geregtigd is, om ge•
Dan dit zo zynde, valt de
weld met geweld te keeren.
Vraag ; „ zyn wy in de mooglykheid, van ons, met eenigen
hoop van goeden uitlag, daadlyk tegen dat geweld te verzet„ ten? " Zonder zig in te haten in eene naauwkeurige befchott^
wing onzer Zeemagt, vooronderftelt by voor een oogenblik dat
dezelve gedugt genoeg zy; dan hy beweert daar op, „ dat
„ het ons , des niet tegenftaande, op den duur onmogelyk
„ zou zyn, om aan de Commercie die proteélie te verleenen,
welke de natuur van onze Navigatie vereischt." Zyne
-

-

redenen hier voor te berde gebragt hebbende, gaat hy een
ftap verder. Genomen, het ware ons mogelyk , de Engelfchen
te dwingen ,om zig by de traétaaten te houden; zo zal het niet
vreemd zyn, te vraagen ; „ Zoude het dan ons interest zyn
„ om de veybeid van fchcepsbehoeftens te vervoeren, te behou,
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„ den, o1 uiterlyk met Engeland te brouilleeren?" Ter beant^
woordinge hiervan Onderzoekt hy vooraf, wat men te denken
hebbe v..n de winst in dien gevalle, en van de fchade daarentegen o;ar het algemeen. 'Het nagaan van den toeftand der zaakera
tea deezen opzigte brengt hem tot die gedagten, dat het voor. ons
interest' beter is, „ eenigen tyd ongelyk te lyden, dan onze ge„ heels - Commercie geruïneerd te zien;" welk laatwe
d 1 zyns oordeels, indien sneu gewel,Idaadige middels In 't werk fielt, zo niet
onvermyde1yk te verwgten , ten. minfee zeer te dugten is. Het
komt hem da -irbenevens voor, dat verfcheiden omftandigheden zasnenloopen, om duidelyk te toonen , dt het belang van onze Commercie eischt, „ de neutraliteit te behouden, al is het met eenig„ zins van ons uiterile regt te glisfeeren." — Ja maar, zegt
men; tetse" 't dan te fchikken met Frankryk! --.' Onze Autheur
erkent, dat dit geen, geringe moeilykheid haart; doch by wil, dat
neen ten deezen opzigte in de eerf}e plaats onderzoeke, „ wie
„ van die twee Mogendheden 'het meeste geinteresfeerd is, om
;, 'er een breuk van vriendfchap met de Republyk• aan te waagen. "
Naar zyn inzien hebben wy het meest van de zyde van Engeland te
vreezem: en--reden van te hoopen, dat men Vrankryk overtuigelyk onder',het pAg z kunnen brengen, dat het belang van Frankryk, zA min als dat van den. Staat, geen, geweldigen. Rap vordert,
maai , integendeel eistht, dat wy ons bevlytigen, om de neutraliteit te behouden. Midlerwyl _ is hy van ,00rdeel:, dat men onze
Zeemagt in een gedugten fcaat van
,defenile behoort te Steilen, en
voorts zulke maatregelen te veemen, welken, als 't 'er op aan
mogte komen, ons tegen den overmoed der Engelfchen te kunnen
beschermen. Verder betluit by zynen Brief, ftaatkundi
g en gematigg gpg eld, met aanmaahing tot eensgezindheid en bedaard
-beird
t 'tet,-handhaavinge vat's Lands welvaart. —. Op het:afdrukken van den. Brief herigt ontvangende van de publicatie der
3"ranfche Edicten, ten nadeele van onze Commercie en Navigatie,
met uitzondering van de Schepen en Goederen toebehooreude aan
de ingezetenen van Amfterdam en Haailem, zo bewoog zulks den
Opftdller deezes Briefs 'er nog een Ps. dcsaangaande by te voegen, in het welke hy de Bondgenooten ten ernftigfte waarfchuwt,
om zig door geenerleie lokaazen te laaten misleiden, om ule eens
Staat te verzwakken.; om, „ hoe meer men-gezindtva
„ buiten tracht het zaad van verdeeldheid onder ons te ftrooijen,
des te-meer bedacht te zijn, om die clierbaare banden, welken
„ ons ,yereenigen, naauwer toe te halen." Tevens tragt by een
ieder te-doen opmerken, hoe deze handelwvyze zyn voorheen gezegde bevestigt, dat naamlyk Vranlcryk de Hollandfche Scheep
kan misfee; en dat gevo'.g'yk-vartgedunzo,gict
de tyd nu gebooren fchynt, om Fraukryk te overreeden , dat liet
onze zaak, niet is; zo teil onzen als ten zynen opzigte, ons met
Engeland te brouillecren.
-
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Koning van. The be; Treurfpel. Het oorfpronglijk van sonagevolgd. Door WILLEM BILDERDITK. T 4nf erdant
bij A. v. d. Kroe, 1779. Behalven het Voorwerk .156 blades. In
gr. of avo.

EDIPIJS,
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dit Treurfpel, door alle tydetl heen, beflendig voor
Meneenheeft
uitfieekend Meesterftuk der Kunst gehouden ; en 't kan

dus den Nederduitfchen Leezer, die fmaak in de Tooneelpoëzy
heeft, niet anders dan gevállig'zyn i dat men hem eene getrouwd
en wel uitgevoerde navolging van dit Stuk, in onze taaie, in hans
den geeft. Het is, ruim vierhonderd jaaren, voor onze gemeens
telling, door den beroemden Sophocles', in 't Grieksch opg-,íteld;
en.. behelst het jammerlyke lotgeval van Edipus; die, ..zyner ge
onbewust, zyn Vader Laius ombragt-,t•met zyne ;Moeder-borte
Yokaste, (welke waande dat by reeds in zyne vroegfte jeugdvan
't leeven beroofd was,) huwde, en kinderen by haar gewan; doch
ten .laatften het gehelen' zyfer geboorte ontdekte; 't welk 7okaste
zigzelve" van kant -toet héipen ,- en Edipus zigzelven van 't gezigt
doet berooven; waarop by zig voorts in'ballingfchap begeeft'. Dit
laatfie gedeelte, deontdekking van het geheim, met het geen 'er aan.
leiding toe gaf, en de gevolgen die 'er uit voortvloeiden , maakel
de• hoofdzaak van dit Tooneelftuk;het welk, overeeukomftig.met
de natuur eter gefchiedenisfe ' eerie reeks vàn'aandoenl ke Tooneelen
vervat. De Heer Bilderdyk heeft zig voorgeft^ld het oorfpronglyke Grieksch in 't Nederduitsch over te;'brengen , en .den geest
van Sophocler, zo veel hem mogelyk was; In zyne navolging in
agt te neemen; waari ..hy ook. zo-wel geflaagd is, dat by by alle
des kundigen, die bekwaam zyn om deels vergel y king te kunnen
maaken, een algemeen en roem verwerve. Ook heeft by er, zo ter
billykinge van zyne vertaaling, en ter opheldetinge van eenige,byzonderheden, als anderzins, etlyke nutte a.inmerkingen bygevoegd.
Hier mede brengt hy' gevolglyk den Nederland:r onder 't oog,
eene getrouwe navolging van een, door verfche?den Eeu.yen, boven anderen by uitneemendheid goedgekeurd Tooneelftuk, tot een
treffend voDrbeeld der oude Tooneeikunde; welke zekerlyk meer
opmerking verdient, dan, haar 'in onze dagen gewoonlyk te beurt
valt. Om de Natie hier toe eenigzins op te wekken heeft
de Heer Bild:rdyle , voor dit Stuk ; eens Vooraffpraak geplaatst,
welke, buiten het verflag van dit Treurfpel en zyne behandeling
in deszelfs vertolking, behest eenige bedenkingen over den hedendaagfchen Tooneelfmaak, en wel it^zonderl eid .eene vdrgelyking van het gewooneTranfche Treurfpel, (den trant v i
en Racine,) niet het Treurfpel der Oudheid; mitsgaders edyke
aanmerkingen over dc thans zo flerk in zwang zyndé Zedelyke of
liurgerlyke Spelen , en ten laatfis over de wyze van' het opzeggen
-
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der rollen. In 't een en 't ander straalt oordeelkunde door; en de
hoogagting des Schryvers voor de Oudheid vervoert hem egter
zo fterk niet, dat hy daarom het Nieuwere ira alle deelgin wras;st i
integendeel hy erkent ook.deszelfs verdienfte in wel uitgevoerde
Stukken; !laat toe dit. 'er onderwerpen zyn, die beter in den
Franfchen trant behandeld kunnen worden; maar beweert tevens
dat andere onderwerpen zig beter naar den trant der Ouden fchikiben. Over 't geheel is hy van gedagten, dat men de Oudheid t¢
veel verwaarloost ; dat men dezelve leevendig behoorde te houden;
en dat eene rechte beoefening van dezelve, fchoon men zo niet
rech.tílreeks navolgde, gefchikt zou zyn om den TooneelfmaaYtd
verbeteren, en de Stukken, die op eene- nieuwere leest- gefchoeid
eyn,-regelmaatiger- te bewerken. Zy.die dit onderwerp onpartya
dig- en oordeelkundig overes egen , zullen, hem, zo we vertrq.gtiven;
over 't algemeen , hoewei,.,ze in deeze en geene.,byzonder.beden
vooral in het op nieuw.invgeren der ouâç Reien, van hen mogen
verfdrillen , vry gereed . toevallen;, dan 't 'heeft veel in , den heetfchenden finaak eener Natic tegen te gaan. — fntttsfchen is-de4zé
uitgave zyner vertolkinge van den Edipt s,van Sopkocles by ultftcls
wel gefchikt, om den weg eenigzins te baanen, door der Nati
een Treurfpel an die .natuur op zodanig .eerre •wyze onder het
oog te brengen , dat het •In, fit zy, deraeivurupie4tn4ei4 tct;zig
te trekken. ---- Wy- zouden' dit Artykel te.breedvoerig:m *y
ken, wanneer wy verder over dit onderwerp wilden uitwei1es1,c
waarom wy 'er van afzien, en ons bepaalen, óín flegts nog•mesle
te deden eene proeve van des Autheurs fchryfwyze in dicht ;
Uit welke men genoegzaam kan afneemen, dat de Heer BilrJe>z
dijk, ook ten deeaea aanzien, wel .gefchikt is voor de '.taak;,
die by op zig genomen heeft. Men .hopre ten dien einde - Edi.
pus, daar by de vraag der Reie•
,

,
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Bedrukte! Uw eigen hand heeft nog uw leed. verzwaard.
Waar toe u't licht ontroofd, of 't leven ti gefpaard?
Indeezervoege beantwoordt,

Ach! wraakt een wreedheid niet, die billijk is te keuren,
Noch poogt mij langer door uw troostreê-n op te beuren :
Onthoudt, onthoudt me uw' raad. Want met wat wogen zal
Ik mijnen Vader in het a4klig fchimmend'dl,
Of droeve Moeder, mijn verwijt en fchuld, aanfchouweri.
Wen beiden mijn befiaan meer jammers heeft gebrouwen
Dan door de /raf des doods genoegzaam wordt geboet?
Of zoude ik 't aanzien van do uit mijn' misdadig bloed
cd-
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Geteelde fp^gciten nog in fltaat zijn te gedogen?
Neen, neen; dit voorwerp ware ondraafrlpfk aan mijne ooges.
Zij; deel geliefde flad; de Koningkkjke throon;
En 't heilig kerkgebaar, met d'outerdienst' der Goon;
Waarvan, (a rampfpoed!) ik mij zelven heb verjloken,
Wen mijn getreng h-,vel, "onachtzaam uitgefproken,
Den vloekbren Vorflenbaul., met Laiu,c bloed befinet,,
Van alle heul en troost enêed000jpos heeft ontzet; (t)
't Is me al, een gruwel. .fin, van 's Hemels vloek geflagen,
Hoe hieve ik de oogen op voor die mijn fmaadheid -zagen?
Ach! wist ik van ,'t gehoor dier fchandvlek mij te ontflaatt,
Ik zou geen enkel uur, geen' oogwenk mij berdan,
Om beiden oor,en, oog, voor egt^wig toegefloten,
Van alle kennis van mijn jammer/laat te ontbloten:
Want in den druk
is 't zoet, xe 't zintuig ons begeeft,
d .
Eni 't hart geen vol gevoel van `al zijn lijden heeft.
Helaas! Cithêron, die mijn kindsheid hield in 't leven,
JVaàrom niet ijlings mij den dood ten prooi gegeven?
Waarom mij niet vérdelgd, op dat ik niet, misfchfen,
Den oirfprong van mijn bloed tot aller ramp mogt zien?
d Polybus, Korinthe! en T-'erjielijke hoven,
Pijn Vaderijk Paleis, gelijk men deed gclooven !
laat hebt ge in fchijn van goed een vreeslijk kwaad gekweekt,»
Daar 't lot uw . velddan op uw: kweeklings fchedel wreekt!
Driefp,og ! eikenbosch ! a engte ! en hergfpelonken
Gij, dit mijn hartbloed hebt van mijn hand gedronken,

Heek
(t) Overeenkom{tig nt Witijk met de Godfpraakc van Apollo, nopens dea.
t no domar van Lain:, had 'Edipus aig aldus uitgedrukt:
'k Gebied: op 't.ellarflrengst, in de uitge/trekie,Staten,
Zo verg' mijn feepter reikt, aan al mijne onderneten:
Dat elk den food: ontwijk en zjn geneenfcdtap fchumv;
Zijn diseb: en luaii s:ervloeke 4n t nn zijn offer «rurnv;
a dat hij, naar den last, door 't Godlik woord gcgeve ,
lidaai, eltjk een pest en landja, zij t'erdrexenl
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Herdenkt ge nog aan mij, en aan mijn Vaderflecht ?
Weet gij wat ijslijkh>en ik federt hebb' volbragt ?
d Echt! 8 heilloze Echt! Gij, de oorzaak van mijn leven,
Gij hebt mij tot mijn (mart het haatlijk licht gegeven,
En flortte 't zelfde bloed, waar uit ik ben gewrocht,
Op nieuw in d'eiien' fchoot, die mij heeft voortgebrogt:
Uit u zijn Vaders, ' Zoons, en Broeders ; Echtgenoten,
En Moederr; ja wat ooit affchuuwlijk was, gefproten!
Maar ach! waartoe die reeks van gruuwlen opgeteld?
Een fchandlijke euveldaad wraakt zely te zijn gemeld.
Wil'dan,om's Hemels wil ,drijft me uit,of doetmijfZZervo,s
Laat mij deel jongfte bed van uwe gunst' verwerven!
De dood is 't, dien 1k /meek: Helaas! hoe droef een bed!
Spoelt fp9elt deer tand/met; af in d'afgrond van de Hee.
W4t mart gy? Koomt, fchiet toe, en doet mijn plagen enden.
Of fchroomt ge uw handen aan dit vloekbaar lijf te fchenden ?
d Doppunt van mijn druk! —.-- Wat fiervling, buiten mij,
Bezweek niet voor 't gewigt der rampen die ik lij'?
,

Proeve van Gedichten' voor do 3 eugd, ontleend uit de Natuur,
In 's Gravenhage by J. en G. du Mee.. In of avo 34 bladz.
De wel verdiende 'goedkeuring , aan verfcheiden dichtftukjes
voor kleine kinderen; gegeeven, heeft den Opfteller van
dit Werkje genoopt, om te beproeven, of by niet insgelyks met
vrugt Lenige gedichtjes konde vervaardigen, voor de Jeugd, die
tot wat meerder jaeren gekomen is; om dezelve op te leiden
tot eene aandagtige befchouwing van de Natuur, ter verheerlykinge des grooten Maakers van 't Heelal. Ten dien einde heeft
elk Dichtilukje deezer Proeve een voorwerp uit het Ryk der
Natuure tot , deszelfs onderwerp , en 't ftrekt telkens om de
Jeugd opmerkzaam' te maaken , inzonderheid -op Gods goedheid
en wwwysheid, in de fchikking, onderhouding en befliering van
dat alles. Het bedoelde einde, en de weg, welken men ter
bereikinge van 't zelve heeft ingeflaagen , verdient goedkeuring;
des het te hopen zy, dat de Autheur dezelve in die maate zal erI,ngen, dat het hem aanfpoore, odi zynen arbeid voort te zetten.
Op
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Op dat de Leezer 'er eenigermaate zelve over kunne oordeelen,
zullen wy hem twee deezer dichtftukjes voordraagen.
DE ZON.

Deez bron van warmte en licht befchynt met blyde firaalen,
Al wat op 't aardryk leeft.
Zy voert de vruchtbaarheid langs heuvels, berg en dalen,
Terwyl haar koestrend vuur tot in den afgrond zweeft.
Als de aardbol haaren gloed, haar vruchtbaar vuur moest derven.
Dan wierd by binnen kort een ramppoel van geween:
De vorst deed ras al 't fchepzlen heir in foarten fierven,
Deefe aarde, ons bloed, bevroor zoo hard als marmerteen.
Maar als haar firaalen t'zaamgevoegdop de aardkloot vielen,
Celyk ons 't brandglas duidlyk leert,
Dan zou een woedend vuur ons werelditel vernielen,
En 't wierd eerlang tot asch verteerd.
Zo toontnatuur'allom, met (preekende bewyzen,
De wysheid van haar Heer.
]Sy 't klimmen van de Zon wil ik Gods goedhen pryzen,
Ook als ze in 't zuiden gloort, of daalt in 't westen neér.
DE LORENHALM.

Deez plant, waarin de nutte fpyze ligt befloten
Ryst uit een tarwenzaad.
Zoo ras baar dunne fleng zoo hoog is opg fchoten,
Dat ze op haar lengteflaat,
Verdort het loof, en, door 't verwelken van haar bladen,
Wordt 't graan te meer gevoed :
Tot dat de halm is met het rype koorn beladen,
En 't hoofd ne&r buigen moet.
De fcherpe fpitzen, die uit de aire flaan naar boven,
Zyn wapens van het graan,
Zeo dat de vogels 't in hun vlucht niet kunnen roven,
Noch op de halmen Haan.
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Dus heeft de Algoedheid voor ons vee$lfel willen waken.
Ach! mogt de erkentenis,
In ieder beete broods, den mensch recht dankbaar maaken,
Wyl God de gever is.
By ieder graanveld moest men, in zyn wandelingen,
Gods goedbeen in die plant
Eerbiedigen, zy geeft ons veel befpiegelingen
lot godvrucht aan de hand.
'Er komen, gelyk de Autheut met ragt aanmerkt, , in zodanige Gedichten zaakgin voor, welke de Jeugd, zonder een bree.
„ der ontvouwing niet, in den "grond zal begrypen; maar zoo zy
„ door deeze befpiegelingen tot opmerkzaamheid , tot weetlust,
of navraa^cn wordt opgewekt, kaf, men haar tot zulke boeken
wyzen, die eene Godleerende Natuuxkunde bevatten , en in
onze taal genoeg voor hNnden zyn".

Lofreden op den I,1eer-pz VOLTAIRE, opgefteld door,zrne" Mttj. den
Koning van Pruisfen, en ap deszel s bevel voor eleezen in eeie
openbaare ver adgring van "de .4c emie der eetentchappeu te
.Berlyn. , Uit. het' l^ranscb vertaald. Alom te btko#i n. In groot
o&ctvo 34 bladz.
mag men, met het boogfle regt, zeggen, dat Voltaire,
V eelligt
zo uitfteekend mogelyk als eenig mensch ter Waereld, zyne

goede en kwaade".'z^rdé :hád; des men zyn charaEter in 't een en
't ander opzigt zeer fterk zoude hunnen maaien;, en het ten uitere moeilyk zoude vallen, op eene onpartyd.ige wyze, dat gemengde charaéter voldoende, te fch"etzhn. Z ?ne Majeftêit heeft -hem,
als Lofredenaar, van de, beste zyde befchouwd, en die als een
oordeelkundig vernuft in het.gunftigite licht geplaatst. Zy, die
's Mana Schriften doorleezen hebben, zullen ongetwyffeld den Ko
Redenaar meerendeels toevallen , wanneer zyne Maj.-niglyke
Voltaire befchouwt als Dichter, als een Vernuftig Sc rryver' en
als een Man vol medelyden, omtrent ongelukkigen, die by niet raad
en daad de behulpzaame hand wilde bieden; dan" hem, niet alleen
als GefchiedfehryVer, ook als Natuurkundigen , ja tevens als 'liovennatuurkundigen , tot den hoogften trap te verheffen , en hem
uit welgegronde Godsdienilige beginzelen. te laaten werken, luidt
wat fierk: dit' Is meer op den toon van een' Lofredenaar, dan op
dien van een welwikkend Wysgeer; en dus overeenkomflig met
heat. eerfte charaéter, dat zyne Majeteit in deezen aangenoomea
bedt.
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LETTER-OEFENINGENQ
Gef hiedenisfen en Schriften der Apostelen des HEIL RLN , ira de
eerie voortplanting van liet Euangelium : door j. J. HESZ.
Bedienaar des Godlyken Idloords te Zurich. Uit het Hoogduitsch vertaald. EerJtetuk. Te Haarlem by J. Bosch ,
1 779. behalven de Voorrede enz. 250. bladz. in gr. octavo,

p ene zo leerzame wyze als de Eerwaerde Hesz. het
leven van ezus Christus ontvouwd heeft , maakt by
met dit ítuk een aenvang van het behandelen van de
Gefchiedenisfen en Schriften van deszelfs Apostelen , in
de eerfte verkondiging der Euangelieleere liet eedfa
thans afgegeven Pluk begint met het terstond voorgevallen op 's Heillands Hemelvaert, en loopt tot aan den
tyd, dat Paulus en Barnabas de Aelmoesfen van Antiochic naer Jeruzalem brengen , en weder te rug koeren;
behelzende dus den inhoud van de twaelf eerfte Hoofd ftukken van het Boek, genaemd de Handelingen der Apostelen. Zyn Eerwaerde geeft een zeer wel aan•
eengefchakeld verflag van 't beloop der Gefchiedenisfen,
niet ene ongedwongen invlechtinge zo van leerzame be
dcnkingen ter 1lichtinge,als van oordeelkundige aenmerl:ingen , welken ter ophelderinge van deze en gene by.
zonderheden dienen. Dan wel bvzonder houd hy, een
oogmerk, behendig in 't oog, deze-ítemigzyn
Gefchiedenisfen voor te dragen, als door God tot een
zeker bepaeld einde beftierd ; die gevoiglvk niet hechts
op zichzelven, maer in hare berrciking tot het geheel„
nagegaan moeten worden ; tea einde het Godlyk plan in
te zien, het welk alle de dealen van dit werk, op de
verwonderenswaerdigfte wyze verenigt. Langs
dien weg behelst dit Gefchrift ene ophelderende en
ítichtende ontvouwing , van de eeríle oprichting der
Christelyke Kerke; en 't is tevens gefchikt ter verdeetliginge van den Godlyken , oorfprong der verbreidinge
der Euangelieleere; als ten duidelykfte zichtbaar in de
N
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ze zamenhangende reeks van gebeurtenisí"en, allen te
zamenloopende, ter verbreldin^e van 't Koningryk van
Yezus Christus, niet alleen onder de Jooden, maer ook
onder de Heidenen , naer de uitgell:rel^theid van het
Godlyk plan,, in de,zetding an den `Mesfias. -- De
Eerwaerde Hesz, dit íluk boven al bedoelende, vestigt
meermaels onze aendacht, _op de Godlyke beítiering van
byzondere gevallen desaengaende; en verleent ons daeromtrent, by gele g enheid van het openbaren derEuangelieleere aen deneidetrfchen Hoofdman Cornelius; en
gebedenkingen, e dit onderwerp over 't geheel ophelderen. En nadien dezelven, in de befchouwing van
he geheele beloop der Apostolische bedryven, met betrekking tot het voorige, en nu afgeloopen onderfcheid
tusfcheh Jonden en Heidenen, van een algemeen nut
zyn, zo achten wy dezelven wel waerdig. hier plaets te
geven..
„ Van de tyden van Abraham en Mofes , (dus vangt
by aan,) was dit volk reeds in een byzonderen zin het
volk van Yehova, wiens leidingen en openbaaringen, vol
een ,ajletverflandigst plan , geduurende zoo veele eeu--gens
wen achtervolg&, nu eindekyk vogr. eene. volmaaktere
fchikking, waartoe al het voorgaande ter voorbereidinge gediend hadt, plaats maakten; voor eene fchikking,
die zich nu niet ,meer tot het vol van Israël b paalen,
maar over.:, het gebeele menfchelyk geflacht uittrekken
zoude. Ik vooronderftel dit, als. eene zaak, die uit de
oudfi e gethiedenisfen van dit volk kan beweezen worden. Dan
die zelfde leidingen en fchikkingen., die tot de tegen
weg moesten baanes, behelsden verfchei--wordigen
dene byzonderheden , die het volk van Israël alleen, met
uitfuitinge van anderen, aangingen; voordoelen, openbaaringen, . ir)ftellingen, (ook wel i oeijelykheden,) zoo
naau * met de gefchiedenisfe en de ílaatsgefteldheid der
Israëften verbonden, dat men, om 'er deel aan te heb
een Israëliet moest worden (a), of 'er ten ééne--ben,
maale van, verfioken blyven."
„ Indien dit Hoofd - oogmerk, de openbaaring van God
door den Alesfias, (door middel van den geheelen loop
Zyner lotgevallen, in het byzonder van Zyne verhooginkà) En dit werdt men door de befnyding, en de aanneeming
van de Mofaïfehe Wet.
:
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Binge,) bok wederom van dien zelfden aart geweest
ware, als de voorgaande leidingen, voorfchriften en
openbaaringen; indien deeze nieuwe fchikking van de
Godlyke regeeringe ook wederom -, op zulk eene uitfluitende wyze, op de gef}eldheid, de behoeftens, den aart
der regeetinge 'enz. +'an Israël, betreklyk geweest ware;
indien zy wederom alleen zoodanige beloften en .vorder
ringen hadt ingeflooten, die, gelyk die van Mofes, de
nakoniëlmgfchap van Israël., met uitfluitinge van alle
overige volken, betroffen; dan hadt zekerlyk de grooce
leere van den Mesfias, en het geen daar mede verbonden
was, geenen Vreemdling, géenen Romein of Griek,
kunnen voorgefteld worden, dan alleen in het geval wanneer hy het befluit nam, om, in den ftrengften zin, een
Profelyt an het Joodendom te worden ; dat is, zich te
lasten befnyden , en zich aan het geheele MofaYs h
Recht te onderwerpen.
„'Daarentegen, by aldien deeze hoofdzaaklyk bedoelde
fchikking door den Mesfia.„, deeze betere (b) Godlyke regeering, niet zoo uitfluitend, niet ioo aan één volk bepaald was, in haare voorwaarden en beloften, indien zy
in l^aaren aart eenen zegen inloot , dien het geheele
mensdom verkregen konde; dan was het in ader
daad even noodloos, andere volken eerst door de befnyding tot Jooden, en dan naderhand tot Leden der Gemeente van den Mejiias te maaken, als het noodloos is,
iemand, dien men het burgerrecht van zekere plaatze
wil fchenken, eerst de lasten en plichten van eenige byzondere perfoonen, die, ten opzichte van het geheele
volk, niet in aanmerkinge komen, op te leggen.”
„ Ondertusfchen zoude evenwel ook in dit geval de
goede orde kunnen vorderen, dat deeze fchikking, boe
weinig zy ook by één volk bepaald ware, in de eerie
plaatze aan dat volk bekend gemaakt: en voorgedraagett
wierdt, het welk het voorwerp van die eerfte leidingen
geweest was; en niemand, dan hy, die het geheele plan
beftierde, konde weeten, wanneer het tyd ware, on
aan het zelve die uitgeftrektheid voor het menschdom
te geeven, die men van de eigenaartige gefteldheid dier
Ichikkinge verwachten konde.
„ En
(b) Beter in vergelylcinge met de oude Gods-regeerinp,
N2
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„ En zoo was het in der daad gefield met deeze nieuwe leidingen. Geduurendc cenige jaaren hadden de Apostelen van Jezus aan Israël en voor Israël gearbeid, onkundig, dat die zelfde Godlyke fchikking, van dewelke
zy tot heil des volks gebruik maakten, insgelyks de overige Waereld bedoelde; het geen evenwel, zoo als na
bleek, werklyk in het plan van God lag op--derhan
geflooten. Thans was de tyd gekomen, waar op de
God van Israël zyn werk, het geen Hy zoo lang hadt
voorbereid, verder wilde uitflrekken. De Mesfas van
Israël, in de geheele grootte, waar toe Hem zyn lyden
verheven halt; de Zoon van God moest
ook aan vreemde volken bekend gemaakt worden. En
deeze kennis moest hen ook tot den oenigen waaren
God, dien zy zoo lange verloochend hadden, doen wederkecren. Dan, liet konde niet wel anders zyn, of
de Israëliet , trots op zyne voorrechten , moest zich
verbeelden , dat dit op geenc andere wyze gefchieden
konde, dan wanneer de Romeinen en Grieken tot het
joodendom overgingen, zich lieten befnyden, enz.
Want dit, konden zy denken, was het gebruik van de
tydcn van 4bralaanz af geweest, wanneer iemand aan de
voorrechten van Israël deel wilde hebben.
„ Dergelyke denkbeelden waren ook by de Apostelen zelve noch zoo vast geworteld, dat zy, federt zy
dc Gaaven van den Heiligen Geest ontvingen, noch niet
eens geleerd hadden, zich zelven eengin vryen omgang
met anderen te veroorlooven. Noch altoos befchouwtlen zy de voordeelen van deeze nieuwe huishouding als
omtrent even bepaald en byzonder, als die van dc voor
geweest waren ; en daar deeze een gevolg waren-gande
der zorgvuldige afzondering van andere volken , dach.
ten zy, dat deeze afzondering noch onder de dagen van
het Evangelie moest ftand houden; en dat zy op geenc
andere wyze konden weggenomen worden, dan wanneer
een Heiden zich onder de Jooden als burger liet aan
-nem.
„ Uit eigo bewee ginge derhalven zoude Petrus nooit
na Ca;farea by Cornelius gegaan zyn; niet flechts uit
vreeze, dat het hem van de Jooden kwaalyk zoudegenornen worden, maar ook uit eige naauwgezetheid en gehechtheid aan dc Joodfche Wetten, waar van by noch
niet genoeg los gemaakt was,
^, Ten
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„ Ten aanziene der vraage, of het geoorloofd ware,
met de Heidenen om te gaan, waren de Leden der Ge
Mesfias toen noch niet meer verlicht,-mentvad
dan de ongeloovige Jooden. Christenen zoo wel als Jooden dachten, dat de Mesfias en zyn Koningryk voor Israël
was , en maar alleenlyk in zoo verre voor andere, volken, als zy zich, door de befnyding, in de Gemeente
van Israël lieten aanneemen. Alhoewel nu een gedeelte
der Jooden 'er niet van wilde hooren, dat .'ezus hun
Mesfias zyn zoude, het geen de anderen wei uitdruklyk
beweerden , zoude een Apostel zich evenwel by de een e
en andere party ten uiterílen verdacht gemaakt hebben;
indien by roet lieden van een ander volle omgang gehad
hadt. De Jongeren van den Alesfias , die, toen noch alt
len 7ooden waren, zouden dit op dien tyd, zoo wel als
de overige Jooden, die aan den Mesfias niet geloofden,
als eenen hoon, den Israeliten aangedaan, befchouwd
hebben.
„ En deeze volks-hoogmoed ging by de ééne en andere party zoo verre, dat zy niet flechts allen gemeenzaamen omgang niet Afgodifche vreemdelingen onbetaáinlyk
oordeelden, maar zelfs met hun, die van hunne afgoderve reeds afitahçt. gedaan, en het geloof van Israël aan;
genomen hadden., wanneer zy noch niet befneeden, ei
dus geheel tot Jooden gemaakt waren. Ook deëzé 001deelde een Israëliet zynes omgangs en zyner tafelgemeenfchap onwaardig. Ja ,men kan wel zeggen, dat in
dien tyd genoegzaam geene wetten by de Jooden fipter
werden nagekomen , dan die hunne afzondering vazi andere volken ten oogmcrkc hadden; te meer, dew^l' hunne volks-hoogmoed daar toe van zelf medewerkte; in
dier voege, dat , zo zy al niet uit achting voor de Wet,
dewelke de befnyding en onthouding van zekere fpyzen
(c) geboodt, den gemeenzaamen omgang met vreemde
dit uit bcginfelen van iioogtnoed,-lingefchuwd,zy
hun aangebooren , deeden.
„ Dan zo de gefcliiedenir tiran desa Mesfas ook onder
vreemdelingen bekend zoude worden • en deeze insgelyks
aan het voornaamst en gewichtigst geluk van Israël deel

heb.
„ (c) Deeze waren de voornaamíle wetten, om die afzonde-

ëing te bevorderen.'
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hebben , dan moesten de Herauten van die blyde bood
vooral overruigd worden, dat deeze afzondering-fchap
niet langer behoefde plaats te vinden: eene Godlyke tusjchenkornst noest de gemeenfchap tusfchen hen en de onbefneedene Profelyten, en dit niet alleen, maar ook rus
hen en de afgodifche vreemdelingen, herftellen. Ja-fchen
het opneemen der vreemdelingen in de Gemeente van den
Mesfias, en het affchaffen van dat onderfcheid tusfchen
Jooden en Heidenen , was in den grond één en het zelfde Godlyk werk. Zonder het een, konde het ander
geen plaats vinden. Want daar de verkondiging van het
Euangelium aan de afgezanten van den Mesfias, (die,
gelyk Hy zelf, alle Israëliten waren,) was toevertrouwd, en wèl zoo, dat de waarheid der gebeurtenis.
%n, waarop het zelve rustte, door niemand dan hen,
als Ooggetuigen, konde beweezen worden moesten ze.
kerlyk of de vreemdelingen van dit heil uitgeflooten
blyven, of 'er moest, voor alle dingen, tusfchen hen
en de Apostelen eene grootere gemeenfchap bevorderd
worden. Hierby kwam hog., dat dit geluk zelf, waar
aan de Heidenen insgelyk deel zouden hebben, van dien
aart was, dat volken, di het gemeenfchaplyk bezaten,
onmooglyk verder op die wyze van elkanderen konden
afgezonderd blyven , als de Jooden en Heidenen tot
hier toe geweest waren. Deeze Godlyke'tusfchen•
komst nu waar door het begin tot deeze vereniging,
(zoo wel in omgang als geloof,) gemaakt wordt," greep
stand met de aanneming van den Heidenfchen Hoofdman Cornelius in de Gemeente der Christenen, Hand. X;
welk geval, met de daer op gevolgde verdeediging van
Petrus, wegens zyn gehouden gedrag in die omftandigheden, de Eerwaarde Hesz verder ontvouwt, ter aen4
tooninge van Gods overtuigende wyze befliering in dat
alles.
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Zedige Bedenkingen over de algemeene welmeenende Aanbieding , in liet Euangeliuna, zo als liet zelve in onze dagen
doorgaans voorgeteld, en verdedigt word. Door J. V.
Woenfel. Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Arn1teldam. Te Amfleldam by j. van Woenfel Junior, 1779.
Behalven liet Voorwerk 376 bladz. in gr. o 'tavo..

't js, uit een aental van vroegere fchriften, overbekcnd, dat de Leer der algemene welmenende Aenbieding, door fonmmigen fterk voor ettaen, rnaer ook
door anderen flerk tegengefprookcn is. Dan 't heeft ons
toegefchcnen, dat de gemoederen der partyen, trapswyze, tot meerder bezadigdheid gekomen waren ; ziende , dat 'er ter wcderzyde, (dacr dc ene party zo wel
als de andere de vastgetlelde Leer onzer Nederlandfche
Kerke bleef aankleven,) in fomm;gc opzichten geen gering misvertlánd, of woordenliryd, placts had; en dat
men elkander, liet fluk uit een onderfchcidcn oogpunt
befchouwende, in die verfchillende denkwyze zeer wel
brocderlvk kon verdragen. Met dit alles was het echter
zeker , dat 'Cr ook anderen waren, en nog zyn, die
daaromtrent anders beftacn. Onder dezulken behoort,
nier uitwyzcn van dit Gefchrift, de Opfleller dezer Zea'lige Bedenkingen, voor zo verre by de Leer der algemene Aenbiedinl;e niet alleen wraekc, als ongegrond en
ftrvvdig niet de Leere van Gods Woord, maer ook befchouwt als gevaerlyk voor dc Leer van Nederlands
Kerk. Zulks heeft hem bewoogen zync gedachten deswegens op het papier te brengen, en cindelyk ter drukper{e te geven ; na dat ze ruim twee jaren by heal afge_
lchrevcn hadden gelegen, en door hem by herhaling herJezen en overdacht waren.
Het Gcfchrift zelve is tweeledig. Het eerfte
gedeelte behelst, drie Hoofdbedenkingen, omtrent dc algcmcne welmenende Aenbieding, zo als dezelve thans
loorgaens word voorgefteld. Ine eer[te gaat over die algenlcnc welmenende Aanbieding zelve , en de wyze zo
als ze doorgaens word voorgedragen. De tweede over de
Ilellin,g, dat de Leeraars verplicht zyn, zulk ene alge.
rnene Aenbieding in Gods naent te doen. En de derde
over de flelling, op die Leer gebouwd, dat in die wyze
van prediken liet rechte Euangelie- prediken bellaet. —^
,
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Onze Autheur, het zyne hier tegen te berde .gebragt
hebbende ,fchikt het tweede gedeelte van zyn Gefchrift,
ter toetfinge van enige der 'vogrnaemfte bewyzen, voót
dat tlelzel van ene algemene 'welmenende Aenbieding.
Hieromtrent bepaelc by zich tot een onderzoekvan 'den
zin der vyf,volgende plaetzen uit de IHeilige,Schriften,
welken bovenal, ter. bevestiginge van het opgenpemd
Leerftelfel, gebezigd warden; Jez. XLV. 22. 2 Cor. V.
zo. Opent,. XXII. 17e. Mattl^..XXUII.g7,. en.Joh.?VI:
B2. Ieder dezer plaetfen nágaende tracht by té d'ben
zien, dat ze dit Lèeril:elfel geenzius begunftigen; nade.
mael alle voorfellingen van die natuur alleen betreJkelyk zyn, „ tot die geneti , welken God, naer zyner
fouvereine7 wil uitverkgqseh h^eft; .teryvy1. God disc
„ genen, welken naer zynen ,fouVereifien wil: verworpen .zyn , in 't geheel niet` bedoelt, in 't, geen By ban,
Christus en zyn Heil lae,t,prgdiken." Met de oplos
dezer plaetzen met de Autheur dit zyn' Gefchrift-fing
afloopen, zo om:. datze de vogrnaeinfte i z ,de ir};dit
verfchil in aenmerking komen, als om ddt by zyn gezegde deswegens genoegzaem acht, tot ëe Handleiding
ter wegnerninge van alle andere te renbedenkin
gen.

Alles toont, dat , by op dit ftuk zeer wel gevat is, erg
't verfchil ter harte neemt, doch de wyze op,w:elke hy
t uitvoert is by uitrek langdradig, dat temeer ver
om dat 'er niets w.ezenlyks in voorkomt, 't well-velt;
van de ene zyde niet al voorlangs gezegd , ëd 'van dè
andere zyde, zo als dezelve oordeelt, reeds meermalen
wederleid is.
Praktikaal Vertoog aangaande de uitneemendheid van de Leere der T/erzoenir ge ; vervat in eene Verhandeling over den
XXXII Pfalfn. Door G. de Haas, Dr. der II-,Godgeleerdheid en Predikant te Middelburg. Te Middelburg by,
P. • Gillisfen , 1778. Behalven de Voorreden '5 6 bladz.
in gr. oélavo.
Eerwaarde de Haas, dezen Pfalm -befchc uwende
als een Boetpfahn, door David opgefteld, by gele
genheid van zyn door God gefcraft misbedryf, 't well:
hy door de Volltstelling hegaen had, gebruikt dezelve,
ter aenleidinge van een praalicael Vertoog aengaende de
v

uit.
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uitnemendheid van de Leer der Verzoening. Met dat
oogmerk legt by 't niet zo zeer toe, op ene uitgebreide
Letterkundige Verklaring van dit Zan gftuk, als wel op
liet in acht nemen van de Leeringen en onderwyzingen,
die men 'er, zynes oordeels, uit af te leiden heeft;
waer van by dan gebruik mackr, ter ontvouwinge van
de Leer der Verzoeninge door Jezus Christus, zo als
hy dezelve in hare uitmuntendheid in de Euangelieleere
voorgedragen oordeelt. Ter dezer oorcake geeft zyn.
Eerwaerde gemeenlyk eerst een beknopte uitlegkundige
verklaring van ieder gedeelte, met aentooninge van de
hoofdbyzonderheden , welken daer in begrepen zyn; eik
dezen uitgebreid hebbende, leid by uit dezelven zyne opderwvzingen af, die by ter bemoediginge en verdere .be.trachtinge acndringt. Naer 's Mans denkwyze 'is alles
regelmatig behandeld, en gemoedlyk voorgeíteld, waer
van wy onderfcheiden voorbeelden zouden kunnen met,
den; nmer zo even gewag gemaekt hebbende, van. de
Leer der algemene welmenende aenhieding , worden wy
enigzins bepaald, om den Eerwaarden de Haas hier des,.
den wende te laten hooren, daar by zich uitdruklyk voor
dezelve verklaert, by gelegenheid 'vai een en ander geeede Baer toe hetrekkelvk. Onder andere laat hy zich ,
wegens den (tryd van fomraigen op den vérzoeningsweg,
met opzicht tot hunne betrekking, in dezer voege uit_
„ In dit geval verflyten zy, die den verzoeningsweg
bewandelen, hunnen tyd niet met kenmerken van genade
in zig zelven te gaan zoeken, wel wectende, dat zy
nooit minder kans hebben, om die, die tot hunne ziele
zegen, gy hebt geen heil by God, den mond te floppen,
jan, wanneer zy zulks willen doen door redenkavelingen
over de regte kenmerken der genade, en derzelver toepas flngc op hunne perzoonen. Door de ondervinding
gelecraard, dat zulks wel goed gaat, wanneer men in
bet licht is; maar. niet, wanneer men zie in liet duistere, en onder vyancllylcc aanvallen, bevindt , tragren zy
liever ter vastinaai<ing van hunne betrekkinge, werkzaal
te zvn rnct genade , dan wel met kenmerken der genaa'e.
y neemen den iciiild des geloofs aan, door op Gods onfadNaar getuigenis te erkennen, dat alle zondaaren, die
c dcr dc bediening van het Euangelie leeven, in liet
Eui,in e-lie aanhoudend van God geroepen worden, tot
deszeifs gcmeenfchap in CHRIST u S. Deeze geloofs er.Ns
ker-
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kentenis doet hen zeggen:,, Hoe het ook met my moo„ ge gefield zyn , ik worde toch geroepen. Ik worde
„ geroepen, zoo als ik ben. Alware ik nog geheel ge„ nadeloos , ja al muntte ik boven myne onbekeerde na„ tuurgenooten in Ilegtigheid, verftandeloosheid en god„ loosheid uit, evenwel ben ik begreepen in de liefde
„ volle roepinge van God, om dat dezelve algemeen en
„ onbepaald is. Wat behoeve ik dan angftig naa ken„ merken van genade in my zelven te zoeken? Laat ik
„ liever een pad betreden , dat korter, dat te gelyk
aangenaamer is , dat ook veel veiliger is, en door
„ welks betreeding ook veel meer eer aan de genade gefchiedt. Laat ik inwilligen in de liefde volle roepinge
van God, zoo als ze zonder eenige bepaalinge aan
„ zondaaren gefchiedt. Doe ik dit op dit oogenblik,
dan leeren my Gods onfaalbaare getuigenisfen, dat ik
op dit zelfde oogenblik deel aan Christus mag, ja
„ moet rekenen, al had ik tot nu toe nooit deel aan den„ zelven gehad. Uit dit inzigt neig ik het oor myner
„ ziele tot die roepílcm van God, waar door IIy tot
„ mynen perzoon , in hoedanigheid van zondaar, in het
„ Euangelie zet; zie hier ben ik! zie hier ben ik! om uit
genade oven Verbondr -Godin CH R i ST us te zyn. En op
„ deeze roepfemme van God is de weerklank van myn
„ harte : Zie hier ben ik, o God! zie hier ben Ik! om uit
genade uwen bondgenoot in CHRISTUS te zyn." (*) Door
tel,, (") Niemand zegge, dat dit voordel tot het nieuwe behoort.
Alen bevindt, dat zommige menfchen, meermaálen, door onkun.
de, het geen nieuw is oud, en het geen oud is nie+tiwv noemen;
om dat ze naamelyk de fchriften van onzè oude Godgeleerden of
nooit geleezen, of ten minften nooit met behoorlyke aandagt geleezen hebben. Ik zal hier daarom de woorden byvoegen van
twee uit dczclve, die geagt worden pylaaren te zyn. De eerfte
is de Heer J. Koelman, die dus fchryft in zynen toëeigningsbrief, ge(teld voor het III Deel der brieven van Rhetorfort.
,, Dit, en dit alleen is de eigen grond, waarop men Christus
,, mag en moet aangrypen, — om dat 'er van God door
„ zyn woord en dienaars is eerre aanbieding van Hem aan zon.
daars , aan allerleie zondaars , in wat iaat zy oek zyn.
Deeze grond blyft altyd dezelfde; en vermindert nog veran„ dort niet, hoedanig ook onze verandering zy.
Voo.
rige en tegenwoordige genade legt geenen nieuwen grond,
dien wy niet hadden, eer wy die genade hadden ont,
„ van,
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telken reize op zulk eene manier werkzaam te zyn ,
wanneer zy zig door twyffelmoedige gedagten nopens

hun
„ vangen." De ander Godsgeleerde, dien ik bedoele, is de Heer
W. Brakel, die, na dat by in zynen Rédelyken Godsdienst, eerfte
deel, Kap. XXX. § 12,13. Kap. XXXII. § 46. Hap. XLII. § 24,25.
en elders, zig voor de algemeene aanbiedinge der genade met de
,duidelykjle en fierkfle bewoordingen heeft verklaard, vervolgens in het laatstgenoemde Kap. § 26. zig uitlaat op deeze wyze:
zy willen jefus bewegen , daar ze moesten weten en gelooven,
dat Jefus gewillig was ,
zigzelven aanbood.
en gy zult vaster
„ Treedt maar toe op de aanbiedinge,
.gangen maakgin. '. Al het voorgeftelde is begrepen in de weinige
Woorden van Paulhs ,.Col. II. 6.
Vraegt 'men, gelyt zyn Eerwaerde ,by ene andere gelegenheid,
gelfprpken hebbende van eene allerruimte aanbieding, waarvan niesnondq . worde uitgeflooten , vooronderílelt, dat l.igtlyk . gedaen zou
warden, hoe by dtt gevoelen kunne beweren, dier by elders, helt,
dat de genade an God aan sommige bepaalde perzoonen voor de tyden der eeuwen- gegeeven is in JEZUS CgRISTUS? zo is zyn antwoord, dat deze bedenking niet zo zeer tegen hein gemaekt
word, al wel tegen den Bybel; dat de wil van Gods beíluit behoort onder de verborgenheden des` gelooft; maer de wil van
Gads bevel onder de geopenbaerde dingen,, die ter onzer betragtinge dienen. Zyn Eerwierde , dit breeder t tgebreid voorgefleld
hebbende,' vervolgt aldus.
„ Misfchien zal hier iemand zeggen, dat by dit alles niet kan
noch wil tegenfpreeken, maar dat by alleen eenige aanmerking heeft
ovex bet woord aanbieding, in bedenking gevende , of liet niet
beter zou zyn, dat ik daar voor het woord roeping gebruikte,
terwyl het zelve Schriftuurlyker is. Ik antwoord, dat ik in het
gebruik van het woord aanbieding geen byzonder oogmerk hebbe, en dat ik de kundigheden van roepinge en aanbiedinge als
zelfs betekelingen met elkanderen verwisfele , gelyk dezelve, zo
veel ik zien kan, in der waaiheid zyn. Kunnen wy niemand
ter maaltyd nodigen, ja roepen, zonder hem even daar door aan
te bieden de 'fpy'zé en drank , waarop wy hem noodigen. Het
zy dan zoo, dat het Euangelie, aan al wat maar den naam van
creatuur draagt, te verkondigen, nergens in de H. S.'wordt voorgefleld onder de benaaming van aanbiedinge, het woord is toch,
wat de zaak betreft, die daar door betekend wordt, alzints Schriftuurlyk. Niet alleen dit, maar liet zelve is ook alzins gebruikelyk in onze hervormde Kerke. Zelfs is het woerd aanbieding
eene beguntligde uitdrukking van onze voortreffelyke Taalsmannen, uitwyzens hunne uitmuntende randtekeningen, die meer
moesten geleezen worden, dan doorgaans gefchiedt. Mori zie
hunne randtekeningen op jes. LV. 6. 2 Cor. VI r. 2 Cor. XIII 5.
en veele andere plaatzen. Men vergelyke hunne verklaaring
over Jes, LXV. x. Ik fchryf dit met een hart, dat eene ge.
voe,
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hun deelgenootfchap aan de genade befprongen voelen,
worden ze vaster en vaster in hunne genade faat. Daar
door wordt te gelyk hun hart volkoomener in opzigte
tot de lcere der verzoeninge. [Iet gevolg is, dat zy den
weg der verzoeninge met blydfchap en God verheerlykende dankzeggingen, bewandelen, en dat hun pad is als
een fchynend licht, voortgaande en lichtende tot den
vollen dag; tot dat de dag aanlichte, en de morgenfterre opgaa in hunne harten".

het einde des Gezichts, voorge/leld in eene hi rhandeling over Hab. II. 3, 4. Vooraf gaat eene Kerk
RIET -IvkeRdnorig Mal.I5,67DorP
VELD, Predikant te Delft. Te Delft by E. v. d. Smout: ,
1 77 8 . Behalven de hoorreden enz. 296 biadz. in gr.
octavo.
Tweetal van plegtige Kerkredenen , door J. V. STENDEr. , Predikant te Delft. Te Deft by E. v. d. Smout, I77íí,
Behalven de hoorreden 8o bladz. in quarto.

CHRISTUS

tot het optellen der Redenvoeringe van
Renleiding
den Eerwaerden Rietveld gaf, het ontflaen der Eer-

waerde Heren P. Onderdewyngaert , en S. G. Manger, van
het werk des Dienítes, na dat zy het zelve, tot in een
hooggevorderden ouderdom, niet lof behartigd hadden;
mitsgaders de inzegening van derzelver Opvolger, den
Eerwierden B. v. d. Feen. En even zo zyn de twee
Kerkredenen van den Eerwaerden van Stendel betrekkelyk
tot
voetige bcwustheid draagt van opregte liefde tot waarheid era
vrede. Waarom ik aan ieder belyder van onzen hervormden
Godsdienst volkomene veyheid gecre, om overal, daar hy in
deeze bladeren liet woord annbieding ontmoet , het woord roeping of saitwvendige roeping, of wat woord hy ook verkiezen
inooee, in deszelfs plaats te ftdlcn; mits dat hy zig met my
hoede, en in opregten gemoede zig betoone te houden, aan
deeze Schriftuurlyke bepaalingen van onze Dordtfche Vaderen.
„ Zoo veelen als 'er door het Enangelinm geroepen worden,
„ die worden ernflelyk geroepen. Want God betoant ernflelvk
en waarachtelyk in zyn woord wat hem aangenaam zv, naanae„ lyk, dat de geroepenen tot hein kenren enz. Zie de Gnwnes
H. 111 en IV. Art. 8, 9, IQ.
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tot byzondere omflandigheden ; zynde de eerfie ene Lykreden, op het afiterven van den Eerwaerden y. Bertling ; en
de tweede ene Gedachtenisrede van den Eerwaerden van
&endel, by de vervulling van zynen vyfentwintigjarigea
Predikdienst in de Delftfche, en van zynen vyfcigjarigen
Predikdienst, in die en in voorgaende Gemeente. Die
zamenloop van emftandigheden in de Delftfche Gemeente maekt deze Leerredenen te opmerkenswaerdiger; en
ieder derzelver beantwoord zeer , wel aen het voorgetelde oogmerk. In de Verhandeling, welke de
Eerwaerde Rietveld by zyne Redenvoering geplaetst
heeft, verleent by ons wyders ene oordeelkundige-ontvouwing der Godfprake Hab. II. 3, 4; als becrekkelyk
tot de komst van den Mesfias, en de openbaring van
deszelfs Koningryk; mitsgaders tot de verfchilIende uit
hier van,, voor hun die hem zouden verwerpen,-werking
en voor de zulken, die hem geloovig zouden aennemen.
Zyn Eerwaerde behandelt dit ftuk met alle oplet
zo ten aanzien van het Letterkundig verkla--tendhi,
ren , als ten opzichte van de zaeklyke voordragt, met
aenwyzinge der vervullinge i en áendrang ter verfterkin+
ge van ons geloof; dat zyn Eerwaerde byzonder doet
dienen, Qm ons op te wekken, tot, ene foortgelyke ge
verbreiding van 's Heillands tweede komst in-lovige
zyne Heerlykheid; wanneer. hy, volgens 2 Th. I. 7 -IO C
zal komen, om wrake te doen over de genen, die het Euangelie niet gehoorzaam zyn ,, en tevens, om verheerlykt t$
worden, in zyne heiligen, en Wonderbaer te worden in allen
die gelooven. Zie hier, hoe de Eerwaerde Rietveld
den zin dezer Godfprake van Habakuk, achtervolgens de
door hem gegeven verklaring, beknoptlyk omfchryft.
„ Dus luid dan, (zegt hy,) het Gezicht, [of het
Profetisch Voorftel,] 't welk de Profeet gelast, was op
tafelen te (tellen, in zulke duidelyke en diep ingegra.
veerde Letters, dat een yder, zely voorby loopende,
het zoude kunnen leezen. „ Voorzeker ! de Profeetfye,
hoe zeer ook, in deeze dagen van ongeloov en Godt.
„ loosheid, een voorwerp van verachting der bozen„
„ die onophoudelyk derzelver vervulling fpottende dur„ ven uitdaagen, zal niet altoos onvervuld blyven; dc
Tydt der onvervulde Profeetfye is befi'emd, en op de
„ maat bepaald. Die beftemde tyd hygt reeds, als in
„ arbeid gaande om het einde te baaren. Zy zal gewisfea) lyk
,
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„ lvk baaren , en geene misgeboorte voortbrengen. Indien
„ Hy, die te koomen Raat, om het Gezicht en den Pro„ feet te verzegelen, niet haactelyk komt, verwacht Hem
„ echter, want Hy zal zekerlyk komen op zynen tydt, en
„ Hy zal zyne komst niet vertraagen. By aldien iemands
„ begeerte zich niet tot hem uittrekt, maar hy, an Hem
„ afkeerig en van een vyandi"g beftaan omtrent Hem, 't
„ zy in de verwachting van zyne komst, 't zy by zyne
komst zelve, zich ongeloovig omtrent Hem gedraagt,
„ die zal met verfmaading verworpen en verílooten worden.
Maar, wie in Hem gelooft,Hem, zo lang Hy •nog ver„ toeft te koomen, met lydzaam vertrouwen verwach„ tende, en wanneer Hy komt, Hem in den Geloove
„ erkennende, en zich in gewillige gehoorzaamheid des
„ geloofs aan Hem onderwerpende, die zal, door het
„ Geloove in Hem rechtvaerdigd, óntkoomen, en de be.
„ houdenis zyner ziele verkrygen; by zal leeven."

I7erhandelingen uitgegeeven door de Hollandfche Maat fchappye
der Weetenfchappen te Haarlem, X VIII. Deel. Te Haarlem by J. Bosch, 1778. in groot 8vo. 846. bladz.

Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen
D
heeft, in 't jaar 1770, tot eene vraage voorgeleid,
om ze te beantwoorden voor 't begin van 't jaar 1772:

Welken zyn de Ziekten onder de Menfchen , die uit de Na tuurlyke gef eldheid van ons Vaderland voortvlpeijen ? Hoe
kan men zich tegen dezelve behoeden en door welke middelen
kunnen zy geneezen worden? Ike Maatfchappy heeft goed

gevonden, in 't jaar 1772, deeze Vraag weder op te
geeven, met byvoeginge, dat , hoe zeer de Maatfchappye erkenne, dat, onder de toenmaals ingekomene Antwoorden, eenigen zyn, dewelke blyken geeven van de
kundigheid hunner Schryveren, zy, nogtans, oordeelden, dat aan geen van die allen de prys door haar -kon
toegeweezen worden, om dat zy allen , in zeker opzicht
de Vraag niet voldeedèn: Eenigen waren overtollig in
't befchryven van Ziekten, die in ons land voorvallen,
zonder zich te bepaalen aan die, welken, uit de Natuurlyke gefteldheid van ons Land, voor het grootste
gedeelte, voortvloeijettde, veehn,aálcn voorkomeat Ande.
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deren gingen verfcheide var_ onze Landeigene ziekten
geheel voorby, of roerden dezelve maar even aan. Tegen de methode van fommigen was vry veel te zeggen,
voornaamlyk omtrent her bepaalen, zoo van de oorzaaken, als van de Geneeswyze der Ziekten. Men bouwde zeer veel op willekeurige onderítellingen., zonder
zyn zeggen te flaaven door Schriften of eigene Waar
zelfs zonder daar van . te fpreeken; en was-nemig,
te wydloopig, en kwam; tot byzonderhaden, die men
alom by de beste Schryvers vind. Sommigen waren in
alle deeze opzichten te gelyl gebrekkig. Om alle deeze redenen heeft dc Maatfchappy deeze Vraag nog eens
opgegeeven , met verzoek-, om op de voorgemelde herinneringen, by het antwoorden, te letten, en die antwoorden, voor 't begin van 't jaar 1775, haar te doen
toekoomen. Zy vindt nogtans. noodig, te melden,
dat de Maatfchappy door ons Vaderland verflaat, de
Zeven vereenigde Provincien , en Geasfocieerde Landfchappen, en dat zy den Schryveren de vryheid geeft,
om by hun fpreeken van de Ziekten, die uit de natuur
ons Land vloeijen,'er zo veel (doch-lykeg(dhivan
niet meerder) van de Levenswyze by te voegen, als zy
noodig denken, om de Ziekten uit het verband der natuurlyke gefeldheid des Lands, met de Levenswyze,
op ce maakera.
De Vraage is groot, en van eenen meer dan gewoonen inhoud; en, om in alle haare byzonderheden vol
te behandelen, naar het oordeel van voornaams-komen
Geneeskundigen , eerder het werk van eenen gantfchen
leeftyd, en der vereende Waarneemingen van alle de
Geneesheeren in ons Vaderland, dan van een enkeld
Mensch. -- En dus veel eer de voltooijing van veele zwaare Boekdeelen, dan van eens enkelde bepaalde
Verhandeling. Hoe groot en uitgebreid dezelve
ook zy, zoo nuttig is zy echter voor de gemeene Maat
-fchapyderNln.Watofchdezlve, in haaren eerften aanleg, die rype' volkomenheid
niet erlangen moge , zoo is het nogtans te hoopen , dat
dezelve, door welgedaane en agtereen volgende.Waar.
neemingen, eenmaal aan die begeerte zal kunnen voldoen, welke men in de voorftellin.z van deeze vraage
daar mede beoogde; te weeten , de bewaaring der Gezond
onze Medeburgers, en de sjtiyeering van veele on--heidvan
hei .
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heilen, welken hen thans drukken.Op deeze wyze begint, met regt, de zeer Geleerde Heer j. j. VAN
DEN BOSCH, zyne doorwrogte Verhandeling , zynde een
antwoord op de voorgeftelde Vraag, welke de Maat
waardig geoordeeld heeft om'met den prys bé-fchapy
kroonti te worden.
De Auteur merkt eerst aan, dat ieder Land e nevens
zyne algemeene, ook zynè byzondere kwaalen, welke;
naar dé byzondere geftel.dheid van het zelve en de on
derfcheide levenswyze , daarin plaats hebbende ,, van
een' verfchillenden aart zyn: door welke toevallighe=
den, de Ziekten, fchoon in gellagt véelal overeenkomet de, nogthans in foort merkelyk van den anderen
onderfcheiden zyh. Tot bevvys van- 't bovengefteldé
brengt by by, dat dergelyke byzonderheid in Ziekten
in onderfcheidene Landen waárgenoomen wordt. Want
zoo- zyn de Inwoonders van japan aan een zonderling
Colyk, en e©n byzonder foort van , Kinderpokjes , onder
Surinamtià aan eet& byzondere Ziekte,-}evig;d.an
. eillac genaamd; als mede aan eerie andere, de Koek en
Klem; geheeten, onderworpen. Die van de Berbices aan
een eigenaartig foort van Pokken. De Zivitfers aan Krop ge'
zwellen en Breuken; enz. welke Ziekten, fchoon aan
die Landen eigen zynde, nogtans haaren voornaamen
grondílág hebben, in de byzondere geíteldheid der, Lucht
en derzelver verhevelingen, benevens de voortbrengfels van het Land, en de levenswyze der Inwoonders,
----- Wy zullen hier nevens plaatfen een kort uit
Ziekten; in onderfchej--trekflbhnd'vier
dene Steden en Landen van ons Vaderland. — Vol.;
gens de medegedeelde berigten, befpeurt men weinige
of geene voorjaars koortfetl te Dordrecht; minder dan elders te Schiedam; en men vindt die zeer zagtzinnig te
.Maasjluis; dezelve zouden, in het jaar 1770, 1771, en
177, genoegzaam in het Schermer Eiland niet vernomen
zyn; insgelyks minder te Deventer en in Overysfel wezen,
dan elders. Te Groningen kan men, in tegendeel,
weinig onderfcheid ontdekken tusfchen de afgaande Voor
Herfst. En te Ny.-jars.kotfen,div
engen heeft men, federt jaaren, weinige of geene Febres
iertiance of quartanx , op haare byzondere en bepaalde ty.
den, vernomen. Daarentegen worden die te kotter darn gemeentaamer gehouden, dan op andere plaatfen;
en
,
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en gezegd zeer gemeen te zyn te Weesp, te Naarden,
te Edam, aan de zuidelyke zyde van Friesland, te Campen , enz. Zoo gemeen de Najaars•Koortfen , in
Zeeland, Vlaanderen , in de Overinaafche Eilanden, en in
Friesland zyn, zoo fpaarzaarn befpeurt men die, buiten
overftroomingen, in de Betuwe, en andere van de Zee
verwyderde Landen : daar die intusfchen dikwerf ge
te Geertruidenberg; langwylig fomtyds te Dord--wonzy
recht, te Maasfluis. enz. aanhouden. — Zeldzaam zyn
de Teeringen in Zeeland, en in de Eilanden, door den
Helius , of den gemeengin Maas- en Rliyn-nncaad, gemaakt;
ten mimen zo niet, dat men die voor eene hoofdziekte
aanmerken kan; daar zy het meerendeel van Holland aandoen, en het voornaamíle aantal dooden op de gecgeevei e lysten van 's [lage en Rotterdam beflaan , en veelen in
Friesland en Overysfel wegfleepen. De Rotkoortfen , die den eenen tyd meer, den anderen tyd minder,
voorkomen, zeldzaam te Dordrecht, en minder gemeen
te Rotterdam, dan in Amfierdann , Haarlem, Leiden an 's
Rage zyn; insgelyks zeidzaarner te Hoorn, Alonnikkendam , en Edam, dan te Alkmaar, zig vertoonen , houden,
zedert 1757, te Nymegen niet op, fchoon door dezelfde voorbyitroomende rivier , als de gemelde Maas Steden, bewaterd. Zy zyn gemeen in het Land van Aitena, in Friesland, Groningen, en Overysfel; dikwyls al.
daar met Petechien verzeld. Zy zyn boven dien
in Friesland zeer gevreesd, en , met den naam van nieuwe
ziekte, en in Overysfel met dien van Brand- ziekte be.
itempeld, welke men in Zeeland byna niet kent; en alleen maar zecr fpa..rzaam vernomen wordt. In StaatsVlaanderen ontdekt men die meest in de Militairen, en
zy worden gezegd ten miníten niet epidenaice te grasfee ren. Dusdanig is het ook gelegen met de belette
doorzwelgin gen, die in Zeeland, Vlaanderen , en te Nymegen zeldzaam zyn ; doch zeer gemeen bevonden worden
te Maasfluis, in Friesland, Groningen, en O^'erysfel. Ja
zo gemeen in Noord-Holland, dat, volgens de Waarnee.
mingen van wylen Door GRaSHUis, de derde zieke in
Noord- Holland daaraan overleedt. Door 't boven
ziekten bewezen-gemld'tvor nefchidr
zynde, toont de Autheur de moeijelykheid aan, die in.
't opmaaken van de ziekten, ons Vaderland eigen, gelee gen is. fly heeft hiertoe, zo veel 't in zyn vermoogett
1. J> EL. ALG. LLTT, NO. S.
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was, gebruik gemaakt van de Waarneemingen der Geneeskundigen in verfcheidc plaatfen van 't Vaderland;
doch van fommige plaatfen heeft by geen, en van andere ílegts een min, volkomen en nauwkeurig berigt kunnen krygen. Nauwkeurige fterflysten, meldende tevens
de ziekten en 't jaargetal der Overleedenen , zouden hierin van groot nut zyn. In den Haag en te Rotterdam worden jaarlyks de fterflysten algemeen bekend gemaakt;
maar zulks gefchied niet in de overige Steden, zelfs niet
('t geen te verwonderen is) in de grootfte en voikrykfe Koopftad van ons Gemeenebest, daar andere nog
grootere Steden reeds een Eeuw lang dezelve hierin zyn
voorgegaan. — Dc Vraage zelfs word bekwaamelyk in
vier voornaame Hoofddeelen afgedeeld. De eerfte is:
LTlelie de ziekten zyn, die uit de natuurlyke gel eldheid des
Vaderlands voortvloeijen? De lucht, de winden, verheevelingen, 't water, en de grond, moeten nauwkeurig
waargenomen worden om de ziekten te verklaaren die uit
de natuurlyke gefteldheid van 't Land voorkomen, waar.
om ook de Schryver te regt de meeste moeite tot de
nauwkeurige verklaaring van 't eerfte Hoofddeel aangewend heeft. — 't tweede Hoofddeel vervat 't onderlinge
Verband, welke de Ziekten tot de natuurlyke gefeldheid van
't Vaderland hebben? -- 't derde, welke de wyze zy,
hoedanig zich voor dezelve te behoeden. En ten laatfen,
door welke middelen zy kunnen geneezen worden ?
Ons kort beftek laat niet toe , ons verder in te laaten
in de verklaaring van ieder Hoofddeel; hiertoe beveelen
wy onze Leezers 't Werk zelve aan: 't welk ook onder
een byzonderen tytel,niet aangemerkt als een Deel van
de Verhandelingen der Maatfchappy, ('t welk een groot
en kostbaar Werk is) uitgegeeven wordt; om daardoor
ieder meer gelegenheid te geeven van uit de Beknopte
Verhandeling nut te haaien , ter bewaaring en herftelling
van de gezondheid der Inwoonders van 't Vaderland;
dat het tot dit heilzaam oogmerk dienflig mag bevonden
worden, is onze Wensch !
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Meetkundige Grondbeginzels der Natuurkunde. Door r. sTrÈNSTRA , 4. L..1ó7. Ph. Dr. en Lector der Wiskunde, Zeevaart en Sterrekunde. Tweede Deel. Te Amfterdam by
Yntema.en Tieboel, 1778. Behalven de hoorreden 402
kladz. in gr. octavo.

gtervolgens het voorgeftelde Plan, met de afgifte van
het eerfte Deel, dat de algemeene Beweegkunde bevat,
van welks manier -vaal uitvoering en doelwit, wy verflag gegeeven hebben, (*) was dit tweede Deel ?efchikt
ter behandelinge van 'de Watertiveeg- en ITlaterloopkunde,
mitsgaders ter ontvouwinge van de Eigenfchappen der Lugt
en ter verklaat•inge van de grondbeginfelen der Gezigt kunde. Het' oogmerk van den -Heer Steenftra was ,op die
-Grondbeginfelen een algemeene verklaaring der zainenfelling van het Geheelal , en van den aart en oorfprong
der Natuurlyke verfchynfelen, die de onderlinge werking der Hoofditoffen, in het zamenftellen der Ondermaanfche Voortbrengfelen , opleveren, te laaien volgen.
Langs dien weg zou het geheele werk beantwoord heb1 en aan den eerst vastgeftelden uitgebreiden Tytel van
Grondbeginzels der Natuurkunde; dan byzondere omtandigheden hebben hem aanleiding gegeeven, om van dit oogmerk af te zien, en zyn werk met dit Tweede Deel
te befuiten; waar door het, overeenkomItig met den
inhoud, gelyk by zelve zegt, nu beter den bepaalden
Tytel heeft van Grondbeginzels der Algemeen Beweeg --en
TWaterlloopkunde. — Dit Tweede Deel , naamlyk de Be'weegkunde in 't eerfte afgehandeld zynde, vervat nu, de
Waterveeg- en Waterloopkunde, of eene 'ontvouwing der
eigenfchappen van het Evenwigt en van de Beweeging
der Vloeipoffen ; met eene daar nevensgaande Verhandeling over de Meeting der loopende Wateren langs Canaalen. Men vindt hier deeze onderwerpen met de uiterfte naauwkeurigheid behandeld; en wel indiervoege
voorgedraagen, dat alles zeer gefchikt zy, om een vas ten grondtag te leggen, tot de beoefening der Rivier- en
Waterbouwkunde; welke weetenfchappen hier te Lande tot
nog

(*) Zie Redend. Pad. Letter -Oef. VI. D. bl. 1G.
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nog niet naar vereisch behartigd zyn. De Heer Stee,nfira, zulks opgemerkt hebbende, fchikt zyne Voorreden
voor dit Deel ter aanpryzinge eener ernftige beoefening van de Rivier- en Waterbouwkunde; als Weetenfchappen voor ons Vaderland an het grdotiie belang ; en
die tot nog maar voornaamlyk door de Italiaanen behandeld zyn; 't welk hem de vertaaling der beste Italiaan
Schriften over deeze onderwerpen , met eene ver--fche
dere verbetering onzer Vaderlandfche kundigheden deswegens, doet aanraaden. Men hoore hem nopens dit
Stuk zelven fpreeken, daar by zig in deezervroege uit
-lat.
„ Dewyl de Rivier- en Waterbouwkunde, zedert den
tyd van C U L IE L MI N z, groote vorderingen gemaakt
heeft, en over veele byzondere takken, door- Mannen
van groote ondervinding, uitmuntende Verhandelingen
gefchreeven zyn, die doorgaans zyne grondregelen bekragtigen, en door zeer veele daaden van ondervinding
taaven, blyft zyn werk della Natura de Fiumi (over den
aart der Rivieren,) van dezelfde nuttigheid, of liever
noodzaakelykheid; vermits het een zamet ftel van oorfproir
kelyke Grondbeginzelen bevat, die alle, op den weezentlyken aart en de Natuurlyke werking van het water
gevestigd, benevens de grondregels der kunst , volledig
daar uit beweezen zyn: het welk by de verhandeling der
de Waterbouwkunde een aller noodzaa.
grondregelen
kelykst vereischte is. Want zo ooit de enkele kennis der
grondregelen van een kunst , die niet in bloote handgreepen beliaat , maar op weetenfchap van de wetten en werking der Natuur berust, onder de handen der geenen,
die hunnen oorfprong niet genoeg kennen, even gevaar ]yk als de mesfén onder het fpeelgoed der kinderen moet
gereckend worden; zal zulks , voor al by ons , omtrent de
grondregelen der Rivierkunde plaats moeten hebben : want
de loop der Rivieren, hoe zeer aan vaste regelen en onveranderlyke wetten der Natuur gebonden , moet , om de
meerdere modificatien , daar dc monden naby Zee aan
onderworpen zyn , overal naby de monden een grooter
verfcheidenheid van verfchynzelen opleeveren ; maar de
beurtwisfelende aandoening der Ebben en Vloeden, en
ale verfchillende grootheden der Getyen , in onderfcheide
plaatzen van ons Land, maaken die verfcheidenheid van
uitwerkzelen daar zo veel te grooter; waarom wy met zo
veel
-
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veel te meer omzigtigheid de grondregelen der Rivier
gebruiken, en hunnen byzonderen grondtag ken--kunde
nen moeten; om bevryd te blyven van, door verkeerde
toepasfing daar van op den Waterbouw, grove misflagen
te begaan, die voor den Lande dikwerf gevaarlyk zyn
kunnen ; G U L I E L N IN I heeft dit reeds opgemerkt, en
daarom gezegt,,, daar wordt, aangaande den loop der Rivieren by haare monden , geen byzonderheid gevonden,
„ of hoe blykbaarder dezelve is, dies te meer wordt ze
„ betwist, en dies te minder begreepen. Hier over heb
„ ik, by verfcheide gelegentheden ,zulke vreemde ftellin„ gen hooren voortbrengen, en {taande houden, dat ik ge„ loofd zoude hebben dat ze onmogclyk in de gedach„ ten der menfchen zouden vallen kunnen. En het geen
„ nog vreemder is, ik heb bevonden dat perfoonen, die
y , eenigermaaten in de koest ervaaren waren, over dee„ ze byzonderh'eden gemaklyker in dwaalingen vervie„ len, dan de geenen. die volkomen van zulke kundighe„ den ontbloot waren. Om dat dc eerhen, kennende
„ eenige Regelen, die by het gemeen of onbekend of
„ niet waargenomen zyn, en die zy als algemeene Re„ gelen befchouwden , terwyl ze inderdaad aan veeleuit„ zonderingen Qnderworpen zyn, in onderfcheide gevallen ten eenemaate valfiche gevolgen daaruit afgeleid
„ hebben. ' Door welke verkeerde en zeer gevaarlyke
Orondflellingen de zulken, die anderzins Kundig ge„ noemd worden, niet zelden tot het maakes van g-roo„ te onnutte- kosten,, en omhelzen van fchadelyke voor.
f alten , aanleiding geeven ; en dikwils het gemoed der
„ welmeenende Overheden aftrekken van het geen veel
„ heilzaamer zoude geweest zyn". (a)
, i Men oordeele dan, uit deeze geboekte bevinding van
GUL IEL MIN I zelve, wat gevolgen wy uit den grooten
voorraad van Rivierkundige Stellingen, die thans in onze taal voorhanden zyn, te verwagten hebben, die mee rendeels uit de beste Scbry .•ers getrokken, van haar Na tuurlyk verband beroofd, zonder aanwvzing van oor fprong, los en op zig zelven geplaatst zyn ,en daar door
de gedaante van Algemeene Regelen bekomen hebben. De
Hemel verhoede dat ooit de ondervindingen van G U LI E LM I(e) Della Nat. de Fium. Cap. VIII. het begin.
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M I Ni, omtrent eenig verkeerd gebruik daar van , by
onze Kundige Lieden plaats hebben ; en geeve dat onze
Kundige Lieden de Irienigvuldige uitzonderingen, daar
deeze algemeene Stellingen aan onderworpen zyn, bevatten mogen; op dat 'de welmeehende poogingen der
geenen, die de moeite van het uitfchryven en byeenbrengen deezer grondregelen niet ontzien hebben, door
dwaaling of mistasting in derzelver toepasfing op het werk
geen fchaadelyke gevolgen voor den Lande heb--daige,
ben mogen. Doch vooral is myn harten wensch, ten
beste van het Lieve Vaderland , dat de Rivierkunctige
Stellingen niet meer tot waapenen ir_ de handen van yverige
voorftanders van wanbegrippen verftrekken mogen, om
'er de waarheid mede te beftrydu:n, of hunne fchaadelyke wanbegrippen door te willen flaaven.
„ Wanneer men by ons met het vermenigvuldigen der
Genootfchappen van Konften en Weetenfchappen eens zal
opgehouden hebben , en by gevolg ernftig aan het bevorderen der Konften ewc Weetenfchappen zelve kunnen beginnen te denken ; zou myns oordeels een der grootfte nuttigheden, die deeze Genootfchappen aan het Gemeene-Best
kunnen toebrengen, zyn, dat een derzelven een of meer
bekwaame Mannen, die de Italiaanfche Taal ende Waterboiiwkunde .genoeg verl'taan, konde vinden, en wist te
beweegen, om de Werken van G ti L t È t MIN I, MA N"EREDI, ZEN DR IN I, MI CM EL OT TI, LE C CHI, F RI SI

en • meer andere voornaame Schryvers der Waterbouwkunde, op kosten van het Genootfchap, in onze Taaie
over te zetten : dan zouden onze Schryvers naar prysvraagen , over dat onderwerp, vooraf eens kunnen zien, wat
vorderingen anderen daarin reeds 'gemaakt hebben : het
-welk waarfchynlyk hun getal zoude verminderen, fchoon
daaruit nog niet volgt, dat de antwoorden zouden worden verbeeterd. Want als men daar omtrent, volgens
de bevinding in Italien zelve, zal oordeelen; daar 'alle
die Schriften in de Moedertaal voorhanden zyn; zou
men het tegendeel moeten befiuiten. Vermits de beide
Verhandelingen, aan welke in het jaar 1774 van het Ge.
nootfchrtp der Landbouw te Udine, over de vraag, Welke zyn • de-gesnakkelykfle en zeeker fie Middelen, om de Torren.
ten binnen luiare beddingen te houden , en te beletten, dat ze
de omliggende Landen door Overflroorningen niet verwoesten,
enz. ? de lax js is tocgeweezen, by de reeds voorhanden
zyn-
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zynde Verhandelingen over dat onderwerp, mogelyk dezelfde vergelyking verdienen, als een of twee der beste
Vaerfen van een Jongeling van het zesde School by de
Vaerfen van o v ID I u s. Edoch in een zeer kort Voorbericht geeft het Genootfchap te kennen, dat het, na
twee jaaren de prys te hebben opgehouden, geen beeter
voldoende antwoorden heeft kunnen bekomen; het welk
een pryswaardige voorzigtigheid is, om te beletten, dat
het gezag der prystoewyzing eenes Genootfchaps, de
deugd der Verhandelingen by anderen, die den aart der
Genootfchappen niet juist kennen, boven derzelver
waarde kome te verheffen.
„ De Schriften, die wy over het aanleggen en opbouwen van Dyken , en andere Waterkeeringen , in onze
Taaie voorhanden hebben, en op grondregelen der druk
werking van het Water gebouwd zyn, behoe--kinge
ven tot nog toe voor geen -anderen te wyket3. Aan de
Verhandeling van den Hoog Edelen Geftrengen Heere
VAN sLErswYK,die over dat onderwerp,fchoonílegts
een Specimen Academicum , nochtans verre genoeg boven de
anderen uitmunt, is in de Italiaanfche Verzameling der
Werken van de voornaamfle Schryveren over de Waterbouwkunde den welverdiender lof alreeds gegeeven. (a)
,En vermits de verhevenfte voortbrengzels der fiervelin_
gen, die van de grootfte Mannen niet uitgezonderd, nog
altya voor verheeteringen zyn vatbaar geweest, vicije ik
my met de aangenaame hoope, dat een diepere nafpooring, en rypere overweeging,van den waaren aart en de
oorfpronkelyke wyze van werking der, bewoogene Vloei
algemeen, en in het byzonder vara de Wa--floeniht
teren, dan wy tot nog toe, ten minren in onze Taaie,
voorhanden hebben, wanneer ze op eene regtmaatiger
wyze op de tegenftanden van Dvken en Waterkeeringen
worden toegepast, onze Verhandelingen, over dat voor
oas Land zo gewigtig onderwerp, door den tyd nog zal
kunnen verbeeteren ".
(a) Raccolta d'Antori clie Trattano dell'Acque Tom. VII. p,
5a8. Ed. Sec. di Firenze.
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Handvesten, Privilegien, enz. der Stad Dordrecht, opgezogt , overgezien, met de oorfpronglyke hukken vergeleeken, en met Gefchied- en Oudheidkundige Aanmerkingen
opgehelderd , door Mr. P. H. V. D. WALL, Lid van den
Oudraad der Stad Dordrecht, enz. Zesde Afdeeling.
Te Dordrecht by P. v. Braam, 1778. In Folio zoo
bladz.
de brieven van Keizer Karel den V, waar mede
de voorirae Afdeeling eindigde, volgen in deeze die
van zynen Zoon Philips, zedert deszelfs inhuldiging in
den jaare 1 555 , tot dat 's Lands Staaten hem, in den
jaare 1581 , plegtig afzwooren. 's Lands omftandig
in dat tydbeftek maakgin vepien deezer Papieren,-hedn
waar onder ook eenigen van de Staaten voorkomen, te
merkwaardiger ; en derzcl ti er inhoud geeft den Heer en
Mr. van der Wafl'te meerder aanleiding, tot het voor.draagen van leerzaame ophelderingen, die zo aan de
taal en denkwvze van dien tyd, als aan deeze en geene
byzondere gefchiedenisfen , fchikkingen en inrigtingen
licht byzetten. Vooral. heeft dit plaats, met betrekking tot de bedryven veeler uitmuntende Mannen van
dien tyd, tot de Scheepvaart, de Regtspleging, het
Jagt-en Muntregt, met meer dergelyken. Om 'er
den Leezer iets uit mede te deden, dat eene algemeen e aanmerking vordert, zullen wy ons bepaalen tot Bene
gefchied- en regtskundige aanmerking van onzen Autheur,
wegens het Overleveren van de Costumen der Steden,
ten Hove; en derzelver thans nog verbindende kragt,
íchoon ze niet door den Landsheer bevestigd zyn geworden.
„ Keizer Karel, zegt by, zig beijverende ter herftel.
ling van de verouderde misbruiken, bijna overal in de
Regtspleeging ingelloopen , telde , onder de voornaamíl:e
gebreken, de verfchillendheid van Costumen , Regten
en Gewoonten, waarnaar de Onderzaaten zyner Neder.
landfche Staaten geregeerd werden. Aan den éenen kant
begreep hy, dat daar uit veel verwarring en wanorde in
de Regtsoefening• gebooren wierd , terwijl, aan de andere zijde, fommige derzëlven, naar zijne bevatting, voor
't algemeen belang nadeelig, ja zelfs met de billijkheid
on-
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onbeftaantiaar,, waren. Hij was daarom bedagt, om de
zoo zeer verfchillende Gewoonten, ware het moogelijk,
op een' eenpaarigen voet te brengen ; en zulken die Hem
onredelijk voorkwamen , en laat ik 'er bij voegen aan zij.
ne heerschzugtige begrippen in den weg (tonden, als
Corrupteelen, gelijk Hij ze elders benoemt (i), te doen
doorgaan en vernietigen. Om hier in wel te kunnen ílzagen, was liet vooraf noodig, dat de Costuwnen van de Nederlanden in 't gemeen, en derzelver Steden in 't bijzonder,
hijéén en in gefchrift gebragt wierden. Ten dien einde deed
Hij, den 1ydtn junij van het jaar 1526, aan de Staaten
van Holland een voorstel (2) , 't welk de Steden , toen
ter tijd, in beraad namen; dog dat, kort daar na, voor
zoo ver zulks ten kosten van den Lande gefchieden
zou', eenpaarig afgeflagen werd (3). Egter liet men
aan den Keizer over, om, daar op aanhoudende, dit
voor zijne rekening te mogen doen. Waarfchijnlijk zogt
men, langs dien weg, het bijeenbrengen der Costu^nen,
op eene beleefde wijze tegen te gaan ; wijl, zoo als wij
zien zullen, de Steden daar toe weinig zin hadden. Ook
bleef de zaak bij voorraad hier bij , zijnde , zoo veel ons
bewust is, door den Keizer, daartoe geen nader aan zoek gedaan; ten minften, daar vielen, toen ter tijd,
bij de Staaten (4), geene verdere raadpleegingen daarover. Karel zag nogtans van zijn voorneemen geenszins
af; maar, gebruik maakende van zijn fouvercin gezag,
gaf Hij , in 't jaar 1531 , openlijk bevel, dat de Costu.
tncn van alle zijne Landen van Herwaardsover, (waardoor, naar den stijl van dien tijd, de Nederlandfche
Provincien worden aangeduid,) derzelver Kwartieren,
Steden en Heerlijkheden , binnen den tijd van zes maanden, fchriftelijk zouden worden bijééngebragt, en aan
Hein, of, bij zijne afweezigheid, aan de Landvoodes
over-

(x) Onder anderen in het VIII. Art. van de Instructie voor
het Hof van 't jaar 1531."
(2) Register der Dagvaarten van nnnr van der cols, bl. eS.
,, (3) Utf. bl. 27."
„ (4) WVy zeggen toen ter tyd, om dat, onder de Regeerins

van zynen Zoon PHILIPS , uitwvyzen,ls de Reïolutie van den 27
December des jaars 1563, dit punt, by de Sicaten, van nieuws
in overweeging werd genomen."
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overgeleverd; ten einde, na ingenomen berigt van de
Provinciaale Gerigtshoven, daarop te befluiten; zoo als
in de meeste regtvaardigheid en redelijkheid, ten beste
van het Land , zoude geoordeeld worden te behooren (S).
Aan deezen last werd fegts door weinigen voldaan (6).
Weshalve Zijne Keizerlijke Majefleit , den 4deln OEtober
van het jaar 1540, dit Bevel andermaal vernieuwen liet,
lastende een' ieder', om , binnen den tijd, welken de
Landvoogdes bepaalen zou', daaraan te gehoorzaamen (7).
Dan dit Gebod vond geen meerder ingang, dan het eerfic, althacrds niet in Holland. De Keizer, hier over te
onvrede , gelastte daarom het Hof, van aan alle de
Steden en Vlekken , weikcn in gebreke gebleven waren ,
eene nadere aanfchrijving te doen. Hieraan voldeed het
liet zelve, dan en andermaal, gelijk de voorhanden zyn_
dc Brieven van 't jaar 1548 en ir uitwijzen (8). Karel bereikte, langs dien weg, eenigermaate zijn oogmerk; ten minfte fommige Steden, waaronder deeze
Stad [Dordrecht] , nevens Schoonhoven en 's Gravenhage geteld worden, zonden haare Costumen over (g).
De meesten e ;ter toonden zig, bij aanhoudendheid,
daartoe ongeneegen ; zoo als uit een Brief van den Hertog van Alva, ten dien einde, aan liet Hof van Utrecht (to), en aan dc Gerigtshoven der andere Landfchap_
„ (5) Zie het Illde Art. van 't EdiEt van den 7 Oktober des
jaars 1531. in VAN DE WATER, Placaatb. van Utrecht, I. D. bl.
414."

„ (6) Wy zeggen door weinigen; waar onder Mechelen te tellen is, wiens Lostuin.m reeds in de Maand van July des jaars 1535
werden goe {gekeurd. De Stad Utrecht behoorde waarfchynlyk
ook onder d- t getal; want, fchoon haare Coitumen, niet eerder,
dan in het 1550, bevestigd zyn geworden, fchynt egt-,r het Hoofd
derzelven aan te wyzen , dat de bvéénzameiing , ingevolge het
Edit van 't jaar 1531, gefchied zy. Onder de Vlaamfche Plaatfen was de Kasfelrery van Yperen dc eenigfte, wier Costumen,
ten tyde van Keizer Karel, bevestigd werden. Zie ItNO2BALRT
ad 7u.s Civ. Gand. Olferv. Prologoa. III en Its. peg. 6."
(7) „ Placaatb. van Utrecht, I. D. hi. 423. van Holland, I. D.
,

PL 317."

(8) , Te vinden by de RII MER, Befchrvv. van 's Image , II. D,
II. St. bi. 4 en g."
(g) „ DE- RIEMER 1. 1. VAN BERKUM B fehryv. van Schoonhioven,

bi. rIA."
(to) „ Utrechtsch Placaatboek, L D. bl. 425•"
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fchappen , in 't jaar 156g, afgezonden, duidelyk te
te zien is. Deeze onwilligheid lei', buiten twijfel,
den grond, dat, in het volgend jaar, bij de bekende Ordonnantie op de Crimineele ufitie, alle Ufcantien en Cost'umen, zoo lang ze niet in gefchrift gefield, overzien, en van nieuws bevestigd waren, ge
wierden (ii). Dan niet tegenftaande deeze ver..-fchorst
klaaring bleeven egter verfcheiden Plaatfee in haare wijze van denken volharden. Ook was deeze Ordonnantie,
bij het vijfde Artijkei van de Gentfehe Bevrediging, tot
nader orde, buiten gebruik gefield. Men hield zig ver
duur, bij de aaloude Costumen en-volgends,p
Gewoonten. De Landfchappcn, welken zig der Heer
Koning Philips onttrokken , geraakten daar -fchapijvn
Bevelen ontflaagen. De overigen, die-dorvanez
onder zijne magt bleeven, draalden daar mede by aan
Dit gaf aanleiding, dat, jaaren daar-houdeni.
na, de Aertshertogen Aelbregt en Ifabella dit werk
weder aanvingen, en, bij hun bekend EdiEl van den
twaalfden Julij des jaars 1611 (12), aan derzelver onder
Steden en Plaatfen, welken , federd het jaar-horige
154o, in gebreke waren gebleeven , tot het overbrengen der Costumen , van nieuws bevel gaven. De meeste, zoo niet alle, de Brabandfche en Vlaamfche Plaatfen voldeeden toen, van tijd tot tijd, daaraan gereedelijk, gelijk, uit derzelver Costumen, door CHRISTYN en
VAN DEN BANE, in het licht gebragt, kan gezien worden. Dan, om tot Holland weêr tekeeren, daar waren
egter Steden, welken aan de Bevelen van den Hertog
van Alva gehoorzaamden, waaronder deeze Stad, om
van Beene andere te fpreeken, mede behoorde.
„ Of onze Costumen , door den Landsheer bevestigd
zijn geworden, is ons tot hiertoe niet gebleeken. Wij
hebben egter veel reden, om daar aan te twyfelen.
Want, behalven dat aan ons geene goedkeurig van dier.
aart
(II)

„ Zie de Inleiding van de Ordonnantie op de Crimineele

Justitie van 't jaar 1570.'

(12) „ Piacaatboek van Vlaanderen, II. D. bi. 740. Dit Placaat,
bekend met den naam van het Eeuwig Edill, is , door ANTHONios ANSELMUS , ook afzonderlyk, en niet Bene Latynfche Vcrklaaring, in het licht gegeeveu."
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aart, met betrekking tot ééne der Hollandfche Steden,
immer voorgekomen zij, zoo waren de opkomende Beroerten aan den éénen, en de zwaarigheden, die zig in
derzelver hervorming opdeeden (13), aan den anderen
kant, waarfchijnlijk oorzaak, dat deeze Bevestiging agter bleef.
„ Hier uit rijst derhalve eene gegronde bedenking, of
deeze Costumen, uit dien hoofde, thands ter tijd, wel
van eene verbindende kragt kunnen gèreekend worden?
Om hierop onderfcheidenlyk te antwoorden, het fchynt
ons toe, dat zij , voor zoo veel ze, noch door laatere
wetten van den fouverein, noch door bijzondere Keuren
van den Magiflraat, vernietigd of veranderd werden;
ook nu nog behooren te gelden. 't Is bekend, dat de
Landzaaten van ouds aan de Costumen geen minder gezag, dan aan de Graaflijke Privilegien , toekenden. De
vroegere Graaven niet alleen 'maar Karel en zijn zoon
Philips hadden ze daarbij, ook uitdruk lijk en met naame g
bezwooren. De Staaten en derzelver bezondere Leden
hebben, te meermaals, 't gezag daar van opendlijk erkend en gewettigd. Wij zouden der kundigheid van
onzen Leezer te kort doen, indien wij daar van uit de
Unie van Holland en Zeeland van 't jaar 1576, de bekende
Utrechtfche Vereeniging en andere Gedenkítukken van
dien tijd, bewijzen
wilden opzaamelen.
,, De Magiraat van Utrecht flond, wel is waar,
in 't jaar 1592 , ten aanzien van de Costumen , overgezonden aan Alva, in een ander begrip, en hield die Ver zaameling flegts voor een bloot Ontwerp, 't welk, nooit
bekragtigd zijnde, in Regten Beenzins gelden kan (14),
Dog wie merkt niet, dat dit alleen het oordeel van eene
bezondere Stads Regeering zij, die welligt gewigtige
redenen had om op zulk een wijze te denken. Daarenboven was het , met de geheele zaak , bij haar ook eenigzins anders gelegen. Die Stad had haare Costumen aan
Ka(13) „ De Schryver van 't Grondig Berigt van 't Nederlandsch
Oproer, waarvan de beroemde VIGLIUS verkeerdelyk voor den

Maakier gehouden wordt, fpreekende van het overbrengen der
Costumen, zegt, dat de Leden van den Raad der B-roerte het

'werk zoo woest vonden, dat zy 'er de handen niet aan derfden
,Zaan."
(i4) Zie Placaatb. van Utrecht, III. D. bl. 369.
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Karel den V overgebragt. Zij waren ook , door dien Vorst,
gelijk wij met een woord zeiden, in 't jaar 1550 bekragtigd. Deeze derhalve alleen, en geene anderen , konden
aldaar in aanmerking komen; te minder, daar, bij die
bevestiging, alle andere Gebruiken en Ufantien uitdruklyk
vernietigd, waren. Dog in Holland wist men niets van
zulk eene goedkeuring. De in fchrift gebragte Costumen
steunden op een langduurig gebruik; daarbij warenze opgezogt door kundige en ervaaren Costumiers, by de Re.
geerders voor wettig erkend, jaa zelfs door. Koning
Philips, wat de zaakera zelven betreft, bezwooren. Zij
behielden derhalve die zelfde kragt, die ze voorheen
bezeeten hadden; en moeten dus onder de gemaakte be.
paalingen, gelijk elders (is) als wettig erkend en behoorlyk in agt genomen worden. Trouwens de Stad [bord
recht] ging, in 't jaar 1572 , aan der Staaten zijde over,
niet anders dan onder uitdruklijk beding, dat zij zoude
'ehouden ende bewaard blijven inn alle haare Privilegien
en Regten, zonder eenige verandering ofte vermindering
derzelven (16); onder welke Regten, gelijk niemand
kan twijfelen , de Costu;nen medebehoorden,Maar mooge.
lijk zal een kundige ons tegenwerpen het Negenendartigst Artijkel van de bekende Politieke Ordonnantie van
't jaar í580. (i 7) , waarbij het overleveren en in gefchrift
brengen der. Castumen en Ufantien nader bevolen wordt;
en wel onder bedreiging, dat ze, by gebreke van dien,
anderzins , na verloop van zes maanden, zullen worden
gehouden voor Corruptelen. Dog, wanneer men dat Artijkel met de vereischte naauwkeurigheid inziet , blijkt
het, dat die Costumen, van welken wij fpreeken, aldaar
niet bedoeld zyn (18). Het zelve heeft alleen het oog
op zulken, uit wier hoofde de Steden en anderen, eenige
furisdiEtie hebbende, zig een regt aanmaatigden tot het
invorderen van verfcheiden Emolumenten, Baten en Profijten,
ge.

(is' By voorbeeld te AmfteIdatn. WAOaNAAR Befclr,. dier Stad
III. D. bi. 22.
(i6) Zie Verdrag ivaarb.y Dordrecht aan de zyde der &aaten
overgaat, 25 .7un 1572, in deeze verzameling, bl. 1 371.
(i7) Hollandsch Placaatb,, I. D. bi. 330

)

,

(i8) De Advocaat DE RIFarsz fchynt egter van die gedagtett
te weezen, in zyne Befchryv. van, 's drlaage, 11. D. IL Sc. bI, A„
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gelijk ze genaamd worden, welken tot bezwaar der Onderdaanen .ftrekten. Het geheel beloop van dat Artijkel
en de byzondere benoeming der bedoelde Costumen toonen dat duidelijk. Trouwens, bij het laatst Artijkel,
waren de Costumen, wèlkeii tegen deeze Ordonnantie ftrijdig waren, alleen vernietigd. Een duidelijk bewijs, dat
de Staaten het verbindend gezag van anderen erkenden.
En wie, die bedagtzaam handelt, kan zig verbeelden,
dat Steden , na dat zij reeds vrij en onafhangelijk begonden
te re1geeren, tot het overbrengen der Costumen zig zelven zouden verbonden hebben, daar ze zelfs, gelijk wij
zagen, onder de Graaflijke heerfchappy, zig meer dan
eens daar tegen poogden te verzetten."

Aanmerkingen over de T7erklaaring der Unie van Utrecht,
van Mr. P. PAULUS, in drie Brieven, door E. rs. j. in.
gr. oftavo 126 bladz.
oen wy van het beroemde Werk van den Heer en
Mr. PAULUS, over de Unie van Utrecht, verflag
gedaan hebben, gaven wy niet duister te kennen, dat
het van veel nut zyn zoude, als iemand, omtrent zomntige punten met dezen Schryver niet inftemmende,
goedvondt zyne gedagten deswegens., op eene bedaarde
en leerzaame wyze, aan het publicq mede te deelen ; en
langs deezen weg, dezelfde zaak uit verfcheiden' oog
ziende, in veele opzigten over ons Staatsregc des-punte
te grondiger te leeren oordeelen. 't Kwain ons zelfs
ter dier tyd voor., dat verfcheiden poinften op tweederlei wyze konden worden uitgelegd , of dat ze ten ininJten wel verdienden van beide zyden oplettend befèhouwd
te worden. Vooral, naardien wy niet den Schryver dezer Aanmerkingen erkennen moeten, dat de Heer en Mr.
PAULUS , door zynen ongedwongen en aangenaamen
fchryfftyl, ons niet zelden, zoodanig wegvoert, dat men
fchier in zyne begrippen heeft toegeftemd, alvoorens
men zig den tyd gegund hebbe, om dezelven met naauwgezetlieid te overdenken. Eene aanmerking, welken wy egter geenzins maaken, om daarmede den Heere
PAULUS in 't minfte te betigten; maar alleen, om onze
Leezers de nuttigheid en noodzaaklykheid, van het leezem
en
;
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en nagaan van aanmerkingen, welke met zulk een oog
als wy zoo aanftonds zeiden, fchynen gemaakt te-merk,
zyn, onder 't oog te brengen.
Na deeze inleiding zullen onze Leezers ligtlyk bemerken, hoe wy omtrent deeze drie Brieven, waarvan . wy
thans fpreeken, en welken deeze aanmerkingen, over de
Verklaaring der Unie van Utr. van den Heere en Mr.
PAULUS behelzen, denken. 't Komt ons, namentlyk,
voor, dat zy op zulk eene wyze gefchreeven zyn, dat
men dezelven alleszins met nut kan leezen, en 'er door
in slaat gefield wordt, om over zommige zaakeg van'ons
algemeen Staatsregt, uit een tweederlei oogpunt, te redeneeren; vooral, daar dezelve gaan over de aanmerke1pkfle quce.rtien, die in de Ilerklaaring der Unie van den
Heer en Mr. PAULUS voorkomen. In den eerften Brief
handelt onze Schryver, over de gronden, waarop de
Militaire YurisdiEtie , zoo in 't civile als criminele, door
den oordeelkundigen Verklaarder der Unie gebouwd was;
en daar by meent, dat dezelve, in beide deeze opzigten
door den Heer en Mr. PAULUS te breed is uitgemeeten;
geeft by ons teffens op, hoedanig by oordeelt, flat dezelve alleen wezen moet, en naar regten niet anders plaats
kan hebben: Hy doet dit op eene wyze , waardoor
deeze Brief 'inzonderheid; en vooral in onze dagen', overwaardig is, om geleezen te worden. Wy moeten egter
hieromtrent gelooven, dat alle de gevolgen, welke deeze Schryver uit de woorden van den Heer en Mr. pAuLUS trekt , 'er juist altyd even zeker uit voortvloeien.
Veelen, inzonderheid nopens de Crimineele .7urisdit`tiel,
zal de Heer en Mr. PAULUS, als in zyne leer niet opge1looten leggende, voorzeker zelfs wraaken. En de bekwaame Schryver deezer Aanmerkingen had de Stellingen
van den Verklaarder der Unie fQ'mtyds niet moeten ver
anderen, *elke de Militaire Yuris--waren,mtdiv
diEe oneindig verder uitbreiden, dan door hem gedaan is.
In den tweeden Brief handelt onze Schryver over het
gefchil, op het negende Artykel der Unie by den Heer
en Mr. PAULUS voorkomende; hoe verre de vryheid of ver
,

noten gaat in 't inwilligen der eens vast•-pligtnderBo
geftelde Quote. De Heer en Mr. PAULUS beweert,
gelyk bekend is, dat elke Provincie haare Quote zoo lang
draagen moet , tot dat zy aantoone daar toe langer onver..
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vermoogend te zyn. De Schryver deezer. Aanmerkingen
daarentegen is van gedagten , dat dit ílegts zoolang duu.
ren moet, als de Quote van alle de Gewesten aan die
van elkanderen geëvenredigd is. Dat eene Provincie,
die in vermoogen toeneemt, zoo wel moet vermeerderd
worden in haare Quote, als eene Provincie, die in ver
afneemt , daarin moet verminderd worden. Iets,-mogen
dat, onzes oordeels, niet geheel onredelyk is; en hier
zoo wel wordt voorgefteld en aangedrongen, dat veelen onzen Schryver iigtlyk daarin zullen toevallen. Al.
thans men is hierdoor volkomen in Raat gefteld , om
dit gefchil, 't welk onze opmerking ten. hoogte verdient, uit verfchillende oogpunten te befchouwen. ---^
Voor 't ove.,rige fpreekt onze Schryver in de twee.
den Brief ook nog, van dat gedeelte vaan het Zestiende
Artykel der Unie, alwaar de Heer en Mr PAULUS
oenige gevallen opgeeft, waarin de Staaten Generaal, in
gefchillen tusfchen twee of meer Provincien, zonder
Compromis of delegatie der twistende partyen, zig ge=
inengd hebben; beweegende, dat. de Beer en Mr. PAU.
LUS zig in die gevallen,,, welke hy tot bewys daarvan aan_
haalt, merkelyk heeft bedrogen. Doch wy: twy£elen
{lerk , of onze - Schryver , in het tegenbevty s daarvan,
wel zoo gelukkig gelaagd zy, als in de behandeling der
ecrfe g ucestie , welke, in doezen Brief voorkomt.
In den derden Brief wederlegt onze Schryver de ge.
dggte van den Heer en Mr. PAULUS, op het Negentien.
de Jrtykel der Unie, in zyn onderzoek, of de Alge_
.

meene Staten kunnen kennis neemen van misdaaden , begaan
in 't fur; van hun Ampt , door perfoonen , wezende in eed
of dienst van de Generaliteit : wanneer die per/oonen zig bevil den op het Grondgebied van de byzondere Provincien.

Verder maakt hy ook nog eenige aanmerkingen op
her geen, door den Heer en Mr. IMMTLUS, zoo op het
negende als negentiende Artikel der Unie , omtrent liet ver
gezegd is. En voorts wordt-mindervaozKygsmt,
deeze derde of laatf e Brief bellooten , met aanmerkingen
over het geene de Heer en Mr. PAULUS., zoo in het
tweede als derde Deel , nopens het bef isfcn van gefchilIen , over Oorlog , Betnnd , brede of Coaztributien gezegd
heeft. Doch hieromtrent komt het ons , na het beredeneerde door den Heer PAULUS nogmaals nagezien te
hebben, voor; dat de Schryver deezer aanmerkibgen
den
.
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den Heer en Mr. PAULUS deswegens iets doet zeggen,
het geen zyn Ed. zelve zeer zorgvuldig heeft tegengefproken. Het bellisfen van gefchillen door den Heer
Erfíladhouder; of onpartydige Regtsmannen, wordt,
door den Verklaarder der Unie, met veel naauwkeurig.
beid bepaald, tot gefchillen over de Quote in de gemeenti
lasten, ' zonder dat dit door hem tot Oorlog, Vrede of
Contributien wordt uitgefirekt. Men leeze hem, om daar
van overtuigd te zyn, met oplettendheid, ter zelfder
plaatze, door den Schryver der Aanmerkingen aange.
Naald.
Over 't geheel hebben wy deeze Aanmerkingen, die
alleszins blyken draagen van de. kundigheid des Brieven
genoegen doorbladerd. Hy had, naar-fchryves,mt
ons inzien, uit dien hoofde geene zwaarigheid moeten
manken, . van zynen naam te melden; vooral, daar de
Heer en Mr. PAULUS verklaard heeft, zig geene naamboze Schriften te zullen aantrekken: En hiertoe had by
nog te meer reden, daar hy, den beroemden Verklaarder
der Unie overal den welverdienden lof geevende, toont,
dat thy geen voorneemen gehad heeft, om denzelven in
''t minst te beledigen; des by ook in geenen deele, voor
't onaangeniame en vuilaartige van een twistfchrift, be.
hoeve bevreesd te zyn. 'Hy kan, op die manier fchryvende, van den Heer en Mr. ,PAULUS, billyk verwagt heb
dat zyn Ed. zig, op zyne beurt, ook van geene-ben,
andere Wapens, dan die van_ overtuiging zoude zoeken
te bedienen,: te minder daar deVerklaarder der Unie zig
geenszins bevindt onder het getal der zulken, die zig,
by mangel van betere bewyzen, van fcbelden en c1iicanes.
behoeven te bedienen.
Wysgeerige en Staatkundige Gefchiedenis van de Bezittingen en dens
Koophandel der Europeaanen in de beide Indien. Uit bet Frumasch
vertaald. Zevende Deel. le .4mfferdam by M. Schelekamp,
1778. Behalven het Voorwerk en don Bladwyzer, 48 bl. in gr.
octavo.
-

n gevolge van de befchouwing der Engelfche bezittingen op
Ivangen,
de vaste kust van Noord-Amerika, in 't voorige Deel aange.
behelst dit tegenwoordige een verflag
van die bezittingen , welken nog te melden waren; te weeten Pennfylvanie,
1. DEEL. / LG. LETT. NO. 5.
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Virginie,, Maryland; Karolina, Georgie en, Florida. Aan 't, ba.
rigt deezer Volkplantigen kegt de Schryver voorts zyne aanmer<
kingen weg_ns de bezittingen der Engelfchen in Noord-Amerika
in 't algemeen, hun . handel op of met hunne Volkptantingen, eri
derzelvver Verfchillenden regeeringsvorm , niet de gevolgen van
dit alles. En dit leidt hem ter overweeginge vn de laatst ont.
flame onlusten tusfchen eenigen der Volkpiantingen en het
Moederland; welken, zynes oordeels, nogtans zo fterk niet voort
te worden, dat zy alle verbindtenisfen met het-geztbhorn'
Moederland verbreeken: ook tragt by aan te toongin , dat het voos
de Europifche Natiën niet raadzaam zy, mede te werken om de
Engelfche Volkplantingen onafhangelyk van het Moederland te
doen worden.
Wet mede voltrekt de Abt Reyn4i zyne hefchryving ,van de Bezittingen 'en den Koophandel der Europeaanen in de beide Indiën;
en fchikt wyders het laatfte Boek , tot een flot van dit zyn Werk,
om in 't zelve na te gaan, welken invloed de verbintenisfen met
de nieuwe Waereld op de oude , gehad hebben; en 1,u)gs dien
weg zyne aanmerkingen mede te deelen , over verfcheiden onder
algemeen, of hunnen onder-werpn,di'Matfchy
invloed, op dezelve, naar ger:ide der verfchillende om--fcheidn
f andighedén, betreffen. Daartoe behooren in deezen, de Godsdienst, ' Regeeringsvorm, Staatkunde, Oorlog, Zeemagt, Koophandel, Landbouw, Idandwerken„ Bevolking, Belasting, Openbaar Crediet, Fraaije Kunften en Letter' Oefeningen, mitsgaders
Wysbegeerte en Zedekunde; over welke byzonderheden de Au.
heur zyne Wysgeerige en Staatkundige bedenkingen, ten befluite
vart alles , ,voo: dra,igt. Onder dit Slag van bedenkingen,
hoedanigen men ook hier en daar in 't geheele beloop van dit
Werk ingevlogten vindt, zyn 'er veelen, fchoon ze op verre na
allen niet even bondig zyn, welken men gantscb niet verwerpelyk
heeft te agten. Dan men ontmoet• 'er maar al te veel onder, met betrekkinge tot het Godsdienffige, die een ong_mítig denkbeeld van
des Schryveis Chara&Rer ten deezén opzigte inboezemen: . t welk
ons gedrongen heeft om den Leezer des aangaande., reeds by de
aanvangelyke afgifte deezer Nederdcitfclie uitgave, daartegen te
wnarfchouwen : (*) 't welk wy niet ondienf'ig geoordeeld hebben ,
met het afloopen van dit laatfte Deel nogmaals te herinneren. Voor
't oveiige is de uitvoering van dit laatfle Deel gelyk aan. die der
voorigen; en het gehele Werk is bylzouder wel gefchikt, om een
onderfcheiden denkbeeld te geeven van den Europifchen handel op
dc Indiën, en 't geen daar toe bctrekkclyk is; uit welken hoofde
wy dit Werk meermaals bovenal aangepi .•eten hebben; te meer
daar ons Vaderland geen gering aandeel aan denzelven heeft. En
dit noopt ons, tot een tlot van dit onderwerp, nog een ítaal uit
dit Werk willende opgeeven , den Leezer onder .'t oog te brengen ,
het
-

,

(t)

Zie $erfend. Vad. Leiter.Oef, Y. Dl. 320,

en VI D. kl. 35•
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het geen de Autheur beknoptelyk, wegens den fpoedigen voort

Koophandel, meld. Gewag gemaakt-ganvdeHolfch
hebbende van de veroveringen en groote vorderingen van de Por
Spanjaarden in de Indiën , vervolgt by in deezer-tugefchn
voege:
„ Midlerwyl verwaarloosden die twee Nat'.ën , ineesteresfen der
beide Indien, de kunften en den landbouw. Van oordeel zynde,
dat het goud haar alles moest geeven , zonder zich te laaten gelegen zyn aan den arbeid, die alleen het geld lokt, leerden zy, een
weinig te laat, maar ten haaren eigen koste, dat de nyverheid,
die zy verlooren, meer waardig was, dan de,rykdomw en , welken
zy verkreegen; en 't was Holland welk haar deeze harde les
leerde.
„ Met ál het goud der waereld, wierden of bleeven de Spanjaards
arm; zonder mynen en zonder landeryen wierden de Hollanderer}
wel dra'ryk. Dit is eene Natie, die alle anderen ten dienfile ftaat„
raar zich zelve zeer duur verhuurt. Zo ras zy de toevlugt hadt genomen in het hart der Zee, met de nyverheid enveyheid,'die-haare
befeherurgbden zyn, ontdekte zy, dat zy geen lands genoeg hadt
om het zesde gedeelte -der Inwoonderen te voeden. Toen wierp
zy •liet oog op het oppervlak des aardkloots, en zeide tot zich
zelve: „ Myn eigendom is de geheele waereld; ik zal haar genie,
„ ten door myne Scheepvaart en Koophandel. Alle landen zullen
„ het hunne toebrengen tot myn bet}aan ; alle volken tot myn ge«
„ ryf. Tusféhen het Noorden en Zuiden vn Europa verkoos zy
die plaats in .Vlaanderen, waarvan zy 'zich had afgefcheurd, om
niemand dan haar zelve toe te behooren. Brugge en Antwerpen
hadden Italie en Duitschland in hunne havens getokt; Holland wierdt,
op zyne beurt, de ilapelplaats van alle, 'r zy ryke of arme, maar
handeldryvende,,Mog,endheden. Niet te vrede met de andere Natiën te haarent te lokken, kogt zy by de eene 't geen de andere
ontbrak; bragt ze na 't Noorden de geryfyleheden van het;Zuiden;
verkogt zy aan dc Spanjaarden fcheepen voor laadingen, en ruilde,
in de Oostzee, hout tegen wyn. Zy volgde de pageers en. opzie
Huizen na, die, (loot den winst en de voordee--nersvagot
len, welkeFzy aldaar behaalen, zich in laat (tellen , om ze vroeg
of laat te koopgin. Het was, om zo te.fpreeken, ten koste van
Spanje en Portugal, dat het Holland gelukte, deeze Mogendheden
afhandig te maaken, een gedeelte hearer veroveringen in de beide
Indiën , en bykans "al het voordeel liaarer Volkplantingen. Holland
wist de luiheid deezer trotfche veroveraaren in flaap tc wiegen.,
e i door zyne werkzaamheid en waakzaamheid hun de íleutel hunner fchatten afhandig te maateen, van welke het hun flegts de ledige kist liet behouden, welke het telkens ledig maakte, naar gelang zy dezelve opx olden. Aldus deed een burger-Volk Adelyke
volken te gronde gaan, maar door de eerlykfic en wettigfte middelen , die in. de kanswisfelingen des gelu;;s kunnen plats
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„ Alles begunfi:igde de opkomst en den voortgang van derf
koophandel van het Gemeenebest : deszelfs ligging aan den oever
der Zee; aan den 'nood van verfcheiden groote rivieren; in de
nabuurfch ,p der vrugtbaarfte of best bebouwde landen van Europ a; deszelfs natuurl y ke verbintenisfen met Engeland en Duitschland, die het tegen Frankryk befchermden; de geringe uitgebreidheid en vrugtbaarheid van den grond , die de fnwooners nood
om visfchers, zeelieden, makelaars, bankiers en commis--zakte,
Sarisfen te worden; in één woord, om, by gebrek van grond
te leeven. Met de gefteldheid van-eigndom,vayrhei
pen grond en het klimaat paarden zich de ze^elyke oorzaken, om
den voorfpoed vast te tellen en te verhaasten. De veyheid van
Regeeringsvorm , die eene veyplaats opende voor alle vreemdelingen, die over hun eigen Vaderland onvoldaan waren; de veyhei3
van zynen Godsdienst, die aan alle de andere overliet een openbaaren en ongeftoorden Eerdienst; dat wil zeggen, de overeen
-ftemingvad eswtnmdivaeGosdienst, de belangen met de pligten, in één woord, de verdraagzaamheid, dien algemeenen Godsdienst van alle eerlyke en ver
geesten, vriendinnen des hemels en der aarde, van God als-lichte
hunnen Vader, en der menfchen als hunne broeders. Om kort te
g aan , het koophandeldryvend Gemeenebest wist ten zynen voordee.
!e te uóen gedyen alle de gebeurtenisfen, en rampen en gebreken
ban andere Natiën; de burgeroorlogen, welken de Geestdryver3
nntftak onder een harthoofdig Volk, welke de liefde tot het Va
onder een vey Volk verwekte; de onkunde en werkeloos.-derlan
bell, welke de kvr ezels iry voedde onder Volken, aan de heer-

hchappy der verbeeldinge

onderworpen.'

Onze Autheur voorts opgemerkt hebbende, hoe eerlang ook
Engeland en Frankryk zig ter voorzettinge van den Koophandel
bevlyrigden ; en welk eene uitwerking de Koophandel op de Staat'kunde hebbe; laat zig wyders, na de voorcreffelykheid van den
Koophandel en de uitfteekendheid der voorwerpen, welken in het
beroep des Koopmans vallen, afgemaald te hebben, nog wel inzonderheid uit over de veyhe^d van den Koophandel; dat hein natuurlyk aanleiding geeft, om zig over de oorlogen om den Koop
zodanig eene manier te laatgin hooren, dat wy 't der-handelop
moeite waardig agten zyne taal deswegens hier nog over te veemen.
„ Dat een Volk, binnen de Y sbergen van het Noorden befloo.
ten, het yzer opdel, e uit de inge:van'.en der aarde, welke aan he
zelve lyftocht weigert; en dat het, met het zwaard in de vuist,
de oogften van een ander' Volk maaie; de honger, die, geene wet
hebbende, geene wet kan fchenden, fchynt zyne vyandlykheden
te ontfchuidigen. Het moet wel van moord en roof leeven, dewyl het geen koorn heeft. Mar wanneer eene Natie in 't bezit
is van een- uitgebreiden Koophandel, en veele Staaten kan doen

be

QESCHIEDENrS DER INDIËN.

40§

beflaan van 't overtollige haarer voortbrengzelen, wat belang kan
haar dan noopen om den oorlog te verklaaren aan andere nyvere
Natiën, om haar het zeevaaren en arbeiden te beletten ; in één
woord, haar verbieden te leeven op firaffe des doods? Wa^ron
maatigt zy zich een uitfuitenden tak van Koophandel aan, een
regt om te visfchen, en ter zee te vaaren by wyze van eigendom,
even als of de Zee, gelyk liet Land, in roeden moest verdeeld
worden? In 't oog loopende is de beweegreden deezer oorlogen;
het blykt, dat de jaloersheid van Koophandel niet anders dan eene.
jaloersheid van magt is. Maar heeft eene Natie het regt om den
arbeid te verbieden, dien zy zelve niet kan dryven, en om eene
andere tot ledigheid te veroordeelen, om dat zy zelve zich daar
aan overgeeft ?"
„ Oorlogen om den Koophandel, welk een onnatuurlyk woord 1
De Koophandel voedt, en de Oorlog verdelgt. De Koophandel
kan den Oorlog wel voortbrengen en voeden; maar de Oorlog
fnydt den Koophandel de hartader af. Alles, wat de Bene Natie
op de andere in den Koophandel wint, is voor beiden een zaad
van arbeid en 'nayver : in den Oorlog is het nadeel voor beiden :
want menfchen noch landeryen worden door plondering, flaal en
yzer gemest. Te heilloozer zyn de Oorlogen om den Koophan
naar maate, door den daadlyken invloed der Zee op de Aar--del,
de, en van Europa op de drie andere waerelddeelen , de Oorlogsvlam algemeen wordt; en de oneenigheid van twee Zeevolken dei}
tweedragt verfpreit onder alle hunne nabuuren, en de werkeloos
ze fb onder de onzydigen."
-heií
„ Alle, kusten en alle Zeeën met bloed geverft , en met lylren
bedekt; de Oorlogsblixem fchietenie van het pene Aspunt na het
andere, tusfchen Afrika, Alle en Amerika, op den Oceaan, die
ons van de nieuwe waereld fcheidt, op de onmeetelyke uitges
ftrektheid der Prille Zee: zie daar het fchouwfpel der twee laatftb
Oorlogen, in welke alle Mogendheden van Europa beurtelings hevige fchokken geleeden en zwaare (lagen toegebragt hebben. Midlerwyl wierdt de aarde van foldaaten ontvolkt, en de Koophandel
bevolkte haar niet van nieuws; de velden droogden uit door de
belastingen, en de bevaarba are kanaalen befprueiden den landbouw
niet. De , geldleeningen van den Staat bedorven bv voorraad den
ícaat der burgeren door woekerende voordoelen, vooiboden van
bankbreuken. De zeg%praalende Natiën zelven bezweeken onder den last der veroveringen; en meer landen vermeesterende,
dan. zy konden bewaaren, of bearbeiden, gingen zy, cm zo te
fpreeken, te niete in den ondergang haarer vyanden. De onzydige Natiën, die zich in vrede wilden verryken te midden van
deezen brand, ontmoeten hoonender bejegeningen, dan de neder
een openbaaren Oorlog."
-lagenv
„ Wat uitzinniger ontwerp, dan die Oorlogen om den Koop
voor de Mogendheden die dezelve voeren, zon--handel,ig
r g
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der voordeel te doen aan de Staaten, die in dezelve tiet begree.
pen zyn 1 dan die Oorlogen, in welke de matroozen veranderd
worden in foldaaten , en de Koopvaardyfchepen in Kaapers ; in wel
Moederlanden en de Volkplantmgen nadeel lyden, by den-ked
Ililftand van hunnen wederzydfchen handel, cn van de wederkeerige duurte hunner Koopgoederen #"

Reizen, doorverfcheirten Landen van Europa, in de Yaaren ,
1174, 1775 en 1776, of Brieven, gefchreeven uit Duitschland,
Z vitzerland Italie , en Parys. Uit het Fransch vertaald. 's
Gravenhage by J. H. Munnikhuizen, en C. Plaat in Comp.
Twee Deelen , in gr. Bvo. zamen 672 bi.
anneer het oorfprorglyke der Vertaalinge, die wy hier aankundigen, in den Jaare 1777, het licht zag, hebben wy
onzen Leezeren des verflag gedaan, en getoond, waar in deeze
Reizen van de gewoone Reisverhaalen onderfcheiden waren (*).
Wy verzenden hun derwaards. Wat de Vertaaling betreft: deeze
Is zeer wel uitgevoerd.
Hier by zouden wy het, ten opzigte van dit Werk, kunnen laatgin berusten: doch het valt ons
a'to, s aangenaam, wanneer eenig Stuk ons ftoffé vdrfchaft om
een nutte of aangenaame proeve daar van op te disfchen.
Veele kwamen 'er ons, in het doorbladeren, onder 't oog, door
welke wy dank zouden behaalen : en de verfcheidenheid deedt
onze keus lang in 'twyfel hangen. In 't einde, bepaalde deeze
zich tot het geen onze Reiziger ons , in zynen laatften brieve,
gedagtekend Parys den t8. Sep. 1776 , berigt wegens de Huwelyken der Protef anten in Frankryk, en eenige andere byzonderheden,
tot deezcn Aanhang betrekkelyk.
„ Hat Parlement van Tonloufe, hetzelfde dat, voor eenige jaren, met zo . veel trengheid tegen de ongelukkige Huisgezinnen
t'an CALAS en sIRVzN gewoed heeft, kondigde korts een besluit
af, 't welk de Huwelyken der Protefanten, in het heimlyk irige2egend, voor zo veel de burgerlyke goederen betreft; van waerde verklaeit. Gy, weet, myn Her , dat, federt de vernietiging
van het Edith of Gebod van Nantes, de Prorcftantfche Onderdanen des Konings verpligt zyn hunne Huwelyken in het gezigt
der Katholike Kerke te vieien , en dat de Regeering, als zy dit
verzuimen, hun Huwelyk als een Byzitfchap befchouwwt, zo dat
de eerfte Katholike bloedverwanten de nalatétr+fchkp dër heim'yk
getrouwde perfoonen, met uitiuiting van de Kinderen, uit deze
vereenigingen gefprooten, kunnen naesten. 'De Parlementen van
eenige Landfchappen hebben, federt korten tyd, de zwarighe.
den dezer verfchriklyke rcgtsgeleerdheid beginnen te befpeuren.
Dus ondernam het Parlement van Bourdeaux, in het voorleden
jaer, te beflisfen, dat de Huwelyken, heimelyk ingezegend, terg
-

(4)
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t►pzigte van de burgerlyke goederen , van waerde waren - do
Katholyke aenhang, die in 't begin den I{inderen, uit een derge.
lyk Huwelyk gefprooten, de nalatenfchap hunner Vaderen betwist
hadt, berustte in dit vonnis, en de zaek bleef in fand. Het Parlement van Touloufe heeft in dit jaer,, ter gelegenheid van een
regtsgeding van dezelfde natuur, het voorbeeld van het Parlement
van Bourdeaux gevolgd; maer de Katholyke aenhang han-lelde
niet op dezelfde wys; hy beriep zich op den Raed des Konings,
en deze Raed heeft uitfpraek gedaen dat deze Huwelyken, in
alle opzigten, ven geese waerde zyn, en dat de Kinders, daer
uit gefproten, niet anders zyn dan aterlingen, die geen het minle regt tot de nalatenfchap hunner Ouderen hebben. Het is dus
het noodlot des Pdrlements van Touloufe , dat zyne vonnisfen ,
over de zaken der Proteftanten, altoos door den Raed des Konings vernietigd worden, het zy deze vonnitfen den Proteftanten
voor -of nadee!ig zyn.
„ Het lkt der Proteftanten is wel droevig in dit land: altoos zyn
zy geweest en zyn heden nog het naerftigíte, rykífe en gevolglyk
het nuttigfte gedeelte van de Onderdanen des Konings; en nog.
thans hebben meer dan twee millioenen van de noodzakelykfte
Onderdaenen des Koningryks in 't geheel geen' burgerlyken ftaet
in hetzelve , terwyl menigvuldige Monniken , die openbaerlyk
verklaren dat zy niets voor het welzyn der burgerlyke famenleeving willen doen, en dat dit hunne roeping is, alle de voordeelen
van den Stact, boven alle anderen, genieten. De arme Prote.
ftanten, die daërenboven het beste gedrag, 't welk in een dier
uitmuntende zedekunde hebben,-gelykandmois,e
zyn hier in den nooddwang van niet wettig te kunnen trouwen,
dan door middel van eenig bedrog. Sommigen winnen, door kragt
van geld, den Kerfpelpriester hunner wyk, om een valsch getuig
te krygen, dat zy hun Huwelyk in het Be--fchritvandezl
zigt der Kerke gevierd hebben, terwyl een hunner Leeraeren het
heimelyk in een afgelegen oord vereenigd heeft, 't geen men hier
noemt, in de woefteny trouwen. De anderen poogen hun geweeten, voor eenigen tyd, onder het juk te brengen, door het bezoeken van de Katholyke Kerken, waer zy de plegtigheden, welke zy verfoeijen, bywoonen; den Kathechismus en de boetpredi.
kaetfien, waer mede zy fpotten, aenhooren; Zonden, welke zy
naer hun goeddunken verferen, aen den Priester hiegten , en ,
door het ontvangen van het Nachtmeel, betuigenis doen van de
gemeenfchap, welke zy van voorneemens zyn, wel rasch te verlaten, en in de daed verlaten zoo dra zy getrouwd zyn, vervloekende den Priester ,en alle de huichelaryen, waertoe hy hun ge.
noodzaekt heeft.
„ Een verlicht en verftandig Lid der wereldlyke Geestlykheid
van Frankryk heeft korts twee Werkjes uitgegeven, waerin hy
Ilaerblyklyk heeft doen zien, dat 'er den Godsdienst en den Staet
P4
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tevens aen gelegen is , de Huwelyken der ProtefEanten te wettf.^

gen en hun een burgerlyken Staet te verzekeren een groot ge.

deelte zyner Medebroederen is van hetzelfde gevoelen. De Re.
geering zelve fchynt zeer gefchikt om deze groote zwarigheid
weg te neemen; maer de Monniken, de huichelaers en hunne bygeloovige aenhangers fchreeuwen uit alle hunne magt, om te be=
letten dat men dit heil aen den Staet bezorge. Zy wanen den Koning gekluisterd te houden, door den eed, dien men hem by zyne
zalving heeft laten doen, om zich tegen de ketteren te kanten , en
de kt-tiers, (let op de zagtheid der uitdrukkingd,) te verdelgen.
Dit deed korts een Jacobyner Monnik in een Werkje, 't welk zoo
slecht gcfchreven is, zoo llect redenkavelt, en w.aerin de brandklok zoo t}erk geklept wordt, als men van een' Monnik kan ver
eed, zoo even gemeld, is de-wachten.Hvorfid
voornaemite grond der beginzelen van onverdraegzaemheid, wel•
ken by 'er in opwarmt, tegen de grondbeginzels van verdraegzaemheid, welken zyn tegenftreever, met zoo veel billykheid en
wysheid, vastgef}eld heeft. •Deze Monnik dacht misfchien , dat
den wereldlyken Overheden niet bewust is , dat de Godgeleerden
duizend middelen bedacht hebben , om de Beden te leur te hellen,
en dus de wet der Natuure , fterker dan alle hunne Godgeleerd held, alle de eedera , ítrydig tegen het algemeene welzyn , ver
heeft van dezen eed andere voorfchriften en hoofd--nietg.M
Rukken afgeknipt; waerom zoude men 'er ,.niet insgelyks het geene de Ketters raekt kunnen afknippen? En waerom moet men 'er
het woord exterininara in laten? De Koning en de St;etsdienaers
denken, in dit opzigt, wel anders dan de Monniken. Eene val
Godgeleerdheid heeft de gevoelens der Natuure in hunne har--fche
zen niet uitgedoofd noch bedorven. De harde wetten der voorgaende tyden worden niet meer zoo naeuwkeurig in acht genomen.
De Koning heeft korts een treffend voorbeeld daer van gegeven
door het verkiezen van den Heer N r C x £ R, Genevenaer van

landaert, en gevolglyk Protef'ant, tot Raed van zyne geldmiddelen en Belluurder der Koningklyke Schatkiste, eene verkiezing,
welke bewyst dat de Koning meer werk maekt van het welzyn

van zyn Ryk, dan van het gefchreeuw der bygeloovigen.
,, Indien men volhardt met den Proteífanten een' burgerlyken
Staet te weigeren , om dat men zich verbeeldt dat de tegen
omstandigheden piet toelaten anders daer in te h:nde--wordige
len , laet men hen ten minsten , byna algemeen, in eene foort
van rust. Ik zeg byna algemeen, om dat nogthans hier en daer
Benige Kerfpelpriesters, Benige Bisfchoppen, en eenige Opzigters niet nalaten hen m::eire te verwekken, en hen zelfs te
kwellen, zon!er hen naer alle de geftrengheid der wetten te
vervolgen.
„ in het doorkruisfen van de naestliggende landfchappen dezer Hoofditad, vernam ik, dat de Opzigter van een derzelven
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tli Marfchalksbende in een dorp gezonden hidt, met bevèl om'
de Proteftanten , die 'er op een Zondag vergaderd waren, om
in een huis hunK'e gewoone gebe: en te doen, van daer te ver
dat by den Leeraer met de galei, en alle de anderen-jegn,
riet de gevangenisfe has doen dreigen, in gevalle zy hunne ver
huizen, of in de open lucht in afge--gaderin,htzy
legen oorden, vervolgden. Op anderen phetzen laten hen de
Kerfpelpriesters zelfs niet in vrede - fter•ven : want zy 'oiithouden zich geduurig ter zyde van derzelver beleden , waer zy hen
geftadig dringen om te biegten en het Nachtmàel te gebruiken:
en zy - verlaten de zieken niet, voor dat zy afgelost worden
door hunne Kapellanen , die • op hunne beurt by de kranken
blyven, tot op de wederkomst van den Priester. Indien de zie•
ken goed vindt de kamer te doen fluiten, het zy om zyne zaken
in flilte te kunnen befcbikken, het zy oni te rusten liet zy
om voedzel of artfenyen te nuttigen, het zy eindelyk om,eenige,
andere oorzaken, eischt de Priester, op Bene meesterachtige wys,
dat men dezelve voor hem opene , en doet , ingevalle van weiges.
ringe, de deur oplopen. Daarenboven hebt gy gezien, door heb
geen ik de eer had u hier vooren te melden, dat de Protetanten ,
niettegenftaende alle de toegevendheid , welke men voor hun
heeft, evenwel geen' den minften burgerlyken Staet genieten, en
dat yder P;otetftnt, in de oogen der Regeeringe, niets anders is
dan een aterling, die noch Vader , noch Moeder, noch Bloed
-verwant
heeft.
„ Zoudt gy, na-'het geene ik u wegens de Proteflanten g zegd
heb, gelooven dat de Jooden byna alle •de voordeelen, ,waarvan
de wetten de eerften beroofd hebben, kunnen genieten? De Huwelyken der Jooden zyn hier volkomen van waerde, hunne. Kinders wettig, hunne uiterfte willen en wetten op de nalatenfchappen voor allen aanval beveiligd. Niets belet hun in dit Koning
alle de voorregten der Katholyke Onue daneri te genieten,.-ryk
niitg dat de Koning hun brieven van Inbcorlingfclnp wi vergun&n. De heerlykheid van Picquigny, die eertyds den Hertog van
Chaulnes toebehoorde, en een der•aenzienlykfte landgoederen van
Frankryk is , door de voorregten , d?e daeraen verknocht zyn ,
door het getal der Inwoonderen, welken zy bevat, en door- de
menigvuldige Kerfpellen en leengoederen, die 'er van afhangen,
behoort tegenwoordig aen een Hoogduitfchen Jood, die uit Hol
Heer c Al rr E e , (dus is de naam van-landgekcis,
deezen gelukkigen Hebreeuwer ,) oefent 'er alle de regten, wel
Hertog van Chaulnes voor hein geoefend hadt: by geeft-kend
de Pastoryen, die 'er van afhingen, aen ween het hein behaegt,
en verkiest Kanunniken in de Bisfchoplyke Kerk van Amiens,
waarvan by Burggraaf is.
„ Voorleden Zondag ", vervolgt onze Reiziger, wy willen deeze opmerkenswaardige byzonderlieid nog overneemen, om dat de
Pro,
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Proteflanten daar In ook hun aandeel hebben, , i woonde ik een8
Kerklyke plegtigheid by, welke ik nog nergens buiten Frankryk
gezien hadt, namelyk, het Gewyde Brood aen te bieden. Alle de
Inwoonders van Frankryk zyn verpligt, yder op zyme beurt, het
Gewyde Brood in hunne kerfpellen te leveren. Men wil hier dat
be Gewyde Brood gevolgd is op de aloude Inzegeningen , zynde een
gedeelte van de Inwyding, 't welk de Bisfchop, ten teken van
eenigheid, aen de Kerfpelpriesters zond. In den beginne was dit
Boost eene vrywillige offerande; maer in het vervolg heeft men
dezelve noodzakelyk gemaekt, door eend geftrenge h^andelw.ys tegen alle de geenen, die weigerden het -zelve aen te bieden. Sedert deze nieuwe fchikking, heeft men van deze plegtigheid een
ihofpel van ydele glorie en een voorwerp van beting gemaekt.
De Kerfpelpriesters en Kerkmeesters vergenoegden zich, niet meer
met Brood: men moest hun ook geld geeven; en wit vreeze dat
men hun ke weinig zou geeven , rundernamen zy. de geloovigeA
wier yver hun verdagt was, zelfs te fcháttn. Behalve ,dit, moe
deze offeranden nog door Zwitzers roet ,witte handfclwenenl-ten
in plegtige ílaetfie gedragen, en de pracht van het fchouwfpel met
wbsfchen Kaerfen verlicht worden. Op de gewone Zondagen
willén.'de Priesters wel gedoogen dat verfcheiden hunner leeken
ziéh• veeéenigen,'om deze kostbare plegtigheid te faanen te ver
dan de armen door de welgegoedften verlicht-richten,'wado
worden; maer op de groote feestdagen moeten zy ryke,ledemater^
hebben, wien zy de pracht, welke dezelve 'er ten toon' moeten
fpre,iden,-vootfchryven, ten zyze te vooren weetendat,hun Kerk
uit zich zelven genoeg geschikt is, om 'er zich edelmoe -gnot
te betonnen. De groots - moeeren en rykfe-cl^genuistryk
tfópliden verkwisten 'er foratyds honderd I<tuizen, en zelfs meer.
(3p den stag dat ik deze plegtigheid befchouwde, varen het drie
]denmaten van aenzien, ere te farcen hetGewyde Brood lever.
den: ik zag de lyst der onkosten., wasrop de Kerstmeesters hen
gefchat hadden; zy beftond in de volgende zaken; zes Gewyde4
Btooden, yder van vyftien ponden; zeven- en dertig ponden waself,
voor de offerande van yder twee- en dertig Franfche guldens aen
geld; voorde diagors vyf'tieu guldens; voor de dienaren en Zwitteren, der Kerk vyftien guldens; de onkosten van dc hwndfchoet
non waren 'er niet in begreepen; maer deze }ieeren voorzagen uit
zichzel'ven• daer in. Kortom, alle de onkosten beliepen op meer
dan driehonderd Franfche guldens. De Proteflanten zyn verpligt,
zoo wel als de Katholyken, het Gewyde Brood te leveren: want
het is een gronde egel , in Frankryk aengenomen, dat yder FrapschnïáP geacht wordt Katholyk te wezen".
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G fprekken tusfchen een Vader en zyn tienjaarig Zoontje; of de
eerie beginfels eenex goede opvoedinge. Te amfterdam, by J. v.
Gulik , 1 779• In cia1va 39 bladz.
•^7 r een voorafgaand onderhoud over het vereischte onderwys

tv der Kinderen; wanneer zy tot-die jaaren komen, in welken
zy vatbaar worden, voor. de.dndetfcheiding an goed en kwaad,
behelst dit hokje nog drie Gefprekken, gaande over de Liefde
en de Eerbied tot God; den pligt der Kinderen tot hunne Ouders en Leermeesters, , en het gedrag der' Kinderen omtrent an.

deren. Het floe deezer Gefpgekken doet ons denken, dat het

oogmerk is, om dit onderwerp verder te agtervolgen; en de
leerzaame ulte'b'éririg vat% "dlt gedee1të, 'zynde zeer wel ingerigt

naar de vatbaarheid der, Kinderen ti maakt dat deze ondernee -

ming aanmoediging verdient; zo, tot leering van..de Jeugd, als
tot eene handleiding'veeler Ouderen, om den I Inderen op die
manier eene ondetwyziragte yerle a,.,var _ welke men verwagten mag, dat zy een gái itigen invloed kan hebben,
Entretiens, Drames & Contes Moraux, a,l'ufage des Enfans par
Madame DE LA FITz. A Ia Haye chez Detune, 1779. Sans la
Preface 453 pp. in oétavo.

de la The heeft Bene aanvallige inneemende leerwyze
M adame
der Jeugd'; Ii a1 G✓'fptëkl e1 'z rn leeveiidig'en uitlokkende;

haare Zedelyke Vertellingen én` Toonalen, 't zy door har zelve
uitgedagt, of met oordeel uit andere Schr`rvers overgenomen,
zyn leerzaam, en het daar mede vexkq ogte osI {erhoud is zeer wel
geschikt, om 'er de Jeugd ten ophiet'k2hán1' gébr'uik é an te leeren
maa ken., Uit dien hoiifde„ mag, øi€h 'ook dit Werk tellen, onder
de Schriften, welken men ter nuttige ontlerwyzinge.•van de Jeugd
mag aanpryzen; en waar van men zig, by aldicn Madame la.hite
indiervoege vervolgt, verder een goeden urtfiag mag belooven.
117 ngeldichten van 't .Genootfchap, Volmaakter doorden tyd. Tweede Deel. Te Utrecht by S . de waal , 17?9. Behalves het,! oor
199

bladz.

-bericht

T et Genootfchap, Volmaakter door den tyd, beantwoordt, in dit
j

tweede Deel, zeer wel ,aan de verwagting , die wy 'er mot

de uitgave van het eerfte Deel van opgevat hebben (*); des het
toen gezegde ook hier (tand houde. Tot eene proeve hier van
ítrek•
( 4 ) 7.ic fled. tied. Lelter•fef. VII. D. b1. 2a6,
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(rekke in deezen het volgende Dichtflukje, getyteld, de Geloova•

ge by zyn Graf.

Dit graf zal my ter rustplaats firekken.
Hier woont eerlang myn zielloos lyf,
Als in een jreedzaam jlaap verblyf,
Tot God het weder op zal wekken,
In dien gewenschten morgenfond,
Wanneer liet gantsche sveereldrond,
Voor zyn geluchten floel, ten oordeel zal verfchynen;
Daar hem myn oog zal zien omringt van Cherubynen.
Ontzachlyk denkbeeld! fervelingen,
Die nog op de ydelheden bouwt,
Hoe moet, wanneer ge uw graf befchouwt,
Defchrik en vrees uw ziel befpringen!
't Voorfpelt u niets dan ach! en ivee
Gy landt nooit aan een zaaige ree!
Zoo God uw leevenskiel niet nog in tyds doet wenden,
Zinkt ge in een jammerzee van eindelooze ellenden.

Voor my 'k heb graf noch dood te fchroomen:
Hy, die en dood en hel verwon,
Myn j7ezus is myn leevens bron,
Hy heeft den prikkel hen benomsn.
Zou ik dit doodsdal dan ontvliln!
Neen, 't doet one in 't zoetst vooruitzigt zien,
Hoe hy, die over 't fof, dit nietig flyk, zal waaken,
Eens in een beter oord myn heibaat zal volmaaken.
'k Wil dan gerust myn graf bezoeken,
Dan wordt de Dood my tot een vrind,
Schoon 't veeg gewormt dit vleesch ve;flindt,
De teeldraak my bedreigt met vloeken,
Geen nood: 'k flap echter rustig voort,
'k Verlaat my op 't onfeilbaar woord.
'k Bie wiiiig 't lyf aan 't graf, de ziel verbeidt het boven,
Om daar, c4 nieuw veré nd , oneindig God te loven.

ALGEMEENE
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LETTER -OEFENINGEN.
.Leerredenen van c. J. zoLLIKOFrx, Predikant der Evangeliescic Hervormde Gemeente te Leipzig. Naar den tweede*
druk in liet Nederduitscla overgezet. Tierde Stuk. Te
.?mferdam by P. Meijer 1778. In groot oaavo 29,3
bladz.
van negen Leerredenen, niet min opwekkeEenlykaental
dan de voorgaenden uitgevoerd, vervat dit ge-

deelte dezer verzamelinge. De eerste flrekt om ons onder her oog te brengen, hoe men van den Godsdienst
zyne hoofdzaak kan en moet maken, en hoe voordeelig
he zy zulks te doer. Ene tweede is gefchikt ter aenmoediginge tot den plicht der weldadigheid, met beantwoordinge eniger tegenredenen. De twee ,volgenden
ítellen ons de zonde voor als de voornaemíte oorzaek
van alle menschlyke ellende; waervan de Eerwaerde Zollikofer de overtuigelyIkfle bewezen te berde brengt, onder ene betogende ontvouwing van de vier volgende
ílellingen.
„ i. De zonde brengt zeer veel kwaad over den
mensch, van 'c welk hy, indien by deugdzaam ware,
geheel bevryd zoude zyn. 2. De zonde fielt den
n ensch buiten ítaat, om zich dat kwaad, 't welk niet
geheel vcrmyd kan worden, verdraaglyk en ligt te
maaleen. 3. De zonde verhindert hem het
goede, ('t welk het kwaad, dat in de waereld is, niet
Meen opweegt, maar het zelve ver overtreft,) recht
te genieten, of in cie genieting daarvan die geluk
te vinden, die hy, indien hy deugdzaam-zalighed
ware, daarin vinden konde, en die hem dan het ontbreken van vecle andere dingen vergoeden, en hem voor
v vele rampen en bezwaaren fchadeloos houden zoude.
4. De zonde maakt de mensch ogvatbaar voor
den iaat der zuivere en volmaakte gelukzaligheid, die
in de toekomende waereld op de rechtvaardigen wacht ,
I. DSSL. L^LG. LTtTT. NO. 6.
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en tegen welke al het lyden en bezwaar van deezen tyo
in 't geheel in Beene vèrgelyking komt"
Na deczen ontmoeten we ene Leerreden, waerin zyn
Eerwaerde zich bevlytigt, om zynen toehoorderen aenleiding tegcven , om uit het harte, dat is, zonder voora.
gc(chrcven of vin buitengeleerd formulier, met hunne
eigene gedachten en woorden, te leeren bidden: waertoe by hun in dè eerfle plats verklaert, den aert en de
wyze, hoe men dit moete leeren en zich daeraen gewen
1e; en hun vervolgens nog enige regels van Christelyk
beleid, tot verligting dezer bezigheid , aen dc hand
geeft.. Hieracn volgen twee Leerredenen, die de Liefde tot' God ten. onderwerpe hebben, ter bevorderinge
van welke zyn Eerw.aerde eerstlyk aenwyst de gezind
handelingen, door welleen de liefde Gods zich.-hedn
lace blyken, en in welke zy hoofdzaelelyk'be(Iaet. Ver
onze liefde tot God getleld-volgensrkathy
moet wezen, of welke eigenfchappen zy moet bezitten,
wanneer zy van de rechte geaertheid zal zyn : en na dit
alles dringt hy ten laetfte 'de redenen, die ons tot het
lief hebben van God verplichten, ten crnstig!Ie aen. Op
dczen komt ons ene Leerreden voor, over dc voorzichtigheid der Waercldlingen rcpt befcharning der Christe.
ncn, naer luid van 's Heillands tacl,Luk. XVI. 8. De
Kinderen deezer waereld zyn yoorzichtigcr dan de Kinderen
des lichts in hun gejachte; of, in hunnen aert , te weten
in hunnen tiert van denken en handelen : welk voorhel
onze Leeracr indezcrvoege opheldert en bepaelt.
„ Dc cc fier_ zyn opmerkzaamer, voorzigtiger en ge_
hil.tef in de behandeling hunner bezigheden en belangen
dan de laatften : de eerflen vertoonen een verfland , eene
febranderheid , eene vlyt , eene overeen{Iemming van
ongmcrk en gedrag, een y ver 'en Bene bercendigheid in
cie uitvoering hunner ontwerpen, die men niet ligt by de
laatflen ontdekt. De kinderen des lichts begaan dikwils
,: =elke feilen, en manken zich aan zulke verzuimen íchuldig, die de Kinderen deczer wacreld zich nooit vergeev:n zouden. G y kunt ligtel}': afmeeten, dat deezc flelh ug , of íchoon dezelve in alge.neene uitdrukkingen
vervat is, zich niet zonder onderfcheid op alle enkele
perfooncn, clic tot decze twee kiasfen van i enfchen behooren , toepasfen laat, maar dat men, ten aanzien van
beiden, veele uitzonderingen op den regel vind. Want.,
ge.
—

,

LEERREDENEN.

219

gelyk'er_, aan de eene zyde, waereldiingen genoeg zyn,
die zo wel hunnen a rcifchcn en,tydelyken, als hunnen
geestelyken en ecuwigen welfland, :gantfchelyk verona+chtzaamen , en door een onvcrflandis en dwaas gedrag
ten zelfden tyde hun uiterlyke geluk, hunne- gezond
hun leven en, ziel bedery n : zo zyn 'er ook ze--heid,
kerlyk ,aan de andere -.zyde, v-roome menfchen , die
zich even zo werkzaam,, even zo yverig en ítandvastig
bemoyijen,om -hunne pligtten.te volbrengen, hunne zaligheid te werken, genadig wyzer en heiliger te worden, den, fchat hunner goede werken op te hoopen, en
de heeríchappy van den Godsdienst en de waercld uit
te breiden, als zich de waereldling bevlytigen kan, om
de ontwerpen van zyn hoogmoed of van zync gierigheid
gelukkig uit te voeren. Wy moeten derhalven de itellita.g in onzen tekst omtrent dat geene begrypen plaats
te hebben , dat gewoonlykst en dikwyls onder de menfchen gefchied ; en yin deezen zin is het maar al te waar,
dat de Kinderen deezer waereld voorzichtiger in hunnen
aait zyn, dan de Kinderen des lichts ". Ter aentooninge hiervan bepaelt zich onze Lceraer, tot de vyf
volgende hoofdtrekken van het charaaer der waereldlingen.
„ t. Zy trachten met de grootíle zorgvuldigheid
kennis van de dingen deeezer waereld te verkrygen,
en van de wegen, die niet moet inflaan , om in dezeIve tot zyne oogmerken te geraaken. 2. Zy Rellen zich
zeker vast doelwit voor, op het welk alle hunne poogingen ingericht zyn, en het welk zy nooit uit het
oog verliezen. 3. Zy haan daadlyk den weg in, die
hen derwaart brengen kan. 4. Zy zyn flandvastig in
het nafpooren van 'het geene zy zoc'.:en. En eindelyk
5. Zy onderzoeken den ftaat hunner bezigheden en belangen , en zy doen zulks met alle de naauwkcurig.
heid, die in hun vermoogen is".
Met dit gewoone gedrag der Waercldlingen vcrgelvkt
zyn Eerwaerde het gewoone gedrag der Christenen, die
onder het licht van 't Euangelie leven , en doet ons
daer uit opmerken, dat de flelling van Christus in den
tekst, niet dan al te gegrond is, en dat ons eigen ge
-drageoviílbwyznaderv hin
juistheid aen de hand geeft. Ten lactfle grond by hier
een ernitigen aendrang onzer verplichtinge, om dit-op
,
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in demoedc en bbetvaerdigheid te erkennen ; om daerdoor genoopt te worden tot een meerder oplettendheid
op onzen wandel, ten einde wy, als rechte Kinderen
des lichts, „ voorzichtiglyk wandelen, nooit zorgeloos
„ worden , íteeds waaken , Reeds bidden, en by aan„ houding naar grooter volmaaktheid fireeven". --^Eindelyk geeft ons dit Deel nog in handen ene Leerreden over de verheerlyking van God, in de menschwording en geboorte zynes Zoons , ter aentooninge, hoe
God zich door deze gebeurtenis verheerlykt heeft, en
hoe wy hem, ten aenzien dezer gebeurtenisfe, moetenr
verlaeerlyken ; welk een en ander de Eerwaerdc Zollikefer, met zeer veel nadruk, ten opwekkelykfle voor.
driegt.
De Rechtvaardiging uit liet Geloof, door de toerekening van
Clni,tas Gerechtigheid verklaard, bevestigd en verdedigd,
dooi J. owIc , Dr. der H. Godgel. Uit liet Engelsch ver
M. V. WERKROVEN. Met eene Voorreden van-,alcdor
G. J. Ne H VIS, Predik'ant te Huif erdanz. Behelzende eenige
Aanmerkingen over liet J'J7erkverbord en de omiiniddelyke
Toerekening. Te Alnajleïdanz, by M. de 13ruyn, 1779.
.legalven het hoorwerk 499 bladz. in quarto.
y die begerig zvn ene gegronde kennis te erlangen

van de onderfcheielcn denkbeelden , die in de C^iristenkcrke, nopens de Leer der Reehtvaerdiginge des Zon
beweerd worden ; en op welke gronden het ge -dacrs,
voelen der Gereformeerden, tegen de daer van vcrfchillende Leer('ccllingen , te verdeedigen zy, vinden , in dit
cloorwrogtc Werk van den geleerden en oordeelkundigen
Owen, de noodige onderrichting. En daer benevens leert
hen de Voorreden van den Eerwacrden Nahnys , hoe
men, overeenkomftig daer mede, het Werkverbond en
dc onn,iddelyl<c Tocrckenini hebbc te beschouwen, ter
wegnemin ;e van alle zwarigheden ; welk een en ander
dit vATeri..van veel belang maekt, voor hun, die zich
op de Titeologica Polev iiLa toeleggen,
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De Doopsgezinden verdeedigd , door A. BOOTH, Dienaar van
het Euangelie binnen Londen. Uit het Engelsch vertaald.
Te ,mflei dam by M. de Bruyn, 1779. Behalven de
Voorreden 242 bladz. in gr. ocïavo.
-

it dit Gefchrift kan men afnemen, dat de Doopsgezinden in Engeland verfchillende gedachten voeden,
over de noodzaaklykheid des bejaarden Doops, met be..
trekkinge tot de onderhouding des Avondmaels; uit hoofde van welk verfchillend gevoelen zommigen zo wel jonggedoopte belyders als anderen tot het Avondmael toela
'er gevonden worden, die beweren, dat-ten;warg
men gene anderen, dan zulken , die in hunne bejaerdheid
gedoopt zyn, tot het Avondmáel moet laten komen.
De Eerwaerde Booth, tot de laetfte party behoorende,
verdedigt zich en zynen aenhang deswegens Itianlyk,
en tevens befcheiden: doch dit onderwerp, nopens de
min of meer veye gemeenfchap aen 's Heren Tafel,
fchynt thans onder de Doopsgezinden in Engcland van
meer gewigt te zyn, dan hier te Lande; daer dit ge
voorheen vey hevig behandeld, nu al in ftilte-fchil,
fchynt gebrágt te vezen.
.

Lykrede ter gedachtenis van den Wel Eerw. en zeer Gel. Heer
L. REEDER , in zyn leeveil Leeraar dfr. Evang. Luth. Gen.
te Culenborg, en, 'voor zyn overlyden, beroepen 'te 1lmferdarn; door I. D. DEIMAN, Leeraar der Éuan,g. _Loth.
Gein. te Íltrecht, en des Overledenens beroepen Opvolger te
Amflerdánz. Te Utrecht, by B, Wild, 1779. In quarto
44 bladz.

verdienen de Lvkredenen Ilcchts ene algeM erefldeels
mene melding; dan van dit gewoone flag van Lykredc-

nen mag deze van den Eerwaerden Deiman, ter gedachtenisfe van den Eerwaarden Reeder tiet het hooglie refit uitgezonderd worden: als ene wel uitgewerkte Rcdenvoering„
die op zichzelve der lezinge wel waerdig is. I Iet hoofdoog
te beve -merkdsLcai,zynToehrdca
len , de noodige Befcheidenlieid ia liet oordeelen over tfge/1orlene pecfonen, als een'plicl ,c, welken beulen ,Rede en C77risten•
Q3
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tendont ons Eters aanapryzen en gebieden. Dit doet hem, na
cL n beknopt voorlel, van den int.uud der Apostolifche
vermaningc, Rom. XIV. 4, en derzelver aendrang in 'C
algemeen, ter zake treden. Ter ontvouwirge van den
bedoelden plicht toont by,, dat deze BefcheiJenheid ons
duidel vk cie volgende algemene regels voorfchryft :
„ i. Over afgeilorvene, ?erfopen in 't geheel niet te oorde - 'en , ten zy wy dezelyen gcnoc zaan i gekend, en te.
Yens verliands genoeg.. hebben, om t over hen te, kunnen
oordeelen. 2. Over niets vertier te, oordeelen , dan wat
eenigzins voor onze rogtbank getrokken kan wordep.
En 4. in alle gevallen , waarin wy ipeenen :te; mogen, en
moeten oordeclen , altons zo pn^7,igtig :te zyn,, dat -wy
noch de Waarheid noch der Liefde te kort;:doen, " , Zyn
Eer wacrdc breid deze regels, met veel naeuwkeurigheid,
onderfclheidenlyk uit, met invlechtinge van etlyke aennterkinr en over, of beftraffloge van verfcheiden byzondencoden daeftoe betrek_kclyk of daer, tegen aenloopende;
waerin de Lykrcdenen naer den gcwoonen íleneer ook hun
aendecl hebben. Den plicht hier mede ontvouwd zynde, dringt by voorts deszelfs ernflige betrachting ten
bondie,(le aen; en gaet daer op over tot dat• gedeelte
z`1ncr Leerreden, 't welk bepacidlyk gefchikt is, ter
p?echtige gedac.ztenisfe aen den overleden Leeraer;
wacrin by de voorheen ontvouwde regels der Befcheidenheid, in 't oordoelen over afgetorven perfonen, zeer
wel. in acht neemt. Ten laetfte fehikt onze Leeraer die
gedachtenis ten toepasfelyken gebruike; en daer het onverwacht en fpoedig fterfgeval van den E^'rwaerden Ree
in dezen bovenal opmerkzaem was (*), is de toe--der
pasfing ook inzonderheid hier naer' ingericht. Na ene
voorafgtende aenmerking over het verkeerde en rechte
gebruik van de bedenking des doods, en dus wel byzonder over het leerzame van het aflferven van den Eer_
waerdcn Reeder in 't algemeen; bepaelt by zich tot dea
,

,,

„
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(*) Zyn Eerwaerde naemlyk ha'! Zondág, den ro vn Louwand dezes jacrs, nog twcem^el gepredikt, en Macndag zyne beroeping te Amfibrd.:nr aengenomen; ook was by Dingsdag, zo
veel men weet, gezond en wel opgeftaen , en werd
dienze,fden dag, nog in den Ogtendfond„tusfchen io en ii uur,
door een fchielyk toeval, plotfelyk, uit deze íferfykheid weg
geiukt.
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indruk, die zulk een hacstige en onverwagte dood op
de levenden moet maken. Het ontroerende hier van
wraekt zyn Eerwaerde niet in alle deden, maer by
fcherpt zynen Toehoorderen tevens in, dat zy 't 'er
meer op moeten toeleggen, om het vreefelyke van dat
denkbeeld te overwinnen, 'en. 'er zo over te denken,
dat zy daer door in hunne gemoedsrust niet gehoord
worden. Het komt 'er, gelyk by met korte woorden
toont, niet op aen, dat -wy het akelige denkbeeld des
doods altyd voor den geest hebben; maer de groote
-zaek is hier, dat wy, door.-en voorzichtig en Christelyk levensgedrag, toongin, dat wy in ons harte waerlyk overtuigd zyn van de onzekerheid onzes levens. Dit
doende zal de onzekerheid des doods ons niet ontrusten, en wy zullen, door Gods genade, altoos gefc'hikt
zyn, om wel en zalig te fft even.
De Zedeleer der H. S. van den I-Iooffleeraar.. I. L. V. mos
agtervolgd door j. P. MILLFR , Hoogleeraar in de-I^m
H. Godgeleerdheid te Gottingen, IXde Deel. Vertaald

door A. A. v. - MOERBEEK , Leeraar der Doopsgezinden te
Dordrecht. Te Utrecht by G. T. en A. v. Paddenburg,
1772.- Behalven de Voorréden en de Bladwyzers 55 2
bladz. in quarto:

dit negende Deel voltrekt de Hoogleeraer Miller dit
InZedekundige
Werk, niet de verdere ontvouwing van
Onderdanen, mitsgaders

de plichten der Overheden en
die der Leerárén en der Toehoorderen; waerniede dit
laetite gedeelte der Zedehunde, betreffende de plichten,
welken de Christenen in zekere llfaetfchappyen en Statee moe
zyn volkomen heflag verkry t. Herhael--tenwram,
,de proeven van de weze der uitvoerinfe dezer zedelc:ere, zo door den hcrocmden Afosheina, als vervolgens
door den geachte? Miller, van tyd tot tyd, met de uit
ieder Deel, door ons verleend, hebben ten-gaven
overvloede kunnen dienen , om dit Werk den beoefenaren der Zedekunde aen te prvzen : des wy 't niet noodig
achten hier nogmaels op itaen te blyven. Aïleenlyk
komt het ons, ten floc, nog diení'cig voor, alle dezulken, die zich an dit Werk bedienen, te raden, d:st ze
tevens gebruik maken van liet Volledig Uittrekzel dezer
ZrQ i.
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Zedeleere door den Hoogleeraer Miller opgefteld , in den
jare 1766, in 't Nederduitsch vertaeld, te Utrecht uit
R. de Meyere en .7. v. Schoenhoven. De-gevnby
aeneengefchakelde ontvouwing der hoofdhellingen van
dit uitgebreide Werk, aldaer in ene geregelde fchikking
voorgedragen, verleent den Lezer ene zeer goede handleiding, om den zimenhang dezer Zedeleere gereedlyk
na te gaen ; en brengt hem onder 't oog, welke byzonderheden by,, des begerig zynde, daarin bleeder uitgewerkt kan nafpeuren.
Mufeum Haganum, Historico Philologico-Theologicum
exftru&un] a NICOLAO BARKEY , S. S. Th. Dotore
ejusdemque Faculratis Profesfore et Ecclefiaste Hagana , ut et Societatis Scientiarum Zelandicae , qua'
Flesfingx est Sodali. Hagar Comitum apud . H.
Munnikhuizen et C. Plaat. II Tomi in ottavo. Absque
Prneft. etc. 1200 pp. nee non T. III. P. I. absq. prod.
284 pp.
-

Symbol Litterarix Hagan a; ad incrementum Scientiarum omne genus, a variis amicis collata; : editore
N. BARKEY, D. Clasfis prim ae Fasciculus primus, fe
.7. H. Mun--cundsetri.HagComupd
nikhuizen et C. Plaat. In oEtavo. Absq. Prarf, 672 pp.
twee Verzamelingen van geleerde Schriften,
Vandie,deze
aenvanglyk, reeds voor enigen tyd uitgegeven
zyn, en welken, daer ze ene vry algemene goedkeuring
ontvangen , nog verder fi:aen achtervolgd te worden ,
hebben wy voorheen geen gewag gemaekt; om dat ze
enigermate buiten ons plan waren; dan, by uitbreiding
van 't zelve, hebben wy 't thans wel der moeite waer•
dg geacht, dezelven daer in te betrekken. Het
eerfte, het Mufeum Haganum of de Haegfche Oefenzaal,
behelst ene verzameling van kleine in druk uitgegeven
Verhandelingen, en Stukken, die zeldzaam voorkomen,
over Historifche, Philologifchc en Theologifche onder
tweede gefchrifc , getyteld Symboke-werpn.Eht
Zitterarice Hagance &e. , zo veel als , Haegfche Letterkundige Dischgerechten , door verfcheiden goede Vrien.
den byeengebragt, verleent ons ene foortgelyke verzanme.
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meling van Verhandelingen en Stukken, welken niet gedrukt, maer den Hoogleeraer BARKEY in gefehrift medegedeeld zyn; om dezelven, zo ze, zyns oordeels, van enige
nuttigheid mogten wezen, met anderen bveengevoegd ,
door den druk gemeen te maken. Men vind des , in het een
en 't ander Gefchrift te zamen gebragt , ene reeks van
leerzame ontvouwingen over ene groote verfcheidenheid
van onderwerpen; waerin oefengrage Lezers , een ieder
naer zynen fmaek, in de opgenoemde oefeningen, zich
kunnen verlustigen. De Hoogleeraér BARKEY doet 'er
alleszins ene oordeelkundige keuze in doorftralen, met
die onpartydigheid van geest, welke hem eigen is ; waer
door by zig niet bepaelt tot Stukken van zynen byzon
finaek ; maer alles, zonder onderfcheid, aen de-dern
hand geeft, 't welk by oordeelt , dat, by nader onderzoek van het voor en tegen, ter nafpooringe der waerheid , en ter bevorderinge van nutte kundigheden kan
dienen. In 't vervolg van tyd is ons oogmerk deze Gefchriften naeuwkeuriger gade te ílaen; en den Lezer 'er
nu en dan enige merkwaerdigheden uit mede te deelen ;
voor tegenwoordig zy 't genoeg beknoptlyk te melden.,
welke onderwerpen 'er tot dus verre in verhandeld, of
welke Stukken daerby medegedeeld zyn; waer uit men
.de nuttigheid dezer Verzamelingen kan afneemen. Ze
zyn de volgenden :
Onderzoek naer de natuur van liet Moabitifche Ver
i; en wel, in hoe verre het al of-bond,Deut.XI
niet onderfcheiden zy van het Sinaïtifche Verbond.
Twee onderfcheiden Verklaringen van Gen. XLIX.
io, en ene over het geheele beloop van Jacobs Zegen
-fpraek,Gn.XLI
Aen}nerkingen over het geen men in acht heeft te ne.
zeen, by 't verzamelen der verfchiliende lezingen des
Ouden Testaments.
Verhandeling over den Zondvloed.
Opfpooring'van 't afloopen der buitengewoone gaven,
met de bereikingen van derzelver oogmerk, door Paulus
aangeduid. Eph. IV. 12,13.
Aenwvzing van het nut der beoefeninge van de Oosterfche Dialecten, byzonder van bet Arabifche Dialect,
in 't verklaren van den Hebreeuwfchen Tekst.
Berigt van de Jooden in China, of de Chinefche Jooden.
Bel
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Bewys , dat de Hervormde Leeraers 's Heillands woorden niet figuurlvk noch overdragtlyk verklaren, maer zich
in hunne verklaring aan de letterlyke betekenis van's Hei
lands uitdrukking houden , bewerende , dat r9zó . e s i zè
Pgr^,á g& zo veel zegt als, Dit betekent myn lichaem.
Verhandeling i ten betooge, dat een gematigde yver,
om Profelyten te maken , niet aenloopt tegen de natuur
van den Joodfchen Godsdienst.
Verflag van een Canael, ter vereeniginge van de Middelandíche en Roode Zee, waerfchynlyk door Koning
Sefostris , voor den Trojaenfchen Oorlog, gemaekt.
Onderzoek naer de tael der Goden en der Menfchen,
door Homerus bedoeld, vermoedelyk de Griekfche en de
Scytifche Tael.'
Verhandeling ten betooge, dat de loflyke benamingen
van geroepenen, heilige uitverkoren, enz., in deApostolifche
groetenisfen , niet bepaeid betrekkelyk zyn tot -waèrlyk
wedergebooren Christenen, maer tot de Gemeente in 't
algemeen, aen wèlkè 'd Btief gezonden werd.
Nafpooring van dein 'o'orfprong van de ' Kettery der
Valentinianen in de' Egyp'tifche Godgeleerdheid.
Oudheidkundige Aefimerkingén betreffende de Gefchiedenis van Groot-Brittannie.
Onderzoek naer de woonplaets der L¢ngce, door Pi-lemceus by de Semnones gefield ; welke' geweest fchynt te
zyn , in het tegenwoordige Meklenburgfrhe; a1war ze
veelligt hunnen nacm ontleend hebben, van een Doip
genoemd Linaga, liggende oudtyds op derenzeli van
gce: Lini
her 1lavelbergiche; van daer dan Linági; Lin
of

Linones.

De geloofwaerdigheid van 't getuigenis van Procopius,
wegens de Colommen te Tingis, (nu Tanger;) als behelzende ten zynen tyde een merkwaerdi'g opfchrift , welk
zou dienen ter bevestiginge van het Bybelfche verhael,
wegens de overwinningen van Yozuc'. in Canaan.
Verhandeling, ten bewyze, oat de Sc^te derGnostiken
in de dagen (ier Apostelen niet betond, maer eerst in de
II Eeuw in Egypte opgekomen is, met aenmerking over
derzelvcr gevoelens. En eene andere, flrekkende, om te toonen, dat het voorhel, Joh. I. 14-18,
bep;acldlyk . gefchreven is , ter wcderlegginge van den
';rondtag der Leere van de Gnostiken, nopens het inzien in de Godheid.
Ge.
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Gefchiedkundig verfla; der uitgaven van het Nieuwe
Testament in 't Gricksch, byzon Ier, ons te toonen,
dat het oprechte oogmerk, om de gewoone en meestge_
bruiklyke uitgave van misfIagen te zuiveren , wel verre
van te berispen, integendeel fterk aen te moedigen is.
Etlyke narichten , nopens een h;tfchcn trotfchen
Dweeper, met name Rupertus a Mosham , die zich ,
met ver fmadinge van genoegzaam alle anderen, in het
eerfte gedeelte der zestiende Eeuwe, op de hervorm i ng
der Kerke toelei; wacrvan Sot nog gcén gefchikt ver? aal
gemeen gemaakt was.
Aengewende poogingen om de Engc'-khe Kerkformulieren in Pruisfen en Hanover in te voeren, ter bevorderinge ener Vereniginge tusfchen de Engelfche Kerk,
ets. de Kerken in Duitschiand, zo Lutherfchen als Gereformeerden.

Onderzoek naer het blanketfel der Ouden, en 't ge
-bruik,
dat men 'er van maakte.
Opfpooring van den tyd van 's Heillands geboorte,
van den aenvang zyncr bedieninge en van z y nen dood. .
Verklaring der Godfpraken van, Bileam, Num. XXIII
en XXIV.
Ontvouwing vap Gen. IV. 7, mitsgaders nadere aenmerkingen over dezelve.
Uitlegkundige waerneeming over Matti. II1. 16.
Oordeel -en Letterkundige Brieven van 9. L. Mosheim
zen G. van Maastricht, als ook van G. G. Leibnitz aen

G. Meier.

Onderzoek, van waer de Egyptifche Tooveraers , na
't reeds voltrokken wonderwerk van Mozes en 11ä on,
water haalden, om hit zelve in bloed te veranderen,
naer luid van Exod. ViI. 15-25.
Letterkundige acnmerkintien over Pf. CXX. S.
Verklaring van i Cor. XV. 29.
Uitlegkundige wacrneeming over 2 Cor. X. S.
Opheldering van joh. xi v; 2, 3.
En wvders meer dan ene verzameling van beknopte
onheldcrinecn van ver cheiden duistere plactzcn der
I-1feilige Schrift, te veel om ze allen cafiondcrlyk op te
noemen; waeronder ook zulken , die dooi 't Ongeloof,
't zy moedwillig, 't zy uit onkunde, misduid worden.
Voorts behelst ieder Tasciculus van dc Synebcice nog et.
telykc korte Letterkundige berichten, inzonderheid van
zulke Schriften , die boven andere, opmerking ver Ver.
dienen.
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Verhandelingen over liet Oosten, of zaaklyke verklaaring der
Schriftuurplaatzen, op liet Oosten betrekkelyk, volgens zekere meest al eigen waarneemingen , gefchreeven , door
D. CH. w. LUDEKE, eerhen Predikant der Duitfche Kerke , By: i eter in den Kerkenraad en Schoolvoogd te Stokhelm. Te Leyden bv de Wed. A. Honkoop en Zoon,
1779. Belialven de Voorreden 82 bladz. in gr. o5avo.
vind hier in een klein beflek by een gebragt ene
4enganfche
reeks van aennierkingen over het Ooster fche ; ftrckkende ter ophelderinge veler plaetzen , in
welken de Heilige Schryvers uitdruklyk gewagen van 't
geen den Oosterlingen byzonder eigen is, of zinfpelen
op het geen onder hen byzonder placts heeft. De Eer
Ludeke, die negen jaren in Kleen Azie gefleten-waerdc
heeft, betoont gemeenlyk in zync wacrnemingen ene
oordeelkundige oplettendheid, die dezelven, fchoon ze
wat te oppervlakkig en te weinig uitgewerkt voorzetteld
zyn, echter nuttig maekt ter ophelderinge der Bybelbladen. Ze gaen over het Klimact en Landfchap van
Palestina; over den Landbouw en 't geen dacr toe betrekking heeft; over de Dieren ; dc Gewoonten en Gebruiken ; de Kleederdragt ; dc Reizen en den Koophandel;
de gefeldheid der Steden en 't geen daer toe behoort;
mitsgaders over de Staeo- en Krygskundc der Oosterlingen, wier by ten befluite ene befchouwing van enige
Godsdicnftige plechtigheden , thans nog gebruikelyk,
Zie hier een en ander flael uit zyne waernemingen over
dc Kleederdragt.
„ Dat de Oosterfchen alleen byna lange klcederen
draaggin , tot cie voeten toe afhangende, is allen overbekend. Des kunnen hunne zwaarden, best, onder dezelve verborgen worden. Recht. III. i6. Daar ze lang
en ruim zyn , en gecne ploojen hebben; zo dienen ze , in
plaats van zittckusfens, zeer gcvocglyk, om 'er op te
gaan zitten. 2. Kon. IX. 13. Matth. XXI. 7. en moe
om hct lyf met eenco gordel vast gemaakt worden,-ten
2 Kon. IV. 29. Dc Europeërs, in Afia lcevcndc, worden , om hunne korte klcederen , doorgaans uitgclagchen, en over 't algemeen mogen zy ze niet gebruiken,
willen zv den hoon en fmaad deswehens ontgaan.
Ilier van Baan, dat de behandeling omtrent Davids Gezan-
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zanten , by het half affnydcn hunner kleederen , als een
zeer vuile en eerlooze daad, niet ongeftraft gelaatcn
wierdt. 2 Sam. X. 4. enz." Voeg hier by, dat,
gelyk onze Autheur wat lager aentekent, „ een groote
en lange Baard zeer hoog geagt, maar een gekorte voor
een teken van fchande, gehouden wordt. Zoo was het,
ten tyde van David. 2 Sam. X. 4, S. zo is het thans
nog by de Oosterlingen gelegen. De Christen-Bisfchoppen, wanneer zy eenen Priester zyn ampt , of een
ICcrklyken In 't algemeen het Priesterfchap ontneemen,
geeven last, dat men hem den baard zal korten.
i:y pleegen hem anders te wasfchen, te kammen, met
áangefloken. reukwerk te berooken, en met welriekende
zalven te befineeren. Pf. CXXXIII. 2." Nopens
den gordel bovengemeld, waar Luc. XII. 35, en elders
gefproken word, merkt zyn Eerwaerde nog wel byzonder aen," dat dezelve, behalven de nuttigheid, om 'er
de kleedaren rondom het lyf met toe te haalen, hen
ook voor een beurs dient; en hierom wilde Christus„
dat zone Apostelen noch goud noch zilver, noch koper
geld in hunne gordels zouden verkrygen : Maul;. X. ,.
of zy (leken de beurs, even als tien inktkooker in denzelven. Ezech. IX. 2. enz. Om te fchryven gebruik en zy een dun riet, als eene pen, wordende dezelve
daarom, Recht. V. 14, genoemd een fiaf der Schryvers."
llc aenhaeling van Ezechiel IX. 2. doet ons hier nog
flacn blyv'cn, op des Autheurs wacrneming wegens het
zegelen met ringen. „ Onder de fieraaden aan de
handen, zegt by, moet ook de Zegelring geleld worden. Deze is by de Oosterfchen zeer waardig. Ter.
XXII. 24. IHagg. 11. 24. en op denzelven zvn Beene figuuren, maar naamen of zinfpreuken, op eene verkorte
wvze , gefneeden. Het welk de rede is , dat het Zegel,
2 Tim. II. 19. voor een opfclrrift genomen wordt. By
den opperfles Staatsdienaar van het Turkfche Ryk (den
Vizier) hangt 's Keizers Zegel, aan een Lind vast, van
den hals tot op de borst. IIoogl. ViI. 6. Wanneer dit
om zvn hals gehangen wordt, dan wordt hem het bewind opgedraagen; maar wordt het hem ontnomen, dan
wordt ook dit vernietigd. list?;. VIII. 2. I)e ftof, waar
Zegelringen, by voorbeeld, om brieven te verze--opdc
gelen, gedrukt worden, is Was van verscheiden koleuren, uit een verfch idea zagt, maar wel dra hard wor.
dend,
---
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dead, mcn nel heítaandc (*). Dan. VI. i. -vvTanneer deze Zegelringen met dikken inkt , als de Boekdruk
gebruiken, op Scads-fchriften of ondertekeningen-kers
gedrukt worden , oen ze te bevestigen; dan is her dat
de uitdrttlJcdncn, welke Ezech. IX. 4. en'Openb. VII. 3.
gei onden worden , nicmant vreemd kunnen voorkoTen laet(}c zullen we hier nog byvoegen ene aenmerking, wegens de veelvuldigheid van kleedcrcn en
wi.felkLeederen, of ver wis feling der kleederen, onder
de Oosterlineen. „ De Voornaamflen, 'zegt de Eer
L udeke , hebben niet alleen een langen en lig--wacrd
ten onderrok aan, en boven dcnzelycn een Tabberd

of rok met bont, niet of zonder mouwen; maar neernen
'er ook meerdere op hunne wandelingen en reizen mede,
ten einde zv, tienaks of pragts halve, daaromtrent -kunnen verwisfcicn : weshalvcn onze Zaligmaakcr den Apostelen, ten einde zy de zeden der anderen hieromtrent
niet mogten fchyncn na te volgen, bevel gaf, éénen
rok alleen mede van huis te veemen. MaEth. X. io. —
Ook trekken cie Voornaamften van beide geflagten , by
plegtige gelegenheden, dikwils wisfelkleèderen aan, Gen.
XI.V. 22. Recht. XIV. 12. cnz., (f) en dit doen de
Vrouwen inzonderheid in de badtlooven. Doch zy,
wien de toegang tot de Keizers vergund wordt, moeten
daarenboven een byzondcren Rok , dien ze den Caftan
noemen, en welke hein, die binnen komen zal, door
den Keizer gefebon ken wordt, aan hebben; waardoor
dan (ic plaats , Alottli. XXI1. 11, 12, by uitltek, opgehelderd kan worden. En Zephanja maakt H. I. S. gewag
van vreinde kleclinge, dat is, zodanige, die ze van God
.

niet

„ (*) De Schryver vin de 41ge:race;;c Duitfclre Bibliotheek 27.
D. i. St. de waarneemir.Ren van HAR iAR b^oordeelende, ontkent
dit wel , 'och ten o reel te : gcz _geld (Ih:i .t daar) wordt in het
Oosten niet met 'Was, Lak, enz., maar ecniglyk met Inkt enz.
IIue kan 't • ezen , dat de brieven . p orten enz., met inkt kunren verzegeld w. rden? Alles zal, dor t geen ik hier boven ver
gezegd heb, k!,r•nr genoeg worden. Tot zulke mislagen-volgens
-

,

vervallen zy oog ;ans heel ligt, die zelve in deze Landen niet ge.

west zyn.'
„ (1) Niet te onpzsfe merkt r•ni;r•.a aan, dat d'plaats Tb. .1. 12.
op deze \.ys uitgcbragt moet worden, even als een Vorst van

kleedenen verandert, zo zult gy (God) dr I Ieinelen veranderen.'
-
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niet hadden ontvangen. Maar die tot een gefprek met
de Opperften des ityks worden roegelaaten, by voor
Viziers enz., worden, weinig tvds, voor-beldmt
dat zv weder heenen gaan, daar mcé bekleed. De Voor
hebben, over het algemeen, een groot getal-namlTe:
van zulke Caftans, of bovenkleedcren in voorraad klaar,
zo dat het dus niet nodig is dezelve dan eerst te laatera
maaken. 2 Kon. V. 22."

Verdediging van de Collcgien der haaf, fclie Doftorcn en Chirurgynr, tegen des Heeren '. .YUVE'i''s Gefcl.'rift, ten tytel
voerende: T7erklaaring der Geneezin gen , in 's 1-lage gedaan, door JAQucs RAYNAI 'I), &c. in 's Gravenpage by

J. 11. Munnikhuizen en C. Plaat in Corp. 1779, in

groot 8vo. 154. hladz.

't olgende geval heeft decze Verdeediging der Haag.
r fche Do Foren en Chirurgns noodz.iakelyl< gemaakt: 7aques Raynaud heeft zig, den 25 Aug. 1777,
by requeste, geaddresfecrd aan de Ed. Agtb. Meeren
Burgemeesteren in 's Hagc; waarin hy vermelt, dat hy,
fchoon der Chirurgie onkundig, een geheim bezit, 't
welk by van zyn Vader zoude geleerd hebben, waar
mede hy den Kanker, ails slede alle cancreufe en kwaad
: e ulceration , met alle haart takken , binnen weinig-arti
dagen , zonder fnvden , radicaal en veilig zoude kunnen
geneeien; wcshalvcn by verzoekt, tot liet geneezen dier
kwa1 1en te mogen worden toegelaaten. De Hccren Burgemeesteren beflooten over deeze zaak behoorlvk onderzock te doen, en ftcldan, ten dien einde, zyn request
in handen van 't Collegie (ier Chirurtiyns om berigt
hier over te gccv'cn. liet Cci1egiu-ii Crirurgi^u'n heeft
niets verzuimd, om alles, wat omtrent deeze gewigtige
zaak ter hunner kennic1 kwam, met de grootftc naauwkeuril;heid en onpartvdiheid, te onderzoeken ; dog heeft
geen geval kunnen vinden , dat aan cie groots beloften
van dreven Kwakzalver voldeed. T let vond , inten;endecl ,
dat alle de fairen, in R rynaud'c Requeste gepoleerd, ge
hoogtien onwaarfclhynlyk wa--helonbwcz,t
ren, zo als in deeze Verdeediging voldoenend rangctoond
wordt. 't Collegie beiloot daar op eenpaarig, hun
„

-
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Ed. Agtb. te berigten, dat het geenzins raadzaat^
fcheen, den voorn. Raynaud toe te laaten, zyné gdpretendeerde Konst te oefenen; dewyl het aan 't Collegie
voorkwam , dat by geen goed en veel 'kwaad zoude doen
weshalven Hun Ed. Agtb. dok béflooten hebben, op
Raynaud'st Request te verleenén Nihil. Schoon
Raynaud daarom niet ophield, zyne fchadelyke middelen
in 't werk te Rellen, zo dikwyls hy maar ongelukkigen
konde op.fpeuren, die zig aan hem wilden vertrouwen : zo
werd hierop verder geen agt geflaagen, tot dat die ge=
lukzoeker een groot voorftander vondt in den Heer LYONET, die verhaalde, groote wonderen van dien Raynaud
gezien te hebben ; en verzekerde, dat zyn Iniddèl overheerlyk was. Hierop vonden de Heeren Burgemeesteren
goed, mondeling last te geeven aap de twee oudfle Stads
Donoren, de voorgewende geneezingen van Raynaud,
en hem zelven, te onderzoeken, en voorts Hunne Ed.
Agtb. van 't geen zy zouden vernomen hebben, berigt
té geeven. Raynaud wierd daarop door die Heeren bnthooden, en gèvraagd: Of hy den Kanker geneezen konde? Waarop hy, volmondig, 7a, geantwoord heeft. De
tweede vraag der Stads Doétoren was: of hy dan ook
wel den Kanker kende? Waarop by antwoordde: Neen.
Ten derden, wierd hem gevraagd, hoe zyn middel
werkte? of zulks door wegvreeting , of door verzagting
en rypmaaking, den Kanker deed uitvallen? Raynaud
antwoordde, zulks niette weeten: want dat hy van zyne
remedie, noch van Chirurgie, geen kennis had; maar dat
by attellaticn van DoEtoren en Chirurgyns, ten voordele van zvne cuuren, krygen konde, en nam die aan
des anderen daags te bezorgen; waarop hem geantwoord
'wierd, dat zulks voltaan zoude. * Fly kwam zyne belofte niet na. 's Ander daags by den oudilen Stads Donor
komende , zeide hy, dat die Doctoren en Chirurgyns
hem géene attefatien wilden of konden geeven, waarop
de gecommitteerde Dotoren zich zelfs vervoegd heb_
ben by de Heeren welke hy opgenoemd had, om de waar
te onderzoeken, en verder hebben-heidzynrg s
die Heeren onderzoek gedaan by alle kundige lieden, die
iets van•Raynaud, of zyne ondernoomene geneezingen,
wisten. Dog 't bleek dat alle de voorgewende geneezingen van .7aques Raynaud onwaar bevonden wierden, en
dat zyn lyders deels elendig gebleeven, deels ongeluk -

kig
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kig geflorven zyn. Door 't ingeleverd berigt der twee
Stads Doloren werdt't voorig rapport van 't Chirurgyns
Collegie ten vollen bevestigd, en uit beiden bleek dat
Rayuiud een onkundig bedrieger was: weshalven Heeren
Burgei eesteren denzelven 't gedaane verbod nadrukkelyk
herhaalden, waarna by den Haag geruimd heeft, dog
evenwel digt by genoeg gebleeven is, om de Haagfchè
ingezetenen te kunnen bedriegen en mishandelen. Waartoe zyn Voorflander,, de Heer LY O N ET , hem de gele.
genheid bezorgde, die hierop herhaalde reizen, kortna
dit tweede verbod, in de Haagfche Courant, Raynaud, en.
zyn middel, op de fferkfle wyze aanprees. Op dit flout
beftaan vonden de Collegien met regt goed een Contra
Advertentie te geeven, en het Publiek te waarfchuwen
tegens de onheilen , uit dit middel te wagten. De Hr.
LYONET, door drift vervoerd • herhaalde hierop zyne
voorige bekendmaaking ; daarby voegende, dat hy, binnen kort , de bewyzen van zyne gezegden, uit belangboze menschlievenheid, waereldkundig goude naaken.
De Hr. LYONET komt niet zyn gefchrift te voorfchyn,
waarin de reputatie der Collegien op een verregaande
wyze aangetast , en hunne eer en góeden ilaem gefchon.
den wordt: 't is onbedagtzaam, dus in 't openbaar Mannen van Eer, Kunde, en Ondervinding, aan te randen !
de Schryver poogt damrin , door vyf geattesteerde gevallen, 't geheim van Raynaud als heilzaam te bevestigen:
dog daar is niet veel doorzicht noodig om te zien dat dezelve niet voldoende zyn , ten minflen ze zyn ons op de
eerfte Leezing als onvoldoende voorgekomen. De
Collegien der Haagfche Dokoren en Chirurgyns dus
zwaar gehoond zynde , konden niet nalaaten hunne
eer en goeden naam te verdeedigen, 't geen in dit gefchrift gefchied met die gevoeligheid welke eigen is aa a
de onschuld. \'Vy vinden dat de Collegien hunne zaak
onwederfpreekelyk verdeedigd hebben : en dat de vyf
geattesteerde gevallen, door den Hr. LYONET bygebragt,
alle kracht van bewys verliezen , en zelfs de fchadelykheid van 't middel van Raynaud aantoonen. — In deeze
verdeediging worden nog verfcheide voorbeelden van
rampen en elenden , door 't bytend middel van Raynaud
verwekt, aan den dag gebragt. De Heer LYOtvET,
volgens zyne getuigenisfe, uit belanglooze Menfchenliefde gehandeld hebbende, i1rekt tot een bewys wat
Rna.
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nadeel men 't menschdom niet kan doen, wanneer deeze, anderzins pryzenswaardige, drift niet door de vereischte voorzichtigheid, met kunde gepaard, beftierd
word!
Natuurlyke Historie van Hollaid. Door T. LE FRANCQ VAN
BERKHEY, 1\1. D. Vierde Deels, Eerie Stuk. Met noodige Afbeeldingen. Te Amflerdam, by Yntema en Tieboel, k 79. In gr. ocTtaro 314 bladz.

n gevolge der voorheen vastgeftelde Rangfchikkinge,.
maakt de Heer van Berkhey, in dit Stuk, een aanvang
van zyne ontvouwing der tweede Afdeelinge van het
Ryk der Dieren,, behelzende de onderworpen Dieren, in
tien Clasfen verdeeld; welker eerfle zig bepaalt, tot de
viervoetige gehairde Dieren, of de Landdieren. Na eenige
voorafgaande aanmerkingen , ter ophelderinge van 't geen
men omtrent deeze eerie Clasfe in 't algemeen in agt te
neemen heeft, fchikt hy dit thans afgegecven gedeelte, ter befchryvinge van de eerie Gefachtaartige Dieren van den cer(len Rang , naamlyk de Eénhoevigen,
waar onder zig de twee Geflachten , die van het Paard
en den Ezel bevinden. Men telt, gelyk by in 't
Plot van dit Stuk , dat wy hier gevoegelykst oordeelen
te melden, aantekent, onder het eerie Gefacht, te weeten dat der Paarden, niet nicer dan twee of ten fterkfe drie Soorten; naamlyk, het Natuurlyk Hollandsch
,Paard, de Ketten en de Hitten; welke laatílen egret aan
dit Land niet natuurlyk zyn, maar uit HXitland tot ons
overgebragt , en alhier genaturalizeerd worden. En wat
liet tweede Gef acht , dat der Ezelen , betreft, het is ook,
zegt hy, hoewel het hier en daar in ons Land voortteele, in geenen deele natuureigen aan dit Gewest. Van
hier is het, dat zyn Ed., zig inzonderheid toeleggende
op de befchryving van het ons natuureigen Gedierte,
flegts een beknopt berigt geeft van 't geen den Ezel betreft; terwyl by in tegendeel ten naauwkeurigfle meldt,
't geen omtrent onze inlandfclhe Paarden opmerking vordert. Men ziet ten duiciclyl.í e in dit zyn verflag van
één onzer voortrcfelykfle Landdieren, dat hy zig geene
moeite ontzien heeft, om alles daaromtrent met vlyt na
te fpooren; en by verleent ons ook, ter dier oorzaake,
een
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een geregelder berigt nopens onze Paarden, en derzel.
ver dienst of gebruik hier te Lande, dan tot nog immer
was voorgedraagen; waar door het den Liefhebberen
der Natuurlyke Historie van ons Vaderland ongetwyfeld
aangenaam zal weezen.
De Heer van Perkhey geeft ons hier in, na eene kortbondige natuurlyke befchryving van onze Paarden, met
nevensgaande aanmerkingen over de voornaamile byzonderheden daar toe betrekkelyk , een juist verflag raam
kende het aanfokken en dresfeeren of afregten der Paar.
den; 't welk hem verfcheiden Landsgebruiken daaromtren c doet ontvouwen. Verder verleent by ons eene
ophelderende verklaaring van de Volkseigen benaamingen
der uitwendige deelen van een Paard, mitsgaders van
de daartoe gcbruikelyke Korstwoorden ; dat in 't alge
nuttigheid heeft, en hier byzonder zeer-menzy
dienftig is; daar by zich voorts verledigt, tot eene
verhandeling over de vereischten van een goed Hol.
Iandsch Paard, het welk hem tevens aanleiding geeft,
tot het mededeelen van leerzaame onderrigtingen , we'
Bens de kentekenen van den ouderdom der Paarden.
Hieraan hegt by vervolgens natuurlyk eene onderfcheiden befchouwing van de waare fchoonheid en meetkun.
dige proportie van een Paard, mitsgaders van de uit
inwendige gebreken der Paarden.-wendig
Ten beteren verftande van dit alles gaan daar nevens vier
Plaaten, op welken de aangeduide byzonderheden nagegaan kunnen worden. Na het afhandelen van dit
alles gaat onze Schryver ten laarfle over, om gewag te
maaken van het Nationaale gebruik, het nut en den
dienst der Paarden. By die gelegenheid deelt by eene
reeks van waarneemingen mede, over het gebruik der
Paarden, zo ten weezenlyken dienst als tot vermaak;
't welk ter ophelderinge van verfcheiden bvzonderheden van dien aart ftrekt. Bovenal maakt 'hy in dit
Ioofdituk zyn werk, van eene gezette befchryving te
geeven van de Harddraavery, met het Beene daartoe betrekking heeft ; welke ook , benevens andere Afbeeldingen,
in eene uitvoerige Plaat, in 't koper gebragt door den beroemden S. Fokke , den Liefhebberen onder 't oog ge.
bragt wordt. In deeze alleszins wel uitgevoerde
befchryving van eene Liefhebbery, die den Hoílanderen
en Vriezen by uititek eigen is, korr t wel inzonderheid
R2
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voor, een naauwkeurig berigt van den HarddraauersTred onzer Paarden. Volgens den Heer van Berkhey
weeten onze Vaderlanders de Paarden daaromtrent indiervoegen te dresfeeren, dat ze hierin alle andere Na
tiën overtreffen ; zulks heeft hein bewoogen dit ftuk
afzonderlyk na te gaan, en , met byvoeginge van eene
daartoe gefchikte• Plaat, breeder te ontvouwen. Wy
zullen ook uit dien hoofde, alle andere byzonderheder_
daar laatende, decze befchryving, als bovenal opmerJcelyk, tot een ílaal uit dit gedeelte, alhier plaats geeven. Zyn Ed. heeft desaangaande, om 'er ten
volle van onderrit te veezen, ten oplettendte geraadpleegd met meer dan éénen deskundigen; en erkent,
dat by hieromtrent bv uitneemèndheid veel verpligting
heeft, aan den Heer an Ruth van Andringa, voornaam
Stalhouder te Leiden; van waar by ook in de eerfie
plaàtfe gebruik maakt van deszelfs 'fchriftlyke opgave
nopens deeze byzonderheid, welke, aldus luidt.
„ De draf van een Paard, zegt de Heer van Andringa, is een tred, dien zy met de Beenera over 't Kruis
doen ; welverftaande met het o p,ligten van het rechter
Voorbeen, en het linker Agterbeen ; en dus ook meC
ht linker Voorbeen en het rechter Agterbeen; die
beiirtlings , en genoegzaam gelyktydig , twee en twee,
werden opgeligt en neergezet; welke nederzetting men
duidelyk en eensluidend moet hooren, , by eiken Aap;
dien het Paard doet, als het zuiver draaft. In het harddraaven behoud het Paard dienzelfden Tred, maar de
flap word, door de force, die een Harddraaver doet,
verlengd. Sommige en verre de meeste Harddraavers
zetten den agterften voet over den Stap of Tred -van
den Voorvoet; zoo dat het Voorbeen reeds geheel.opgelig€ zy, eer het Agterbeen, of deszelfs voet, zig nederzet. Malle an liep, in zyn besten ty'd, zes voeten
over. Dit, als mede nog zeker beroemd -Paard, alhier'
bekend geweest onder den naam van de Ruin van de JIooï
gelind, zyn voor de vermaardíle, zuiverfte en beftendig.
ftc Flarddraavers gehouden, welken men in vyf- en twine
tig jaarcn in Holland gevonden heeft. Ze liepen twee
honderd roeden binnen ééne minute af; en ik heb ver.
fcheiden maaien , met eenige Liefhebbers, derzelver
treden, op zes voeten, àfgemeeten. Ik reken het, in
klit geval, niet, als een Paard zig verzet, of wanneer
cell
-
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een Paard, zo als men 't noemt, uit malkaar vliegt;
want dan zyn 'er eenige tempos, dat liet Paard, in^éénen fprong, met alle de vier pooten van den grond is;
en in zulk eene vlugt ongeloo vclyke flappen doet ('h).
Maar in deeze tv ee genoemde, en meer eerfte Hard.
draavers , welken door een kundigen Beryder vierkant
van onderen op gereeden wierden, heb ik meerendeels
opgemerkt, dat dezelven, met een vierkanten flap van
de Agtervoeten, in den Tred van de Voorvoeten begon.
den te draaven, -en eindelyk tot zes voeten overliepen.
't Is 'er midlerwvl zoo mede gelegen, dat dit óverloopen in 't harddraaven niet gefchied door alle Paarden,
fchoon zy zuiver en hard kunnen draaven : neen ; 'er
zyn verfcheiden IIarddraavers welken niet dan vas tred
op tred, of met den Agtervoet in den flap van den
Voorvoet komen. Dit overloopen hangt grootlyks af
van den natuurlyken flap, of den draf, die het Paard
daar toe eigen is; en voorts van de hand des Beryders,
die het Paard op deeze wyze geleerd, en 'er de fundam enten van het Harddraaven in geleid heeft. Tot den
waaren en zwierigen loop van een Harddraaver word
vereisehe, dat het Paard een ílaandeii -kof en nek hebbe ; los en vierkant in de Schouders en in de kniën ; mitsgaders gerekt in het Lyf zy; al's mede dat het de Hakken opgehaald en geflooten bebbe, zoo dat de Beenen
elkaar als Molenwieken volgen. De voornaatnfte gebreken, welken een Paard veelal in 't harddraaven heeft,
zyn het fpringen en het in malkaar loopen. Het fpringen heflaat daarin, dat het Paard zig fchielyl: agter en
voor uit op den grond op en neder geeft, in de manier,
welke de Franfchen in de kunsttermen Terre a Terre
noemen. Het andere is als de Galop; het in malkaar loopen als de Tel, l'uimble ; de gebroken gang, als le Tra quenaard , het draaven en agtergaloppeercn als l'Auubin der
Frani"chen. Maar dit alles wraakt men; in het zuiver
draaven houd men flegts één flap of tred voor goed; zoo
dat
•

(*) De etvaaren Stalmeester I.UBET:, te Alnferdam, heeft my

gc.ulg, , Draavers gezien en gekend te hebben, die abt voeten
overftapten. Dog de Hee, VAN AND1UNG m:ent', dat dit in d
gevallen is, als het Paard, zoo men zegt, uit aalkaar vliegt,

Out is, een ongemeenen tred doet.
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dat alle tusfchentredcn, die buiten het zuiver en gelyk.
tydig nederzetten , en het hooren der twee klanken geíehieden, voor gebreken in het harddraaven gehouden
worden."
Onze Natuurlyke Historiefchryver dit berigt van den
Heer van Andringa, door zyne verdere opmerkingen en
verklaarin gen, voorts ophelderende, vervolgt indeezervoege.
„ Het ílaat, zegt hy, vast, dat 'er in een zuiveren
draf niet dan twee klanken gehoord moeten worden;
fchoon 'er zig telkens twee voeten , als 't ware, te gelyk nederzetten: daar men in tegendeel in de Galop
meerder klanken hoort; en by zonder in den natuurlyken
flap, of den langzaamen gang, zeer onderfcheiden den
hoefflag van eiken voet hoort. Dit onderfcheid toont,
dat 'Cr een zeer aanmerkelyk verfchil van beweegingen
in den flap en den draf plaats heeft; het welk men,
fchoon een onoplettende zig verbeelde, dat het Paard
in den draf dezelfde beweeging heeft, en de voeten of
de hoefílag, (dus zal ik dit in 't vervolg benoemen,)
dezelfde klanken geeft als in den flap, in het draaven
klaar befpeurd. In den eenvoudigen flap hoort -men in
tegendeel den hoefflag verdubbeld, Zoo laaten byzonder
de Sleepers Paarden te Amflerdam, en elders, daar do
Paarden zig aan een dagelykfchen flap gewennen, zeer
duidelyk tle vier onderfcheiden klanken en tempos, by
't. rederzett,ep der voeten, op de fteenen hooren, 't
welk dus een zeer kennelyk onderfcheid tusfchen den
flap en den draf maakt ; even als in den galop den drie,
klank ; 't welk v i R c i i, i u s reeds nagevolgd heeft, in 't
bekende Versje :

Quadruped ante potrem fenitu quatet ungula campu,n.
Maar in den draf beweegen zig de voeten fpoediger
over 't kruis. Als een Paard draaft, beweegt het niet
de twee voorften, of twee agterften; noch ook de twee
zylingfche, de rechtfche voor- en agter- of de tweelingfche voeten, zoo als in den tel; zZ beweegen zig integendeel beurtlings, de een na den anderen, by wyze
van Moolenwieken, welker einden nu boven en dan onder zyn, zonder eenige andere tusfchenpoozing van op
en neêr te zyn dan die het tempo noodwendig bepaalt.
Ter
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Ter dier oorzaake noemt men deeze beweeging in den
draf Bene kruis -wyze bewceging; om dat de beenen zig
beurtlings rechts en lings overkruifen. Om den
Leezer hier van, zoo veel 't ons doenlyk zy, een klaar
begrip te geeven, zullen wy dit, door ecnige Figuuren, in de nevensgaande Plaat tragten op te helderen.
Laaten ten dien einde, volgens deeze voetmaat in Plaat
VI 28 voeten, de twee horizontaale lynen A B de lynen
zyn, naar welken een Paard recht doorílapt en doordraaft , en waar op de hoefílagen ncérkomen. Op deeze lynen nu ftel ik de vier hoefflagen, of de rust van
een 1lilftaand Paard, op vyf voeten; zoo als het van
een welgemaakt Paard doorgaans geteld word: en deszelfs hoefflagcn worden aangeduid met R. V. Rechter
Voorvoet; R. A. Rechter Agtervoot; L. V. Linker
Voorvoet; L. A. Linker Agtervoet. Het Paard, dus
in eene natuurlyke rust staande , begint zig te bewee
het ligt eerst één der Voorvoeten , kortfl:ondig,-gen;
niet één der overkruis (taande Agtervoeten, op; by
voorbeeld: eerst ligt liet op den Rechter Voorvoet by
R. V. ; brengt dien, in den natuurlyken ftap, zagter
voort, tot twee voeten by A; en naakt, in 't neérzetten, den eerften klank, aangeduid met nommer i.
Oogenbliklyk, en fohier gelykflondig, is ook opgeligt
de sinker Agtervoet L. A.; deeze zet zig insgelyks
neder op twee voeten afllands van den tand des agterficn hoeftags , van L. A. tot by B; en geeft, in het
nederzetten, een tweeden klank; die aangeduid is met 2.
Nu zyn deeze twee voeten, fchoon ze door dien ftap,
op den platten grond kruiswyze ítaan , elkander nog niet
kruiswyze gepasfeerd; dat is de Rechter Voorvoet en
de Linker Agtervoet hebben nog niet voor bv den Linker Voorvoet en den Rechter Agtervoet geftapt , om
dat 'er flegts maar Gene bewcegdng v.00rwaards gefchied
is. Dan daarop helt het lichaam van 't Paard over, als
nog fteunerde op den Linker Voorvoet, en den Rechter
Agtervoet, geduurende die ceríle overhelling, of ftap,
van de twee voeten 1-2; tot dat de Rechter Voor - en
de Linker Agtervoet op den grond rusten. Voorts bevorderen de Linker Voor- en Rechter Agtervoet; die
zig agtervolgende opligten, de tweede overhelling op
dezelfde wyze als de twee eeríten; met dit onderfcheid,
dat de overhelling, te gelyk met de Stappen, eenpaari,
R4ge r
;
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get en wyder worde; om dat de tred van den Linker
\Toorvoet nu volftrekt voorby den flap van den Rechter
Voorvoet treeden moet, zal het Paard voortgaan. Dus
clan kruist de Linker Voorvoet voorby den Rechter
Voorvoet, en plaatst zig twee voeten voorby A by C;
en door dien de overhelling van den Linker Voorvoet
verdubbeld is, op den aftand van vier voeten, uit zyn
hoefílag by L. V., dat de derde nedertrede is, zo geeft
deeze Linker Voorvoet den derden klank, aangeduid mee
g ; terwyl de Rechter Agtervoet R. A. zig insgelyks
voortzet; en vermits by dien affiand der trede volgen
moet , kruifende voorby den reeds voortgetreden Linker Agtervoet by B, zoo valt by mede, met eene ver
overhelling, treedt neer by D, en geeft dus-dubel
den vierden klank, aangeweezen met 4. Hier uit blykt
nu, dat , doordien deeze treden onderfcheidenlyk gehoord worden , 'er altyd vier voeten in eene fuccesf ve
beu,eeging zyn, en beurtlings vast op den grond flaan,
daar in tegendeel, in den draf, wanneer men ílegts twee
klanken hoort, 'er fuccesfivelyk twee beenen omtrent te
gelyk zig beweegen en neder .ereeden, waar van daadelvk
nader. Laat ons nu zien hoe wy verder deezen flap,
en het geene •men kruifen der beenen noemt, kunnen
verklaaren. Om dit, door een tweede voorbeeld, in
den waaren flap van een Paard te toonen , heb ik, naar
de tekenwyze van den beroemden DE LAIRESSE, boven
op dezelfde voetmaat, by manier van lynen en gewrigtstekenen, gefield de waare verdeelingen van het rif en
de gewrigteï van een Paard, zoo als die by den flap op
den platten grond ílaan. FIet Paard slaat in Fig. 2, boven de voetmaat, in de zelfde voetmaat, als in den platten grond, by de lynen van Fig. I, aangeweezen is.
De Rechter Voorvoet a, en de Linker Agtervoet b ílaat
hier reeds opgeligt, en in liet tempo van den val, om
neder te treeden, op den hoefílag, die, naar uitwyzen
der flippen, loodrecht over eenflemt met A B op den
platten grond van Fig i. Terwyl nu deeze Rechter
Voor- en Linker Agtervoet in hunnen val of nedertred
7y0, helt het lichaam van 't Paard, op de rust van den
Linker Voorvoet c, en dien van den Rechter Agtervoet
d over: zo dat de Linker Voorvoet c, en de Rechter
Agtervoet d, waarop als nog de rust van het Paard is,
in dit tempo overhellende van stand veranderen, en dien
der
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der aangeftipte lvncn aannecmen. Dat is, de Rechter
Agtervoet helt over , in de lynen d, e, b, en dc Linker
Voorvoet in dc lynen c•, f, g: zoo dat de romp van 't
Paard tusfehcn e en f vooruit t efchooven zy. In dien
1land is de eerfte flap der twee of geligte en mede voort
voeten , te wceten , .tic van den Rechter-trecdn
Voorvoet a en van den Linker Agtervoet b, in bewee_
ging van overhelling; als wanneer de voeten elkander
Itaan voorhv te kruifen. I)ezelvcn dus nederze ttende
by c en d', hebben deeze flappen, voorby den Linker Agter- en Rechter Voorvoet de lynen
h

d/

\à

met den Rechter Agtervoct , en de lynen

k

c/\l

met de Linker Voorvoet geformeerd. I1icr mede is de
volle flap van twee fcln•eden volbragt , en dc becnen
hebben, gelyk de getippelde Ivnen k, k (kruis) aan
dus is de-wyzen,t vorbygekuist,n
romp van 't Paard vooruit gefchooven tusfchen h en k.
Uit deeze Figuur ziet men ten klaarftc, wat de Liefhebbers door her kruifcn verflaan; en ze toont tevens
hoc men de fchreden of flappen van een Paard, het zy
in den flap of draf, best kan aanduiden net dc Figuur
van de famengeftclde Letters MAX; 't welk ook by de
Liefhebbers gemeen is. Dee i.e Figuur nu voldoende agtende, met betrekking tot den zagten (tap, of het begin van 't bcweegcn van een Paard tot den draf, zoo
hebben wy hier niet by te voegen, dan alleen dit; dat
een Paard , wanneer liet zig tot den flap of den draf begint te bewecgcn , doorgaans liet hoofd zal beweegcn ,
en den hals ceningzins voorwtttecken, om het ovcrhellende evcnwigt voorwaar -is te bevorderen, 't welk Gene
moedige Harddraaver byzondcr cierlyk doet; gecvcnde
•zelfs voor den (tap een zagten (prong; dart hier van
vervolgens nader. Dog laat ons zien, hoe nu liet Paard,
uit den flap, in tien draf, en vervolgens in den Harddraavers overflap komt.
O in
R
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Om dit duidclvk te begrepen , volgt men beide de
reeds verklaarde Figureren. Men ftelle, dat het Paard
gelyk in een fLerken draf gcfchied , de Agtervoeten
brengt even agtcr,, of in den hoefflap van de Voorvoeten, of ook wel daar over; terwyl de Voorvoeten zig
dus juist ook zoo veel verder voortzetten, en het lyf,
in de overhelling, gerekter en ook laager valt. Want,
en dit dient vooraf wel opgemerkt te worden, de Voorvoeten flappen zelden wyder , dan de Rand die het
Paard natuurlyk heeft, dat is vyf voeten; maar, wanneer de Agtervoet overtreed, dan word de Voorvoet
juist zoo verre vooruit gebragt, als zulk een Agtervoet na en van zynen overftap in den natuurlyken ítand
van den Voorvoet geeft. En dit kan ook nooit anders
zyn; want dc gewrigten en kniën van den Voorvoet,
zig binnenwaards buigende of liever vouwende, kunnen
geen voorwaardfchen overflap maaken, zoo als de bui
-ginvadeAtcro,inamvwrdsbeweegt. Intusfchen is de kragt van den Voorvoet zeer
1h rk, in 't houden van 't evenwigt, in 't overhellen,
en vooral in de kragt, om den Agtervoet voort te
trekken. Evenwel kan een Paard dc Voorvoeten ferk
voor uit zetten, gelyk in den Renloop, en het agter
uit flaan, te zien is; als wanneer het de Voorvoeten
zeer ferk vooruit zet. Maar in het draaven, en by.
zonder het harddraaven, alhoewel een *weinig niet fchaa.
de, zou het evenwel den agtertred benadeelen; waarom
de Liefhebbers liever zien, dat ze de Voorvoeten fraai
en zuiver opligten, en flout nederftappen; zoo dat de
\'oorvoeten, in den draf, de I Ioeven, als 't ware, te•
gons de armen omwenden; 't welk dc Paarden ongeloo.
velyk Bigt aan den Elleboog kunnen doen. Men telt
liet gevolglvk , alhoewel 't kunne gefchieden en ook
werklek gci'chicd, dat een Paard den Voorvoet verder
dan gemeen voorzet, egter niet onder de fraaie en
meest natuurlyke beweegingen. Dog kecren wy weder
bepaaldlvk tot ons onderwerp."
„ Het Paard ligt nu, naar de Aftekening op den plat_
ten erond in Fig. i., weder op, den Rechter Voor•
voet bv A, en te gelyk den Agter- Linkervoet by B,
met dit onderfcheid, dat, daar ze in den flap met vier
onderfcheide tempos opligten, zy nu als beiden te gelyk
opligten. Het Paard hier door flerker overhellende,
zoo
-
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zoo valt de Rechter Voorvoet A nu ncd'r na den gevormden hoeff'.ag van den Linkervoet C t)v E; en de
Linker Agtervoet B juist in den opgeligten lioefilag van
den Linker Voorvoet, bv L. V. dat een goeden draf is.
I1i1aar , vermits deeze Voeten gelykftondig nederkomen,
zoo hoort men niet dan éénen klank, ten minsten in den
zuiveren draf: hierom tekenen wy die klanken, om niet
in de nommers te dwaalgin, aan, met E 3 en L. V 3.
Daarbenevens ligtcn zy nu ook, in het zelfde tempo,
dat deeze Rechter Voorvoet A en E, en de Linker Agtcrvoet B, in den hoefflag L. V. vallen, de andere
Voeten op; zoo dat, tcrwyl A en B , in den val of
nederdaaling, zig op den grond fawn neder te zetten, de
Linker Voorvoce C, en de Rechter Agtervoet D, alreede in bcweeging zyn, en oogenbliklyk de opligting
der gemelde Voeten volgen. De Rechter Agtervoct D
valt als dan in den hoefflag van den Rechter Voorvoet
by R. V. en dc Linker Agtervoct B in den geweezen
hoefha- van den Linker Voorvoet C. Gemerkt nu deeze Linter Voorvoet zig fchielyk, en onmiddelyk te gelyk met den Rechter Agtervoc t opheft, zoo valt de
tweede flap van den Linker Voorvoet neder by F; en
de Rechter Agtervoet in den hoefflág A; waarmede het
Paard in den draf loopt. Dus is, volgens de Lynftreeken, die zig in Fig. 3 als halve Cirkels vertoonen,
de kruiling der Beenen tweemaal getchied : eerst is de
Rechter Voorvoet en de Linker Agtervoet in den draf
gekruist, voorby den Linker Voor- en den Rechter Agtervoet, en zo vervolgens over en weder; 't welk by de
Letters k, k nagegaan kan worden. En nademaal de hoefIlagen der agtervoeten treeden in die der voorvoeten, zoo
is derzelver flap nu een voet meer voorwaards; als blykt
in de twee agteríle halve Cirkels, en de voorfle wydte
van dien Itap met de voorvoeten. Maar nu flapt de Iiarddraaver van drie tot zes voeten over; erne wydte, welke
fchier alle denkbeelden te boven gaat. Dan laat ons, om
by onze Figuur te blyven , liet Paard nu eens in den Harddraavers overflap befchouwen. Wy kiezen dc middelmaat
an drie voeten, voor bv de voorvoeten kruifende. Ik
flel des dat het Paard, in den Harddraavers draf fchietende, nu wederom den Rechter Voorvoet E, en den Linker Agtervoet C, zoo íchiclyk opligt en over doet val len, dat by die beiden nederzet in liet tempo,, dat de ande-
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deren reeds opgeligt zyn; 't welk men noodwendig aldus
moet begrypen. \Vant doordien het Linker Agtcrbeen
verder trccden moet, din het Linker Voorbeen Raat,
zoo moet liet I..inker Voorbeen, zal het Linker Agterbeen
van drie tot zes voeten over dien hoefflag overftappen, in
het tempo decier fnelle bewecging al mede in bcwee ing
zyn, en dus over en weder. En dit tempo, hoe onnagaanbaar, is dat, waar in de overftap gefchicd; en waarin het Paard, door zyne kragt en draavers ocffening,
zoo lang, als 't ware, in de lugt hangende, zonder eenigen der vier voeten op den grond te zetten, zyn overflap
vcrrigt, en te gelyk weder in zvn draf voortvliegt. Men
kan hier uit afnecmen, dat, fchoon wy, daar wy om
ons uit te drukken niet anders kunnen doen,- gewag maa ken van cene beurtlingfche optilling der voeten, dat egter die heurtlingfche optilling der voeten zoo ongeloovelyk fpocdig gefchied, dat het ons niet mcigc1vk zy dc
juiste tvdltippen daar van te bepaalen; ook zal het 'er
voor als nog niet zeer op aankomen. Ingevolge hier van
zoo helt het Paard dan over, op de rust van den Linker
Voorvoet F, en den Rechter Achtervoet A; als waarin
de hoefflag van den voorgemelden draf Raat. ]-laar nu,
in den tyd dat dc Linker Voorvoet h' zig fpocdil; opligt,
met den Rechter Agtervoet, de wydte van drie voeten
overftappcnde, zoo is de val van den hoef, over den hoefflag van den nu opgetilden en reeds voorgefchóoten linker Voorvoet F, juist by G; en het Paard heeft, in
deeze twee fchreden, voortgedraafd elf voeten wydte,
daar onder vier voet overftap; terwyl de Rechter Voorvoet alredc verplaatst is. Flier op tapt het Paard wederom, met den Rechter Agtervoct, vier voeten over, of
voorbv den hoefIlag van den Linker Voorvoet F; en dus
valt de hoefflag van den Rechter Agtervoet neder by
H; en de Linker Voorvoet F, op deeze wyze overgeheld zynde , valt neder by I; zoo dat liet Paard nu, in
twee fchrcden, voortgedraafd hebbe, 16 voeten, waar o ndc;• zes voeten overftap in de twee fchrcden. indien
onze Aftekening het niet klaar bewees, zou men ligtivl:,
in den eerfIcn opf1ag , rekenen , dat , a13 leder A grer`. oc t
4 \ octtcn voor by den ovcrkruisrcn Voorvoet over flapte
dat dan het Paard tweemaal vier , dat is at \ oeti n
gronds overlapte, en voortzette in dc twee fchreden.
Dan men ; clievc in agt te necmcn, dat juist de beide
over-
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overflappen, wel te verflaan die der Agtervoeten, al
fchoon ieder Agtervoet op zig zelven vier voeten overRappe, elkander zoo kruifcn, dat zy beiden twee voeten gronds , in een gelyken fh nd , houden. De Voorvoeten tog, die nimmer weder ftappcn, dan het uitgerekte
Rel van een draavend Paard overflapt , tekenen den hoefflag op twee voeten afflands van elkander. Zoo (laat,
by voorbeeld, in de voetmaat onder aan by M, den
overhap van den Linker Agtervoet in G, vier voet voorby den hoeflag van den Rechter Voorvoet E gevallen
zynde, de hoefllag van den Linker Voorvoet F dan, op
een affland van twee voeten van den hoefflag van den
Rechter Voorvoet E. Gevolglyk is de overflap, ten opzichte van den hoefflag van den linker Agtervoet in G
en Rechter Voorvoet E, vier voeten wyd; maar dezelve
is flegts twee voeten , ten opzichte van den hoefflag van
den Linker Voorvoet F. Dus bluft dan ook de hoefflag
van den Linker Agtervoet dezelfde, in opzicht van den
overlfap van vier voeten, door den Rechter Agtervoet
by ii; waar in wederom dezelfde affl:anden zyn. Zy vul
dus, in de kruifing der hoefílagen, juist de wydte van-len
twee voeten; en hier door komt het, dat, fchoon ieder
flap wel vier voeten wyd zy, die waare tusfchenwydte
van vier en vier zig nogtans op een zuiveren afpand van
zes voeren bepaalt."
„ Nadien elke onderfcheiden tred twee voeten op dezelfde plaats inneemt, zoo worden deeze vier voeten
maar twee voeten; en gevolglyk is dc gehecle winst der
beide overflappen 6 voeten gronds. I Iet valt zeer moei
om dit door Gene Figuur te verklaaren; en zonder de--lvk
zclve is het in 't fchrvvcn onmogelyk te doen; dan de
Leezer, vertrouwen we, zal het nu gemaklyk begrvpcn,
als by maar met oplettendheid .naar de voorgeftelde Figuuren en Letters tc werk gaat. Om hier in beter te llaagcn
felle men zig den gang van een Paard duidelyk voor:
men nceme vier Rukken gelds, of anders, om 't nog
klaarder te hebben, vier papiertjes, getekend L A. R A.
L V. en R V.; en legge die in zulk een Rand, naar de
betekenis der Letters, in de linker-en rechter hoefflagen,
als het Paard ftaat, flapt, of draaft. Men verlegge tel
ieder van dezelven naar den fland, flap, of draf,-kens
langs twee getrokken lyncn van voet tot voet, met kryt
op een tafel of lei; en teken vervolgens, by 't verleggen
-
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van ieder, als zyndc een flap of tred, den hoefflag. Dit
doende zal men zig een duidelvk begrip vormen van liet
haddraaven : eerre rechc Vaderlandlche liefhebbert/ en
kunstbehandeling. Hierom hebben wy ook, ter betere
voorftellingc van dezelve, in deeze Plaat, boven de ge.
melde Voetmaat, en in denzelfden Rand, in Fig. 4. nog
voorgedraagen een netten omtrek van de waare en zuivere houding van een welgemaakien Harddraaver en deszelfs Ryder."
„ De Rechter Agtervoet A, gclyk ook de Linker
Voorvoec B, faan in den nand van draaven ; terwvl de
Rechter Voorvoet C, en de Linker Agtervoet 1), in
den val zvn. Op dit zelfde tempo is de Rechter Voor
om-vorecndLikAgtvoalrepi,
neder te flappen in den hoefflag L; 'c welk dus vallen
moet; nademaal, om den anderen flap, nu de Rechter
Voor - cn Al ter , en dan de Linker Voor_ en Agrervoec
elkander beurtlings volgen, waarom ook in onze Ali te
dus valt. Dat is, om tog klaar te-kenigdz{lap
zyn, de eerfle {tap of liever halve fchred in Fig. r.
was, niet den Rechter Voor- en Linker Agtervoec , in
A en B; de tweede was die met den Linker Voor. en
Rechter Agtcrvoct in C D; de derde en vierde in c'.cn
draf insgelvks van A in E; van B in L. V. van C in l'
en van 1) in A; zoo dat by A de eerfle te doene drafflap ítonde : de Agtervoct D trad des uit A over tot-li;
't welk de ecrf e Harddraavers flap was, vervolgens trad
C tot G; 't welk dc tweede IIarddraavers flap was; en
eindelyk, voorondcrfteld dat die Rechter Voorvoet buiten het perk der tekening in bcweeging zy, flapt de
Linker Agiervoec voor den vierden keer neder, en valt
in den overftap van den llarddraf. Dat is, eens in den
flap van R. A. tot I) ; eens in den draf van D tot in den
hoefflag van den Voorvoce A; eens in den Harddraf vn
A tot. H; ten laatfien in den FIarddraavers overflap vn
H tot L, en dus vicrmaalen. De kruiling valt hier insclyks in dc aanwvzing bv K, onder Fig. 4. en de been(n
hebben ieder, van den flap tot den draf, nu tweemaal
gekruist, of famen vylmaal niet de halve fchred: dat is,
tweemaal nier, eiken !(echter Voor- en Linker Agtervoet;
en tweemaal met den Linker Voor-en Rechter Agtervoet; en eens niet den Rechter Agter-en Linker Voorvoet, waar op onze Harddraavcr afgebeeld haar.
Re.
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Redenvoering, betogende dat de (felling van Ptolenzceus aan
lopen der Zonne, firyclig is met de H. Schrift.-gandeht
Door R. o u WE N S, Rustend ReEtor in 's Gravenhage en
Leftor in de Litteratuur aldaar. Uit het Latyn vertaald.
In 's Gravenhage by J. Munnikhuizen en C. Plaat, 1779.
In groot octavo 45 bladz.

M

Men weet dat de Voorftanders voor de ítelling van
J Ptolemaus, nopens liet ftilftaan der Aarde en het
omloopen der Zonne, dikwerf wederhouden zyn van
hunne toelemming te geeven aan 't gevoelen van Copernicus, die beweert, dat niet de Zon om de Aarde, maar
de Aarde om de Zon wentelt, om dat de laatíte flellin,
hunnes oordeels , aanloopt tegen de uitdrukkelyke fpreekwyzen der Heilige Schryveren. En 't is bekend, dat
de Voortlanders voor die Helling van Copernicus hun
meermaals beweezen hebben, dat 'er gegronde reden
zyn, om, zonder eenige de minfte kwetzing van 't
Godlyke gezag der Openbaaringe, te fellen, dat de
Heilige Sciiiyvers, in dit geval, gelyk ook in verfcheiden andere gevallen, oneigenlvk. fpreeken; fpreekende
van de zaaleen , niet zodanig als ze zyn, maar zodanig
als zy zig aan de oogen der aanfchouweren vertoonen,
en zodanig als zy, door middel der uiterlyke zinnen ,
allergemaklvkst begrcepen worden. Deeze gedagten,
ter oplosfinge van die zwaarigheid (trekkende , draagt de
Heer Ouirens ook in doezen voor; en dezelve wordt zeer
wel uitgewerkt door hem aangedrongen. Maar 't geen
in zone Rellenvoering bovenal byzondcr aann,erkenswaardig is , en 't geen zyn Ed. by uitftek op 't oog gehad heeft, raakt liet gil (laan der Zonne op liet gebod Ian
•of ia, naar luid van .7os. X. 12, i q. Terwyl de navolgers van Ptolemwus waanen , dat Copernicus en zyn aanhang, in dit verhaal, eene onoplosfelyke zwaarigheid
ontmoeten, beweert de Heer Ouwens in tegendeel , dat
hier de opgcmelde oneigenlyke fpreekwvze volftrekt
noodzaak',yk plaats moet hebben ; en dat zelfs zy , die
de (toning van Ptolemcens willen handhaaven, zulks moeten erkennen; ja dat zy, dit niet doende, zig in eene
onknoopbaare zwaarigheid verwarren : weshalven dit verhaal, in ;cede van hui gevoelen te bevestigen, hen veel
eer
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eer belemmere; gelyk onze Redenaar ten overtuigelykf'e
aantoont.
Ten bewyze hiervan doet by ons vooraf opmerken
dat her Gode niet onbetaamlyk zy , de menfchen eenigen tyd lang in onkunde of dwaalingen te laaien , hen
trapswyze tot meerder kennis te brengen, en indien tusfertyd, overecnkoïnhig met dien toet and, tot de menfchcn te fprceken. Dit overbrengende tot liet voorgevallene in de dagen van .7ozua, doet by kortlyk zien.
dat het tielfel van Copernicu.r, redelykerwyze, veel aanneemelyker is, dan dat van Ptoletnceus;'t welk den grond
geeft, om dit verhaal, op de gezegde manier , oneigenlyk uit te leggen. Maar, om alle toegeevendheid te ge
zo laat by party zig op de Godlyke Almagc be--bruiken,
roepen , als magtig om aan 't gefchapene zodanig eene
beweeging te verleenen , als dezelve goedvindt. Alleen
dat men zulks zo verre niet trekke, dat-lykeischt,
mende Godlyke Wysheid dwinge, ongerymdheden en tegenttrydigheden te fpreeken; „ dat zekerlyk, zegt lay,
„ gefchieden zal, indien wy onverzettelyk blyven di.
„ fchen, dat alle 'de woorden in een eigentlyke betekenis,, fe worden opgevat." Om dit te duidelyker voor te
draagera , ontvouwt hy eerst de telling van Ptolen e us
volgens welke de Zon, op zig zelve, van 't Westen naar
't Oosten loopt (*) ; maar ,door de fnelle omwenteling van
het Firmament, met alle de overige Hemelfche Lichaamen, van 't Oosten naar 't Westen weggefleept, en uit
haar eigen loop gewrongen wordt. Het ongerymde dier
fellinge aan eene zyde laatende, houdt hy zig alleen op
met te onderzoeken, wat nu eigenlyk lvaarlyk de loop der
Zonne geheeten moet worden, of die beweeging op zigzelve van 't Testen naar 't Dotten, of die hc«weeging met
het Firmament van 't Oosten naar 't We ten? Daaruit
blykt, dat men zig deerlvk zou verwarren, wanneer men
't laatíle wilde beweeren, en dar, zekeriyk de eerie, in
die fl:elling, ivaarlyk de loop der Zonne moet zyn. -Onze
Redenaar dit , buiten te enfpraak , getiteld hebbende,
vervolgt daarop indeezervoege.
Indien 'er nu by geval iemand mogt zyn, die meende
dat
-
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dat by zig uit deze zwarigheid zou kunnen redden, indien hy zeide, dat men de beweging der Zonne, die de
Helling van Ptolemceus haar geefd na 't Westén, haarera
loop kan noemen, volgens de gemene manier van fpreken; dan zal hy zig zelven in die engte brengen , dat
hy, om 'er zig uit te redden , genoodzaakt worde , het
zelfde middel te gebruiken, waarvan hy ons 't gebruik
weigerd toe te laten ; bevestigende alzo door zyne eigene belvdenisfe dat gene, dat reeds bewezen is; en bekennende dat de H. Schrift fomtyds, en vooral in dat
wonderwerk van Yofua, figuurlyk en oneigentlyk fpreekt,
volgens dat gene het welk zig aan de uiterlyke zinnen
der menfchen vertoond: dewyl die gemene manier van
fpreken niet anders is , dan een fpreekwyze na de uiter.
Tyke zinnen der menfchen ingerigt: welke de H. Schrift
hier volgd."
„ Verder nu, om eindelijk tot een floc te komen, indien die beweging , waardoor de Sonne gezegd word
haar best te doen, om te komen in 't Oosten, in de ftelling van Ptolemceus zal moeten gehouden worden voor
den .waren en eenigf en loop der Sonne, het geen reeds
overvloedig is bewezen, zo zal God, indien by 't ge.
bed van ofua verhoord, en den loop der Sonne w @erhoud, den dag voor een gedeelte, dat wel klein is, en
naauwlyks noemenswaardig zou zyn, maar evenwel voor
een gedeelte, korter maken, als by geweest zou zyn,
indien die loop niet was gefluit geweest. Maar
Sofua wenschte, dat de dag langer mogt zyn, en God,
zyn gebed genadig verhorende, heeft 'er hem zo een
gegeven; dat getuigd de H. Schrift met klaar uitgedrukte woorden. En daarom, indien iemand nog al wil.
de. blyven aandringen, dat de Schriftuur hier eigentlyk
fpreekt, volgens de ftelling an Ptolomceus, wanneer zy
zegd, dat de Sonne feil bleef f>:aan, en dat de Zon
fond
in 't midden des Hemels, en niet naaste onder te gaan, om
enen volkomen dag, die moet verkiezen, wat an-tren
beiden by liefst wil; te weten, of by eindelyk wil toeuaan, dat de H. Schrift fomtyds, en vooral in deze
zelfde plaats van Yofua, figuurlyk en oneigenlyk fpreekt,
niet, zo als de zaken waarlyk zyn, maar zodanig, als
zy aan de uiterlyke zinnen der menfchen voorkomen;.
of ook zodanig, als zy door die gepen, die door een
I. DEEL. ALG. LETT, NO. 6.
quaad
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quaad begrip bedrogen zyn, geloofd worden te zyn;
dan of hy wil ílellen , dat God ongerymde en tlrydige
dingen fpreekt, zo dat iy, daar Hy den Dag korter.
maakte, 't geen Yofua zeker niet wenfchte, zegd, dat
Hy hem, gelyk Yofua ernftig bad , langer gemaakt
had."
-

Aanmerking over het geftelde van C 0 r F RN T c U s, ,regens
de jaarlykfclie beweeging van den Hardkloot om de Zon,
door: Benen beminnaar der Weetenfchappen. Te Middel
de Winter, 1778. Behalven de Voorreden-burgyJ.
10 bladz. in gr. oEavo.
e Autheur van dit Gefchrift meent eene tweeledige
D
zwaarigheid gevonden te hebben, in de thans algemeen aangenomen Copernicaanfche (telling, nopens de
omwenteling der Aarde in eene helling van haaren As,
van omtrent 23's graad op de Ecliptica. Naar zyn inzien
is deeze beweeging onmogelyk, als ftrydig met de wetten der beweeging; en daar benevens kan, het, die beweeging mogelyk en daadlyk gefield zynde, dan' niet
waar weezen, dat de Zon order de Linie perpendiculair
zou op- en ondergaan. Om deeze zwaarigheid te ontwyken, helt hy, dat de Aarde zig niet op een platten ,
maar rond een fchuinfchen cirkel beweegt; wentelende
met eene fchroefagtige beweeging van het Westen naar
't Oosten; als mede dat men dan aan den cirkel van de
Ecliptica eene verheffing moet geeven van 23-, graad uit
zyn middelpunt, in plaats van aan den As der Aarde
Bene helling van 2g; graad, op de Ecliptica. Hy ver
wacht dat zyne aanmerkingen moo gift by de Astronomici
•enige opmerking zullen verdienen: 't zou/ kunnen zyn;
maar 't komt ons tot nog voor, dat de Autheur dezelven
niet gemaakt zou hebben, indien hy de wetten der beweeging, .met betrekking tot omwentelende rondloopende lichaamen, behoorlyk gadegeílagen, en de omwenteling der Aarde op een beweeglyk Copernicaansch Planetarium recht oplettend nagegaan had.
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Brieven over de Noord - Americaanfche onlusten; Door Yonkheer
LOFY&WYK TFIEODORUS, Grave van .Nasfau la Leck. Te Utrecht
by G. T. v. Paddenburg, 1779. Vyfde en Zesde Drietal, iio
bladz. in groot oavo.
van den inhoud deezer twee laatst gemeen gemaakte DrieOmtallen
nog eenig verflag te geeven, en egter dit Artykel niet
te uitvoerig te maaken, zullen wy de voornaamíte hoofdzaaken,
daarin behandeld, flegts kortlyk melden; uit welker beloop een
ieder genoegzaam zal kunnen afleiden, dat ze over ondertvérpeti
gaan, die nadenken verdienen; en welken de Leezer met te meet
genoegen zal overweegen, om dat de Brieffchryver alles, niet
Feet eene vermetele íloutheid, beflist, maar met opmerkzaamheid
en voorzigtigheid nagaat.
De zo zigtbaare daaling van Engelands magt, en deszelfs zwak
toerrand, in vergelyking van den 1laat van dat Ryk voor wei-ken
aan de Americaanfehe onlusten-nigejar,fchyvlntoe
en. derzelver gevolgen. Jonkheer Lodewyk Theodorus ontkent ook
geenszins derzelver invloed, maar men heeft ze, zyns oordeals,
niet aan te merken als de onmiddelyke oorzaak; 'er zyn, gelyk h
tragt te doen zien, voorbereidende oorzaaken van vroeger tyd,
welker uitwerkzelen zig by deeze gelegenheid ten duidelykfte open=
baaren. Hierop valt dan de vraag, wat zal 'er van Engeland
worden? Zommigen oordeelen, dat Engeland nog magts genoeg
heeft om zynen Vyanden te ftaan; en dat 'er geen zwaaxighei.d fs
voor Engelands Finan tien ; waai tegen anderen dat Ryk befchouwen
d1s geheel ten gronde gaande, en volftrekt in de noodzaaklykheid
geheld, om in ééns de pen door alle zyne fchulden te haalen:
maar beiden deeze uiterften komen hem even onwaarfchynlyk
voor. fly befchouwt den toeftand van dat Ryk, zo in 't eene als
andere opzicht, wel als hachlyk, dan hy oordeelt het zeer ongerymd , dien als hoopeloos en onherftelbaar te befchryven: het
werk hem zig verder doet uitlaaten over de middelen van redres.
By die gelegenheid handelt hy ook wet byzonder over het belang
der Nederlanders in de Engelfche Fondfen; en toont dat 'er gegronde reden zyn om te vreezen, niet voor eene trouwlooze
doorfchrabbing der Capitaalen , maar wel voor eene opfchorting
der Inn esfen ; des by 't voorzigttigs t oordeele, geen geld meer te
Cchieten , of in deeze omftandigheden Engeland op nieuw credit te
verleenen. Verder verledigt by zig, in den laaticen Brief
van het yyfde Drietal, nog ter beantwoordinge van eenige vraagen, nopens het geen men te denken heeft, raakende liet gedrag
tier Spaanfchen, Rusfen en Portugeezen in deeze omftandigheden;
en wat men, naar de meeste waarfchynlykheid, van die Hoven
zou mogen verwwagten, indien de Oorlog tusfchen Vrankryk en
Engeland blyft aanhouden. En even zo zyn de twee èdríle Brie.
yen van het zesde Drietal gefchikt, tot het mededeelen zyner be.
dens
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denkingen, wegens het onderlinge gedrag der Franfchen en AmericaEnen; inzpnd.rheid ter oplosfinge van eenige zwaarigheden
en twyfelingen over de bondigheid zyner voorige redeneeringe
desaangaande , , welke by hier nader verdeedigt.
De achtien ie Brief eindelyk gaat over de •aangelegenheid van het verliet
dat Engel .nd aan zyne Noord-Americaanfche Colonien doen zal,
indien deezen zig niet wederom met het Moederland verzoenen,
't geen, zo als zyn Ed. zegt, niet waarfchynlyk is. Aan deeten
Brief is .géhégt eenc Memorie over den Engelfchen Koophandel,
welke aan Lord Germaine ter hand gefield is, die des Schryvers
tedeneering, betreffende den Koophandel, ifaaft. En in den Brief
zelven is ingevlogten Bene aanfpraak aan de Americaanen, die
aan Dr. Cooper toegeeigend wordt; waar van zyn Ed. gebruik
maakt, ter bevestiginge zyner gedagten, dat de Americaanen niet
tefchikt zyn om zig met het Moederland te verzoenen, dan op
voorwaarde van onafh.inglykheid. Ten laatf? e Overweegt by nog
in deezen Brief, of men geen grond heihbe, om; nit de tegenwoordige omfl:andigheden, af te leiden, dat 'er nu egter kans voor
L,ngeland zy, om de Amcriceanen te onder te brengen? En hy
tragt te doen zien , dat de hoogtle waarfehynlykheid aan de ont3tennende zyde is: betuigende egter ten befluite. „ Ik zeg nog„ thans, gelyk ik altyd gezegA heb; het lot der wapenen is wis.
peltut•ig, ,en alles hangt af van de eensgezindheid' der` America„ neènn. 'Raken zy in tweefpalt met elkander, dan zyn zy verio„ ren; maar tot' nog toe laat het zich niet aanzien , dat zy aan
dit euvel 1_ boreren. Ik befchouw die kwaal, en dat heb ik el„ ders in het breede ontvouwd, als onve: mydelyk voor hen, maar
„ nogthans zich niet eerder zullende openbaren, dan na dat-zy
eenige jaren op hun zelvs zullen beftaan hebben. Ik ben evenwel geen Propheet, en kan my dus lomp hedriegen. De uitflag
„ zaI het leeren."
-

-

De geplaagde Hollander, of de lastige Nabuur, vertoond in vier
Bedryven- door j. n. scnAsz, .M. D. t Utrecht, by G. T. v.
Paddenburg, 1779. In groot oEiavo 131 bladz.
,

Hollands Rentenier, met naame r,
weigert
E enzynwelgezeten
ledigliggend geld, aan zyne Brcedeien , op te fchieten,
RARn,

om hen in hunnen Koophandel te ondei.tteunen; maar geeft het
gereedlyk aan Mr. Brodding, een naabuurig Engelschman. Deeze, bemerkende dat Gerards Broeders hunnen Koophandel uit.
breiden, tragt hen eaerin te belemmeren, en (laat zelfs geweldige wegen in, om hen van hunne hoopwaarèn te berooven , onder vno: w cndzel, dat zy een verbooden handel dryven. De Vader Ces Huisgezins , de Heer Stuurman, met regt moeilyk over
de balddaadige verongelykingen zynen Kinderen aangedaan, is op
het punt van zig aan Mr. Brodding te wreekén; maar' Gerard
poogt hem te beweegen, om daar van af te zien ;gemerkt hy; in
zyn
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zyn Leftaan van Mr. Brodding, afhangende, als dan gevaar loopt
van geruïneerd te worden. In die omítandigheden weet een Engélschman Gram ad, te bewerken, dat de Heer Stuurman, die
het noodzaaklyk oordeelt den weg van vriendlykheid, zo lang het
mogelyk zy, in te haan, bewilligt in zekere gemaakte fchikkingen
nopens den handel; waarin Mr. Brodding, hoewel onwillig-, toefteant; dan, dit gefchied zyp ie , ontbreekt het Mr. Brodding nogtans aan geese gewelddaadige middelen, waar door by een lastige
Nabuur blyft voor het Huisgezin van den Heer Stuurman.
Het gantfche beloop van dit alles is zeer, natuurlyk voorgefteid,.
en niet gepaste tusfchenkomende Tooneelen verlevendigd i byzonder (peelt de Patriot een goeden rol, in 't mededeclen van raadgeevingen en bedenkingen , welker ' overweeging in 't Huisgezin
van den Heer Stuurman haare nuttigheid kan hebben.
Of dè Mof Commis door bedrog. In drie Bedryven.
Door j. A. scHAsz, M. D. Te Utreeht by G. T. v. Padden.
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burg, 1779. In groot octavo 71 bladz.
„ Ik heb, zegt de' Heer Schasz, dit ífukje zo gefchikt, dat het
een gevoeglijk Contrast op het voorgaande is : in het eerfte,
[te weeten 7urjen Lankbein] wordt een domme Lankbein ver
een eerlijk burger in zijn plaats gefield; in dit wordt-nedr,
een eerlijk burger door de boosaardigheid 'van eersen doorliepen
-Maldwich ter neder geworpen, en verplicht zyn ampt aan den
fchelm , die hem doet tuimelen, in te ruimen." Het is in zyne
foort zo wel uitgevoerd als het eerste, en bel eist even als dat
eerre geestige hekeling ven dc al te groote begunftiging van Vreemdelingen; maar het heeft ook even dat zelfde algemeene gebrek,
`t welk maar al te dikwils in die foort van Schriften plaats heeft,
dat het wat te flerk gekleurd zy. Men doet de Hollanders geen
eer aan, als men hen, op zulk Bene lompe wyze, door de Moffen
laat misleiden. Tot dus ver heeft de Autheur ons ge
overmaakt, door zyne fchertferyen ; dan we ve,wagten-wonlyk
nu, volgens zyne beloften, ee!lang een zedelyk Tooncelftuk;
waarin by beproeven zal, hoe verre zyne ki agten in het ernflige
ftrekken; 't welk wy met.veilangen uit die penne te gemoet zien.
De door PArRrcrus verlichte Vaderlanders , of het Ryk der Moffeiz
uit. Tooneelpel in vier Dedryven. Te Nymegen by J. v. Campen, 1779• In groot octavo 78. bladz.

liep Patricius, met zyne Kykkast op den rug,
A 1vooring
en zyii Pot met Oogenza!f in de hand vrugt'oos op en neer:
by mogt vast -roepen, Oogenzalf,, Oogenzalf! Rarekiek voor de
Vaderlanders! Rarekiek! Oogenzalf ! 't was vrugteloos : niemand
wilS3
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wilde zyne Oogenzalf gebruiken, noch in zyne Rarekiekkast kyken. Eindelyk evenwel gelukte het hem, deels door list, deels
door de nieuwsgierigheid gaande te maaken, Donator en deszelfs.
Dochter Adelssiek te beweegcn , om zig de ooges te lasten zalven, en te zien wat zyn Rarekiek vertoonde. Naar maate dat
hun gezigt helderer wordt, en zy oplettender toezien, worden ze
dui ielyker gewaar, hoe verkeerdlyk zy gehandeld hebben. Donator met zig niet alleen van Vreemdelingen te laaten bedienen,
(dat op zig zelven niet fchaadde;) maar ook met zulkeVreemdelingen met Officien te begiftigen; terwyl hy de Inlanders van de hand
wees. En zyne Dogter 4delziek met een Huwelyk met een
vreemden Baron te ftellen boven dat met een braaven Burgerszoon, of een Inlander van baars gelyken rang. Het gevolg hier
van is, dat de fnorkende Baron Bierkan moet afzien van zyna
gewenschte Egtverbintenis met Juffrouw fldelziek; dat Heinrich
Schraapdarmn, verfiaande dat 'er geen Officie meer voor hem opzit, den: dienst van Heer Donator verlaat, en zyn Neef Hans
Spekzwoord beduidt, dat hun de weg nu afgefneeden is, om grosfe
Herre te worden.
In 't gantfche beloop van dit Stukje,
dat, naar den aart van 't onderwerp, op een grappigen trant, vry
wel uitgevoerd is, houdt de Opfteller eene otnzigtige befcheiden1ieid nopens de Vreemden in 't oog. Fly erkent de weezenlyke
waarde veeler Vreemdelingen, die ons Land dienst gedaan hebben
en nog doen: dan hy wraakt het misbruik het welk maar al te
veel plaats heeft, dat men meer op heeft met Vreemdelingen, dan
net Inlanders; en bovenal, dat men zig int Burgerlyke van Vreemdelingen laat bedienen; welken men dan een gering loon geeft,
om hun ter gelegener tyd te begiftigen met een Officie, daar een
Inlander eerder toe gcregtigd was.
--

;

Het loon der flnndvastigge Liefde. Tooneelfpel, in vyf Bedryvoen.
Ira 's Gravenhage by J. du Moe , 1779. In OEtavo Io8. blad z.
een jong Koopman, door tegcnheden tot het uiterJ odeivyk,
íte gebragt, en door zyne Schuldeifchers overvallen, mits '

gaders Lifnion een ryk bejaard Man, zyn medevryers van Lifette. De Ouders, en wel inzonderheid de Moeder, zyn voor
Lifsznoa, maar Lifette blyft Lodewyk, in 't midden van zyne ongun1lige omftandigheden, getrouw. Buiten een Oom Pine, die,
hoe vermogend ook, Lodewyk alle hulp weigert, zo om dat by
ham verdenkt van een ongeregeld gedrag, als om dat hy.zyne
Minnary mct Lifette wraakt; heeft Lodewyk een valfchen Vriend
aan Ilendrik. Deezc, op Wien Lodewyk vertrouwt, begunftigt,
terwyl hy zig als een Vriend omtrent Lodewyk geraagt, de zyde van Lifi non; en neemt de Ouders van Lifette ten' fterkfte in
regen Lodewyk; dan Lifette blyft onwrikbaar ftandvastig. Ten
Iaatfte komt het verraad aan den das; en L Dimon fraat niet alleen
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iken af van Lifette, maar fielt zig nog daar en boven borg,
voor den ongelukkigen, doch braaven, Lodewyk, en verleent hem
gene genoegzaame fomme om zynen Koophandel op nieuw voort
te zetten. Dit haalt de Ouders van Lifette over , en Pius, van
alles heter onderregt, zyne toeflemming insgelyks tot het Huwelyk geevende , verklaart Lodewyk voor zynen Erfgenaam.
Schoon dit Tooneelfpel juist niet zeer treffende uitgevoerd zy, is
egter de de fchikking wel geregeld, en het onderfcheid der charar~ters behoorlyk in acht genomen.
5oFoNIssA, als mede DON rRDRo, Koning van Castilje.
Twee Treurfpellen. Het Franfche van den Heer A, de VO LT A I R E vry nagevolgd. En, OLINDO en S O F R O N I A, Treur
Heer RI E R C I E R vey nagevoigd.-fpel.HtFranchvd
Mitsgaders WIL LE M TE L L of de herjiellin g der Zwitfcherfche
Vryheid , Treurfpel. I-let Franfche van den Heer L E M I E R RE
vey nagevolgd. Ie Leyden by C. v. Hoogeveen. r77g. hr
gr. oEtavo.
viertal van Treur(pellen, door des bekwaame Mannen oorD itfpronglyk
gemaakt, heeft de Heer en Mr. C. A. de Wetflein,
Lid van het Taal- en Dichtlievend Genootfchap ,onder de Spreuk ,
Kunst word door Arbeid verkreegen, te Leyden, op een viyen
trant in 't Nederduitsch zo wel gevolgd. dat ze daadlyk den Liefhebberen der Nederduitfche Tooneelpoézye genoegen kunnen
gecven. Ieder Stuk op zig zelve is, naar den aart van het onderwerp, behoorelyk uitgevoerd; en 't navolgen van zodanige
Ncesterítukken, mitsgaders het oordeelkundige leezen van zodanige navol g ingen, kan men als een gefchikt middel gebruiken,
em door den tyd bekwaamer te worden, tot het opiièllen vair
©orfprongly ke Stukken.
Dichrlievende Uitfpanningen , door 1. MACQUET. Lid van de Moet.
fchappye der Nederlandfrhe Letterkunde te Leyden. Derde Deel.
Te Zierikzee , ky J. de Kanter en Zoon, 1779. In gr. oíïavr
267 bladz.

de één en andermaal opgegceven voorbeelden, welken tooUen
B ydat
de Beer Mac quet onder de agtenswaardige Dichters be-

koort, (*) voege men uit dit derde Deel, dat vooral niet minder
is dan de voorigen, zyne volgende váorftelling van dcn Mensch,
ijs een verlieven en laag tiveezen.
Wat is de mer:sch een edel, hee'rlyk Wezen,
Fnneer may s ei c r n s zien, doer by de ftarren ineet,

2emi
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Den loop en ring ontdekt van een Planeet,
Zoo ver van ons, en op de vlerken
Pan zyn gedagten 'n weeft door de onbepaelde perken;
Wanneer wy 't werk van LEE UWE NO! 0EIC,
Van's GRAVEZANDE en MUSSCHENBROEIK,
Met aendagt letten;
Daer elk natuerg'heira,n in ontdekt ;
Hoe 't een het ander vliedt, liet een naer 't ander trekt ,
Wat kragtrn 't menschdom weet in eenig ding te vinden,
Door draien, hysfen, heffen, winden.
Wanneer ivy zien uw goddelyk verfáand,
B OR R 11 A V E , d eeuwige eer van 't vrye Nederland,
Daar gy lucht
, water, vuer,
Al de eleme'Lten der natuer
Ontfluit; ontvouwt wat ziekte en•fmarten ons befkryden,
Wat hulp verf haft voor 's menfelien lyden,
Dikwerf den dood zyn prooi ontzet,
Hoe fclaerp by zyne zeisfen wet.
Dan roepen we uit,, verwonderd, opgetoogen,
Gewis de mensch heeft iets van 't goddelyk vermogen;
In zyn verwarmden boezem leeft
Een kragt, die iets van 't hemelsch heeft.
Ach ! waarom of dit heerlyk dier
Die kennis, dat vernuft, dien zwier,
Zo dwaes misbruikt, dat hy, gebonden
11en 't aerdscli, zich zelf befinet door vuile zonden.
'Lyn hemelfcbe afkomst gansch vergeet,
Den besten levenstyd aen ydelheid befie„dt?
Daer ziet men hem de hand met eerlyk bloed bevlekken,
Eens anders goed met kragt of listen naer zich trekken;
Hicr rooft de tong des naestens faem;
Gints wordt liet oog verleid ,
Door vuig en irellust , door dp ivulpfche dartelheid.
Hy kruipt in 't lief, en wordt een dier van lagen nacm.
Men kan niets naeer van dat verheven fchep,el merken;
Al i'at by toont zyn he fiche werken.
De 4eloudheid zing van Cerberus.
Meduza, vii Enceladus,
Harpy n, Gersons, Chinteeren;
De nies fchen, van Ziet pad der deugd gedwaeld,
Van wvysheid wars, verkeeren
In fnooder inonjlexs dan 't vernuft heeft afgomaeld,
,
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Stuk behelst de aenvanglyke vruchten van een
D itLetterkundig
Genootfchap, welks Leden zich ver-

eenigd hebben, om, gezamenlyk het zelfde doelwit beoogende , elkander nuttig te zyn., vooral ter befchavinge en uitbreidinge hunner Godsdienftige kundigheden.
Indien deze proeve van hunnen leerzamen arbeid gun[lig
ontvangen worde, Iaen zy de openbare mededecling
hunner onderzoekingen verder te achtervolgen; waertoe
zich een vry gunflig vooruitzicht fchynt op te doen.
Het tegenwoordig afgegeven is althans van dien aert,
dat het zeer wel gefchikt zy, om oefengrage Lezers,
vooral dezulken, die zich op her rechte verfland der
Bybelbladen toeleggen, genoegen re geven. Zy vinden
hier naernlyk, buiten twee beknopte Verhandelingen,
gefchikt om te toonen, wat men te verftaen hebbe door
de Wet van God in der menfchen harten gefchreven;
mitsgaders om na te fpooren de natuur dier werkinge
van 't 1vlenfchelyke verfland, welke men het Oordeel
noemt, een aental van weloverdachte uitleggingen veler
plaetzen der Heilige Schriften; aen welken de Leden
van dit Genootfchap enig nader licht trachten by te zetten. Acht een oordeelkundig Lezer niet alles voldoen.
de; men zal 'er zich niet over hebben te verwonderen;
want de hier voorgeftelde bedenkingen gaen meerendeels
over plaetfen, die hare duistere zede hebben: midlerwyl
zal men echter genoegzaem ieder Verhandeling, in zyne
foorc , zo wel uitgewerkt vinden, dat men ze der nadere overdenkingen wacrdig keurt. Het zou te verdrietig
vallen alle de menigvuldige plaetzen, die, door Tael=
Oudheid_ en Oordeelkundige aenmerkingen , in deze verzameling kortlyk of breedvoerig opgehelderd worden,
te
T
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te berde te brengen, en de Lezer zou 'er te weinig aen
hebben, indien wy deze en gene ophelderingen Hechts
met een kort woord als aenftipten. Liever willen wy
den hoofdzaeklyken inhoud van enig byzonder ftuk mededcelen ; waertoe ons vry gepast voorkomt, het onderzoek of des Heillands tael, Matth. XXII. 23-30;
wel van enige kracht zy, om de Sadduceeuwen te wederleggen, als men niet vooronderstelt, dat de Engelen
Lichamen hebben ?
De vraeg is hier niet, of de Engelen daedlyk Lichamen hebben? de Schryver laet dit in 't midden; maer by
bepaelt zich om na te gaen, of deze plaets , op die
vooronderttelling, niet krachtiger, dan anders , diene,
ter wederlegginge der Sadduceeuwen (*)? Om dit te
duidelyker te toonen, gaet onze Schryver vooraf na,
welke gedachten de Sadducee uwen voedden, van de op_
Panding der Lichamen en Geesten. Dat zy de opstanding
der dooden lochenden is te overbekend, om 'er op ttaen
te blyven: men zie 3'ofeplt. Oudh. B. XVIII. H. I. §.
q. Bepaalder overweging vordert hier de vraeg, of zy het
beftaen van Engelen en 'Geesten volstrekt ontkenden?
Ik zou, zegt onze Schryver ter beantwoordinge dier
vrage, uit de overblyfzelen, welken wy van hun Leerftelzel hebben , veeleer afleiden, dat ze ontkenden , dat de
Geesten op .zichzelven befonden : want een Geest kon,
nacr hunne gedachten, volftrekt niet beflaen, zonder een
lichaemlyk beklcedzel : van daer beweerden zy , dat de ziel
te gelyk niet 't lichaem Eierf, en langs dien weg ontkenden
zv eindelyk de opt't anding der dooden. Gemerkt het ons
in dit geval aen voldingende getuigenisfen mangelt, moeten wy hier alleen op de waerfchynlykheid afgaen. En't
is tog aen de andere zyde van alle waerfchynlykheid ont.
bloot, dat de Sadelucecuwen, gelyk zommigen willen,
het beftaan der Engelen volstrekt gelochend zouden hebben; daar derzelver bcftaen ten overvloede geleerd
word in de Heili e Schrift , aen welke de Sadduccen zich
onverzetteiyk hielden: want ik vooronderllel het genoegzaatn
(*) Men zie, hoe de Hooglecraer P. Yansfen een fterker ge.
bruik markt , van deze voorftelling , ten volftrekten bewyze, dat
de Engelen dacdlyk Lichamen hebben , in 't bericht, dat wy van
zyne Verhandeling deswegens gegeven hebben, in de .Nzeusve
Yad. Letter•Oef. III. D. bl. 54•
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zaem beweezen te zyn, dat de Sadducceeuwen de geheele Heilige Schrift erkenden. Geleerde Mannen hebben
dit overtuigelyk aengetoond, en 't blekt ten klaerf}e,
uit het getuigenis van ,7ofephus in de Oudh. B. XIII. H.
X. § 6. Alleenlyk heeft liet gezegde Hand. XXIIL. S,
de Sadduceen zeggen dat 'er geen opflanding is, noch Engel,
noch Geest, enigen aenleiding gegeven, om die flelling te
beweren: maer 't valt niet moeilyk te bewyzen, dat
daer ter plaetze slechts gefproken word, van het afzonderlyke beítaen der Engelen en Geesten, zonder enige toflykheid. Rakende het getuigenis van 3,ofephus, ter
eerst aengehaelder plaetfe, dat de zielen, volgens het gevoelen der Sadduceen, te gelyk met de lichamen vergaen; hier
zou ik, met den beroemden Brucker, in zyne-omtren
Historia Philofophice pag, '125•. T. II, gisten, „ dat zy
„ het leven der ziele in 't lichaem gezogt hebben ; inge„ volge waervan zy dan ook de ziel ftoflyk moesten flel-.
„ len". Doch wat hier van zy, men kan uit alles ge
afnemen, dat de Sadduceen zich geen denkbeeld-wislyk
hebben kunnen' vormen van het beftaen der Geesten,
zonder ene floflyke verbindtenis. En hiertoe gaf hun
ongetwyfeld aanleiding hunne Cabbalistifche Godgeleerd.
heid, welke zy verfchuldigd waren aan de Pythagorifche-Platonifche Wysgeerte. Alle de Jooden toch, die
vervolgens gebruik gemaakt hebben van de Cabbalistifche leerwyze, ítellen eenparig vast, dat de Engelen
Lichamen hebben. Tot ene proeve dier denkwyze ftrekke hunne voornaernfte grondítelling in de Geestkunde;
de ziel is niet afzonderbaer met liet lichaem ; maer ze
zouden , indien ze nacuwkeuriz hadden willen fpreken,
gezegd hebben; het lichaem is in de ziel, terwyl de
uitwerkzels zich alleszins naer buiten openbaren.
Het dus ver gezegde doet onzen Schryver hefluiten , dat
de beílaenlykheid der Geesten, het zy dan der Engelen
of van andere wezens, volgens dc felling der Saddu.
ceen, op zichzelve mogelyk was, 't geen hunne voor
overvloede leert;-onderítligvauocjnpte
maer, gemerkt derzelver daedlyk beftaen in de Heilige
Schrift, uit hunne werkingen, voldingend bewezen
word, zo zyn ze, om alle die werkingen bchoorelyk te
verklaren', op de gedachten gevallen, dat men dezelven
heeft toe te fchryven aen zielen, welken met lichamen
verenigd zyn. En verder hebben zy, 't geen hun Leer-
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ftelzel van de uitvloeijingen mede doet zien, gefteld, dat
die Geesten, hunne werkingen ophoudende, wederkeerden tot den oorfprong uit welken zy uitgevloeid waren ;
waarmede zy derzelver werkende kracht en daedlyk beftaen lochenden. Men moet dan, zegt by,, erkennen,
dat de Sadduceen gefteld hebben, dat 'er Engelen zyn;
doch flechts voor enigen tyd met ftof verenigd (*); en
op dien grondflag verklaert by de beantwoording van
de tegenwerping der Sadduceen in den tekst, indezervocge.
Het hoofdverfchil tusfchen Jezus en de Sadduceen
betrof de opftanding der dooden. Om nu dc ongerymdheid dier ftellinge aen te toonen, hellen zy een geval
voor, dat mogelyk was, als gegrond op de Wet van
Mozes, nopens dc verplichting des broeders, om zynen
overleden broeder zaed te verwekken; en richten hun
gefprek aldus in. „ Wy weten, Rabbi! dat gy een
Voorffandcr zyt van de leer der opflandinge der dooden; dan 't zy ons geoorloofd ene zwarigheid Baer te„ gen te opperen. Vooronderftcl dat 'er onder ons ene
„ Vrouw geweest zy, die getrouwd was met een Man ,
welke zes broeders had; deeze Man nu overleed,
zonder enig kroost na te laten; hierop nam één der
broederen haer, volgens de wet van Mozes, ter vrou„ we, om zynen broeder zaed te verwekken ; deze ftierf
insgelyks kinderloos ; en even zo ging het met allen ,
tot
(*) Uit hunne erkentenis van de Godlykheid der Schriften des
Ouden Verbonds, ten minfle van de Boeken van Mozes, fchynt
te volgen, dat zy, althans op de ene of andere wyze, het beftaen
der Engcicn erkend hebben. Voorondcrllellendc dan, d,:t zy geloofden , dat Geesten , die van alle Poort vain lichacmlykheid ontbloot waren, niet beftaen konden, zo zullen zy waerfchynlyk het
aenblyvend befhcn der Engelen gelochend hebben , even op dezelfde wyze als zy over het beftaen der menschlyke ziele, van 't
lichaem afgefcheiden, na den dood dachten, f Lilende dat dezelve
te gelyk met het lichaem fticrf. Ze ontkenden des niet, dat 'er
nu en dan zogenoemde Engelen geweest waren, dit moesten ze
op het gezag der Boeken van Mozes gelooven, maer ze lochenden zodanig een beftaen der Engelen, als wy beweren; ftaende
houdende. dat die Engcien, Baer de Heilige Schrift gewag van
maekt, door God , flegts voor dien tyd, op welken zy zich ver
vervolgens weder vernield waren,-tonde,vrgba
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tot den lactf}en toe; cindelyk is ook de Vrouw over„ leden. Nu kunnen we op generleie weze bevroeden,
„ wiens Vrouw 'zy wezen zal by dc opftanding. Met
„ den eerften kan zy niet huwen, daer de anderen even
„ zo geregtigd zyn, om haer ter Vrouwe te nemen; en
„ met allen kan zy gene Echtverbintenis aengacn, ge„ merkt dit flrydcn zou niet de wet van Mozes ; dit
„ fcllende, zyt gy genoodzackt ene Itching te bewe„ ren, die ten uitcrltc ongerymd voorkomt; gy moet
„ toch ftellen, dat die Vrouw huwen moet; want gy
„ leert ene opttanding, niet alleen der zielen, maer ook
„ der lichamen.
Onze Zaligmakcr beantwoord dit voorflci met nauw
wel zo, dat by eerst dc tegenwerping-keurighd;n
tegen zyne lcerftclling oplost, V. ;o; wacrop by dan
voorts zyne lecritclling zelve bewyst , V. 31 , 32. fly
brengt hun onder 't oog, dat hunne tegenwerping ontilaet uit een misverítand van de Heilige Schrift. Hoc
zeer gy ook, zegt hy, de Heilige Schrift onderzogt
moot hebben, gv verftact dezelve niet recht, daer ze
van de opttandint; fprcckt; want zy befchrv`t den (tact
der opfandinge nergens, als dien dezes levens. Uwe
dooling hier in is des te grootcr, nadien gy c c Godlykc
i\lmigt in zulke enge perken befluit, als kondc God de
;ichsnvcn zo niet voortbrengen cn bewaren, dat ze niets
\•.n dit alles behoeven. En op dat ik niet lelhvr,c dit
zonder grond te voorondcrttellen, zie daer uwe dooling:
i;i dc opflanding zal geen huwelyks vereniging placts
hebben, noch telacts kunnen hebben: dc reden is , om
dat dc opgewekten zullen vvn als Engelen van God in
Glen llemel.
I. Deze redenering van Christus zou van geen de
n u nite kracht geweest zyn, indien de Sadduccen pct
beltaen der Engelen volltrcla -eloelicud hadden : dan
toch zou Christus zync Icerftclling, nopens den fra t
der opgewekten, bevestigd hebben , met een voorbeeld
't welk de Sadduccen volmondig ontkenden placts te
hebben. Ik zwygc nu nog, dat dc Sadducccn dan hier
Uit oflgCtw\'fCId hegrepcn zouden hebben, dat Christcic
alleenlek cnc opf anding der zielen (lelde:; om dat licciie vcrgeivking macht tusíchen (le Endeten, zuivere
Yce,ten , en tustchcn de opgewekte \leo chcn.
11. llet fchynt my toe dat Christus hier enig lvk ie Gold
'1' ^,
-
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doeld heet, de tegenwerping tegen de mogelykheid der
lichaemlvke opftandinge te beantwoorden; want dcvoornaernte kracht van de tegenwerping der Sadduceen was
tegen de opftanding der lichamen. Indien my dit, dus
redeneert Christus, indien nay dit niet toegellaen wond e , dan weet gy niet wat de Heilige Schrift leert, nopens den fact der opgewekten , vooral betreffende de
eigenfchappen van derzelver lichamen. (Men merke
hier tusfchen heiden aen, dat dezelfde lichamen, in alle
derzclver deden, volgens het gemene gevoelen dein „Jooden , zullen opfiaen.) Denkt gy , vervolgt Christus , dat
men Gode dc raagt riet moge toetchryvcn, van de uit
de dooden opllaende lichamen met andere cigenfchappen
te bedeclen, dan zy in dit leven bezitten? Noch hun
Baer, noch de voornaemfte hoedanigheden van de opgewekte li chamen , vorderen als dan , dat zy huwen of ten
huweiyke gegeven worden. En hierin ligt niets vreemds
opgeflooten ; want zy zullen zyn als Engelen in den
Memel; welken gy een lichaemlyk bekleedzel toekent ;
hoewel een geheel ander en veel fyner dan dat der menfchen ; 't . welk ook verfcheiden plaetfen in de boeken
van Mozes, die van hunne verfchyningen gewag maken,
overvloedig lccren, indien gy dezelven macr behoorelyk
adcïl.,et: dus toont gy, dat gy Gods magt niet kent,
Dit bewv st de Zaligmaker in de gelykluidende plaets
Luc. XX. 36, zeggende :' Hun flaet zal zodanig zyn,
dat zy niet nicer zullen kunnen herven, want zy zullen
gelyk zyn aen de Engelen, die door ene onmiddelyke
voortbrenging gcfchapen zyn; en zo zullen zy ook door
dc opfcandinf, kinderen van God genoemd worden; de
deelen hunner lichamen, door ene onmidciclyke voort.
brenging, weder verenigd zonde, zullen zv, uit hoofde
van die onmiddclyl:e voortbrenging, kinderen van God
genoemd kunnen worden. -- - Hier by komt nos,
dat dc vergelyking, in de nengchaeldc plaets uit Lucas
eniglyk bepaeid word, tot de geloovigen, nadien 'er
ílact, die ivaerdig geacht zullen worden, die eeuw te verwer
ven, en de apftcrradisag uit de dooden. Men zal hieraen geen
verflaenh:.ren zin kunnen hechten, indien men de verge1king niet maekt tusfchen dc lichamen der Gezaligden
en die der Engelen. Christus toch bepaclt dezelve in
deze pleets eniglyk tot de geloovigen; en ondertusfchen
is het zeker, dat het derde der verl;elykinge, 't welk
tus-
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tusfchen de Engelen en de Vrouw plaets heeft, naer het
algemene gevoelen der Uitleggeren, even zo veel plaets
heeft tusfchen de Verdoemden als tusfchen de zalige
Engelen. Volgens het gemene gevoelen eindelyk zou
Christus alleen hebben behoeven te onck^nnen, dat dé
menfchení in het toekomende leven huwelyken zullen
aengaen; dewyl niemand, die i elt dat ze zuivere Geesten zyn , ooit enigzins over hun huwelyk zelfs denken kan.
Het ftaer, derhalve, zegt onze Schryver., by ons vast,
dat des Zaligmakers woorden in den, tekst de grootste
kracht hebben, als men vooronder't±elt, dat de Sadduceen. van gevoelen waren, dat de Geesten niet beftaan
konden zónder lichamen, 't welk hunne Wysgeerte hun
leerde. Anders toch moesten de Sadduceen geloofd
hebben, adat . Christus alleenlyk ene QpL anding der Zie
ene vergelyking maekt tusfchen-lenítd,w;yh
zuivere ,geesten en menfchen. F4n intusfchen betrof de_
faet des gefchils in dit voorbeeld wel byzonder de opftanding- der lichamen ; welke Christus opheldert door
dit voorbeeld der Engelen , die, terwyl zy andere licharnen bezitten , ook andere werkingen te verrichten
hebben.
-

-

De Chara^terkunde van den Bybel, door A. H. NIEM TIER,
Leeraar der Wysbegeerte enz., te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerf$e Deels, Eerfte Stuk. Te Amftel.
dam by J. Doll, 1779• Behalven he Voorwerk j55.
bladz. in gr. octavo.

rechten verlande van dezen Titel dient , dat cie
T
enSchryver, door het woord
veifhaet,
.,, de beoefenende weetenfchap, om over het Ciharaler
ClaaraElerkunde,

„ der menfchen en hunne daadgin, redenen cn fchriften,
„ die zich daartoe bepaalen, recht te kunnen oordeelen,
en de waare hoedanigheid van dezelven vast te Rellen.
„ En hy heet dit zyn werk, de C17aracierkunde van den
„ Bybel, voor zo verre hy zich in het zelve bepaalt tot
„ de Perfoonen in den Bybel." Overeenkomfig hier
mede is dit Werk gefchikt tot ene leerzame ontvouwing
van de chara&ers der Perfoonen, die in den Bybel vooi'bomen; om dezelven onpartydig van alle zyden, van
welTq
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welken zy zich vertoonen, te befchouwen, en daer
door hun gedrag in 't klaerfte daglicht te Hellen; 't welk
tevens het geheele beloop der Byhelfche Gefcliiedenisfen opheldert. Het thans afgegeven gedeelte behelst,
na twee voorafgaende Verhandelingen , ene over de charalerkunde van den Bybel, en ene over de Gefchiedenis
van het Oude Testament, voor eerst Fragmenten der char teri:unde in den eeroen ouderdom der waereld; vervolgens de gefchiedenis en het charaCer van Abraham, en van
fom nii en zyner Tyd genooten; en ten_ laetíte., de characterkunde van Abrahams kinderen en kindskinderen. ---= De
Heer Niemeijer behandelt deze ílukken met een zeer welwikkend oordeel, fchiftende liet goede en het kwade ', waer
door by zich acn de ene zyde bewaert van de deugdza:
me characters te zeer te verheffen; en -aen de andere
zyde het ongeloof, dat 'er reeds op uit is, om de minfe gebreken of misflagen in zulke perfoonen ten haetlykfte voor te ftellen, op ene redelyke en overtuigende
wyze tegengaat. By de afgifte van een volgend Stuk
Zullen wy wel gelegenheid hebben, om hier van ene
proeve mede te doelen ; zie hier , voor - tegenwoordig,.
het hoodzeeklyke van zyne aenmerkingen deswegens, in
de tweede opgenoemde Verhandeling; welker inachtneining hem van veel dienst geweest is, en een ieder Lezer, in 't beoordeelen van de charaCfers der Bybelfche
^erfoonen , van veel dienst kan Fyn.
Men behoort, zegt hy, in de eerfte plaets, de geheele Oude Gefchiedenis in haer verband te befchouwen; behalven dat zulks de Gefchiedenis zelve opheldert, dient Let grootlyks om een aenmerklyk licht over
^t geheel van menig charaCer te verfpreiden. „ In
„ 't verzuim van deezen gewigtigen regel alleen ligt de
„ grond, dat men zoo meenige gefchiedenis, zoo mee
Oude Testament geweld aange--„nigchartev
„ dawn, en dezelven of op de onredelykfte wyze ge.
„ loogchend, of op de vcrkeerdite wyze gehandeld
,,

(leeft."

Niet minder is het ten tweede noodig, de zeden van.
de Oosterfche Landen opmerkzaam na te fpooren, en
na te gacn al wat in riet Oosten charaCerrnatig is. Hier
heeft men gade te' ílaen, in hoe verre zulks invloed hebhen kende op de in -dit land levende perfoonen, op hun.
c begrippen, op hunne wyze van denken , en op hunne
han.
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handelingen ; al 't gene het warme klimaet zelfs op hun
1ichaem werkt, en dit weder 'op de ziel; eindelyk al 't
geen de wetten en de gefIeldheid van het land noodzaeklyk maekten. Dit alles toch ftaet in het naeuwfte vèrband met 4e charaEterkunde des Volks ; en buiten het
zelve is de beoordeeling der bvbelfche perfoonen niets,
dan ene oppervlakkige redenering zonder wezenlyken
grond. „ Daer onze zeden zo veel van de hunnen ver-,
,, fchilien ; daar wy zeer ligt in gevaar zyn,. om 'ea
befluit van ons op hen te maaken , en uit dien hoofde
„ byna alles in een valsch licht te zien ; kunnen .wy on,, mogelyk recht oordeelen van Charakters , waarby het
fyne nog veel»meeí plaats heeft, dan by enkele ge
Heer Niereijer erkent ge.-,.bertnisl"D
reedlyk, dat wy dit fpoor niet altyd zullen vinden;
maer by wyst ons echter tevens aen , dat wy genoeg.
hulpmiddels hebben, om ons een groot _end wegs henen
op een goed fpoor te brengen (i). Kundige Reizigers,
die opzetlyk door 't Oosten gereisd zyn, om een klarer
licht te verfpreiden, over den Godsdienst, de Zeden,
de Gebruiken en Denkwvzen der Oosterfiche Volkeren.
(2) Opmerkzame Schryvers, die gedeeltlyk reeds uit
deze bronnen gefchept, en den- Byhel daerdoor opge..
helderd hebben. Mitsgaders (^) zulke Mannen , die
liet geheele Oude Testament, of byzondere deelen van
liet zelve, op ene nieuwe, van de gewoone meer ver fchillende , meer wysgerige wyze, befchouwd hebben.
„ Dan, by alle deeze byzondere hulpmiddelen, (dus
vervolgt onze. Schryver,) moeten wy evenwel niet ver
te doen hebben. Hoe zeer die-getn,mwiy
perfoonen met opzicht tot hun land, tot hun klimaat,
tot hunne uiterlyke omflandiglieden, tot hunne innerly_
ke denkwyze, ook van ons verfchillen; zy zyn echter
niet uit eens andere Waereld, zy zyn altyd menfciicn,
die, over liet geheel befc.houwd, met ons ééne na
hebben , waarby dus cie alggetmmeene waarneemingen-tur
over de menfchelvke natuur niet onbruikbaar zvn zullen. Want de menseb bleef zich, over 't algemeen
befchouwd., in alle eeuwen gelyk ; en in 't algemeen
kan aítyd her befluit van den Benen op den anderen
w;tar zyn , hoe veel onderfchcid de byzondere omiland1 cdcn in enkele gevallen moogen veroorzaaken. Hoe
,a1gerneener der halve onze kennis en ons doorzicht aan.

S
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gaande den mensch over 't algemeen wordt, hoe waar
ook ons oordeel in byzondere gevallen zyn zal."-achtiger
„ Maar vooral moet 'er by dit onderzoek bedaardheid
en onzydigheid, en eerre, zo veel als 't mogelyk is,
van vooroordeelen vrye ziel, plaats hebben. In de hitte
van de gemoedsdrift, wat ziet men dan niet?
Hoe ligt loopt men dan over omftandigheden heen, die
by eene koeler bloed zeer aanflootelyk geweest zouden
zyn! Hoe ligt veroordeelt men dan veel, 't geen de
zachtzinnige geest der liefde zoude verfchoond hebben !
Zal ons onderzoek wel gelukken, dan moeten wy voor
eenen tyd lang by het Oude Testament de denkbeelde a
vergeeten, die wy gehad hebben; dan moeten wy eens
't oog vestigen op de bvbelfche perfoonen, buiten de betrekking tot den Godsdienst; nadien toch de Godsdienst
de" natuur volftrekt niet verandert , dan moeten wy eindelyk hunne redenen en daaden zodanig onderzoeken,
als ófwy nooit onze gedachten over dezelven hadden laa.
ten gaan, als of wy die nooit gehoord hadden. Ik zeg
dit ' alleen aan die Leezers, die tot dus verre den Bybel
nooit uit het oogpunt der Charakterkunde befchouwd
hebben, terwyl de overigen dit reeds zelf uit de onder
Maar zo dra men aan het leezen-vindgwet.
wil gaan niet dit vooroordeel: „ De perfoonen zyn uit
den Bybel; hunne feilen zyn derhalven niet dan zwak
alle hunne deugden zvn buitengewoon."
-hedn,
Dan verzoek ik dat men my niet tot eenen Leidsman
verkieze, vermits wy 't, in dit geval, van den rechten
weg zeer oneens zyn: hoewel ik ook met zekerheid
vooraf kan verzekeren, dat de Bybel by al dit vrye onderzoek niet verliezen, maar winnen zal, indien zulk
een verheven Boek, 't welk de gedenkwaardigfle blyken van Goddelykheid bezit, door de poogingen van een
Mensch iets winnen kan."

Uit-
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Uitzigten in de Eeuwigheid van j. C. LAVATFR, Predikant
te Zurich. In brieven aan J. G. ziMMERMAN. Naar den
derden druk uit liet Hoogduitsch vertaald, door j. w. v.
1-JAAR. Vier Deden. Te Am/terdani by J. Allart en in
'c Gravenhage by J. v. Cleef 177. In groot oEtavo.
hoofdonderwerp van dit Gefchrift, de EeuwigH etheid,
is buiten alle tegenfpraek een onderwerp van

het hoogfte eenbelang ; maer tevens een onderwerp ,
waervan wy, buiten de voorlichting der Openbaringe,
genoegzaam gene, en vooral niet anders dan zeer flacu=
we kundigheden bezitten. Dit heeft onze Godgeleerde
Schryvers gemeenlyk met rede behoedzaam gemaakt ,
om uit te weiden over byzonderheden daer toe betrekkelyk; tevens oordeelende, dat wy, van een algemeen
-overtuigend denkbeeld van een toekomenden volnaakten
geIukftaet, in. alle doelen, ongelyk nicer nuts hebben;
dan van een groot aantal van byzondere befpiegelingen
daaromtrent, die of op enkele verbeeldingskracht, of
op gewaegde gisfingen , of ten beste op zeer wankelbare
gronden, ifeunen. In dit denkbeeld , kunnen we by deze
gelegenheid zeggen, zyn we op nieuw nog sterker bevestigd, door 't lezen dezer Uitzigten in de Eeuwigheid,
waer in de Eerwaerde Lavater zyne befpiegelingen des_
wegens ten verftc uitbreidt. Hy viert, om zo te 1pre_
ken, zyner verbeeldingskrachte den vollen teugel; alles
wat hem de Natuur - en Bovennatuurkunde aan de hand
geeft, (dat nog ver is van alles even bondig en zeker
te zyn,) grypt iiy gretig aen, om zyne verbeeldingskracht te onderfeunen ; en daer dit alles te kort fehiet,
gebruikt by gewaerwordingen en bevindingen, die hem
zo hoog ene vlucht doen nemen, dat geen mensch, die
gewaerwordingen en bevindingen niet hebbende , hem
kunne neoogen. Een Gefchrift van die natuur , over
dat onderwerp, is ons voorgekomen den beest meer te
belemmeren en te verwarren , dan de acndacht Gods.
dienflig te vestigen : men fchift dan kundigheden, neen
vergciylkt de denkbeelden onderling , neen zoekt neer
bondigheid, men hynit den geest; en 't einde van alles
is dikwerf, de gant(che arbeid is vruchtloos; men heeft
niets gevonden , dat dacdivk overtuiging medebrengt.
'Er fcbiet niets overtuigends over, dat de Godsdienftige
tien -
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endacht wczenlyk werkzaem doet zyn, dan de onwan.
kelbare verzekering van Gods Woord, dat alles zal medewerken, om ons geluk tot den hoogílen trap an vol
voor wy vatbaei , zullen zyn, op te-maekthid,wr
voeren. Ongetwyfeld fchreef de Eerwaerde Lavater -dit
alles met een goed, oogmerk; maer zyne veribeeldin`gskracht, die, gelyk men uit alle zyne andere Schriftfin
weet, ' zeer groot is,, heeft hem , , naer , 't fchynt ; __td
fterk vervoerd; en zyne Natuur, en Bovennatuurkunde
hebben hem in ftaet gefield, om zyne denkbeelden met
een redenerend betoog voor te dragen. En even hier
door is zyn Werk te minder gefchikt voor twee hoofd
Lezers. By heeft , volgens zyn zeggen, ei--fortenva
,genlyk gefchreven voor denkende Leezers,;,want in 't'gemeen is het-12cm, volg#ns zijne dagelykfclie'omtandiglaeden,
bijkans 'onmogelijk, voor andere, dan denkende, Leezers,.te
fchryven: Dan denkende Lezers zullen rnaer al te dik
vinden, om te w.enfchen, dat by meer-werfanlidg
bedaerd gedacht, en zyner verbeeldinge minder toegeigeven mogte hebben, Terwyl Lezer;s, die niet.zo zeer
denken, als hunner verbeeldingskrachte Speling geven,
liever zouden wenfeten, dat hy,zyn kedénerend betoo'gen achter gelaten had, om hunne verbeelding be(tendig
levendig te houden: dat ook veelligt aen zulk ene lóort
van behandeling van dit onder werp , daer de verbeelding
zo veellzrachts oefent, wel zo eigen geweest zou zyn.
-

XXX Predikatien over geluigtige Stoffen, nagelanten door
den Eerw. r. BEETS; laatst Leeraar der Monnoniien te
Hambarg en Altona. Tweede Deel. Met eene Voorreden
over 't charcz&er van den Autheur, dool den Eerw. c. -Ris
Leeraar der Mennoniten te Hoorn. Te Hoorn by T. Tja!..
lingius 1779. Behalven de Voorreden enz. ; 7i bladz. in
gr. ofíavo.
n de Voorreden, voor deze Predikatien geplaetst, be-_
antwoordt de Eerwaerde Ris enigermate onze aen<
werkingen, by de afgifte van 't eerfile Deel voorgefield (*); wy zouden ligtlyk hierop een welgegrond

*) Zie Il dend. rad. Ltttsr - Oef. M' ,D. bl. 393 , 3340
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Replicq te berde kunnen brengen; dan 't was nooit onze gewoonte ons Maendwerk, tot zulk een foort van
Gedingfchrift te maken: onpartydige Lezers, die het
der moeite waerdig achten, oordeelen over het gene
ter wederzyde gezegd is. Intusfchen geèft het ons genoegen te verflaen, dat wy geen grond van vreze hebben, dat de Eerwaerde Ris zulk eneti zeldzamen fmaek
zou willen aenmoedigen, als dien voor welken wy enigzins duchten; dat men naemlyk aentekeningen van Ge.
moedswerkzaemheden, zo in gefchriften als op den Predikfoel, voor betere middelen van ílichting zou houden, dan wel uitgewerkte Leerredenen.
Wat verder de Leerredenen van den Eerwaerden
Beets, in dit tweede Deel vervat, betreft; ze zyn,
even als die van 't eerfte Deel, naer 's Mans denkwyze, regelmatig opgeileld , en gaen over de volgende
onderwerpen. Het wezenlyk onderfcheid •tusfchen NaemChristenen, en ware Geloovigen. Matth. XXV. i —s.
Iet verbazend onderfcheid tusfchen dien die God dient,
en dien die hem niet dient. Matth. XXV. 6 -12. De
onmooglykheid om Gode en de Waereld te gelyk te
dienen. Matth. VI. sq.a• De Liefde 'van God tot den
Zondaer. i Joh. IV. 16 8 . De Liefde des Verlosfers tot
Zondaren. Eph. III. i9. De verplichting tot Liefde
jegens Christus. joh.. XIV. 23a. De verplichting tot
Liefde jegens den Naesten. Matth. XII. 31. De Geestelyke Befnydenis der Geloovigen. Col. II. ií4 12. De
overwinning der Waereld door het Geloof. i Joh. V.
4 5- Het doodlvk nadeel in het haten der beftraffinge.
Spr. XV. io. Des Christens Godsdienflige waerneming
van zyn tydlyk beroep. i Cor. VII. 24. De ontzachelyke verfchyninge der Ziele voor God, onmidlyk na den
Dood. Pred. XII. 7. De troost, die God bereid heeft
voor zyne Gunstgenooten. Openb. VII. 17. De blydfchap van een Bondgenoot van God. Jez. LXI. io.
Het betrachten van de Waerheid in de Liefde. Efez.
IV. I5'. En de Dood van Dorcas. Hand. IX. 3 6,37.
j
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De gekruifigde CHRISTUS ofte XXI7 Texten van 't Lyden en
Sterven van JESUS CHRISTUS , ZO verre liet jaarlyks in de
Gereformeerde Nederlandfclie Kerke gepredikt werd, door
J. MARTINUS, in leven Diender dei gekruifigden Christus
ze Groningen. Sesde Druk. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 1779. Bebalven het Voorwerk, 6o6 bladz. in oEavo.

er handleidinge voor. min geoefenden heeft de Eer.
waerde Martinus dit Stukje grootlyks opgefteld, in
T
den j.ire 1649; en 't is zints dien tyd met ene algemene
gracgte in onze Nederlandfche Kerk ontvangen; in zo
verre dat 'er reeds vsyrf Drukken gansch uitverkocht zyn;
't welk acneiding gegeven heeft , om het zelve op
nieuw, door ene zesde uitgave, gemeen te maken. Het
behelst, met opzicht tot ieder Text, eerst ene vooraf
beknopte ontleding, vervolgens ene catecheti.-gaend
fche ontvouwing van de voornaemfle zaken; verder ene
betrachtende befchouwing van dat gedeelte van 's Heilands lyden; en ten laetfte een Gebed hiertoe betreklyk.
Daerbenevens gaen nog vier Acnhangfels , behelzende
(r.) Ene aenwyzing der voornaemIte .Schriftuurplaetzen, die van 't Lyden en 't Sterven van Christus fpreken (2.) Ene dubbele catechifatie over 's Heilands lyden, eerst voor kleine kinderen ,. -en vervolgens voor
verder 'gevorderden. (3.) Gebeden , flacnde op het
geheel.e Ryden van Christus. En (a.) ene gefchikte ver
acht of veertien-delingrLysfchdein
Texten. In de geheele behandeling komt het
alleszins voor, als een leerzaem Huishoek , waer van
zich de Leden onzer Nederlandfche Kerke met ltichtinge kunnen bedienen.
Rekenkundige Byzonderheden door MARTEN JELLEN, Organist en Schoobnee5ter te Bonda, Lid van 't Hamburger Ge
-not(chapderWfn,va'tArjIedmfcli,
onder de f' reuk : Fen onvermoeide arbeid komt alles te
boven. . Te Amfierdam by de Erven van F. Houttuvn ,
en te Groningen by l_.. l luizingh, 1779. Behalven liet Voorwerk 182 bladz. in octavo.
die vermaak fcheppen in dc beoefening der Rekenkunde, vinden hier een aantal van ruim tweehon.
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honderd Voorílellen, met het nagaan van dewelken zy
een ledig uur met genoegen zullen kunnen flyten. Dezelve zyn ten deele uit oude en uitverkogre Rekenkundige Werken, ten deele ook uit nieuwere en grootere
Werken, die niet in aller handen zyn, by een verzameld; ook zyn 'er ettelyken uit Iiet Hoogduitsch vertaald, en een aanmerkelyk getal der Voorffellen is door
den Autheur zelven uitgedagt. Ze zyn •zekerlyk niet allen vi 't zelfde gewigt; maar ze zyn of aangenaam of
nuttig voor rekenkundige Liefhebbers'; fammigen zyn
ligt, anderen zyn moeilyk; eenigen zyn opgelost , anderen zyn onbeantwoord gelaaten; en men heeft zig, in
het byeenvergaderen, over 't geheel, aan geene regel
gebonden; welk alles-matigefchkndrVotle
deeze verzameling niet ongevallig maakt, voor kun-, die
dezelve, uit fmaak voor de Rekenkunde., in een :uur van
uitfpanning "gelieven te gebruiken. By het door_
bladeren van dit Werkje kwamen ook onder ons -oog eenige Voorftellen, betreffende de mmier van rekenen,
met minder cyfergecallen, dan wy ii onze gewoone
Aritlametica Denaria, of Rekenkunst met tien Cyfergetallen, gebruiken; van welké manier van rekenen wy onlangs gewag maakten -, toen wy een berigt gaven van de
weluitgevoerde Verhandeling over de Rekenkunften, door,
a. B. DE LA FAILLE (*). Diestyds zagen - we, dat • de
Arithmetica Binaria, of Rekenkunst met twee Cyferge.
tallen, onder deezen bovenal in aanmerking kwam; doch
wy hebben 'er toen geen voorbeeld van gegeeven. Z4ïltks
noopt ons, nu we dat onderwerp weder -aantreffen, -ster
nadere ophelderinge hier van, twee Voortellen, daar
toe betrekkelyk, uit deeze verzameling over te neemen.
,

,

I.

VOORSTEL.

„ Wanneer men, in plaats van onze gewoone ro
Cvffergetallen, maar 2 gebruikte, als i en o, he
zoude zich dan zulk een Numeratie vertoonen-?'41cvw.
aldus:

(*) Zie Helend. Vad. Letteri4. VII D. bl. 6®i. en very.
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en zoo vervolgens ".
II.

VOORSTEL.

„ Indien men aangetekend voedt, den Io1o0 Decem.
ber, A. 11011101000, in het gebruik van 2 Cyffers;
hoe zoude men het waare Jaargetal en Datum, door
onze gewoone Io Cyffers uitgedrukt , kunnen ontdek
.dezen
-ken?Atw.Dor
ALGEMEENEN REGEL.
Een gegeven Getal, van vooren af, het eerfle Getal,
met het Getal der Cyfferen gemult, en telkens de volgende Cyffer 'er by getrokken ; dit zoo lang voortgezet,
tot dat 'er geene Cyffers meer overig zyn, dan is de
laatfle Uitkomst het begeerde; als volgt:
De gegeevene Datum, is IOIOo
X 2-0
2

X 2-4- I

REKENIiUNDIGIE BYZONDERIIEDEN.

27 j

5
X 2+0
IO
X 2+0

Antw. den 20 December.
Jaargetal,
is I ï0I IIOI000
En het
x2+I

3

x2+O
6
x 2+ 1

13
x2

+ I

27
x 2+1

55
x 2 + 0
II0
x 2+ I
221
X 2+0

442
x 2+0

884
X

2 .-(- 0

Antw. Anno 1768.
Anders kan enen ze ook tot onze gewoone getallen re,
duceeren, door dezen
ALGEMEENEN REGEL.
Men zet het gegeev ene Getal, van achteren, in eene

J. Dxu. A Ç. LJ TT. 1iO, 7.
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nedergaande Ry,, en mult. de Getallen met eene Geo.
metrifche Progresfie, beginnende met i, en voortgaande met de Proportie van het Getal der Cyfferletteren;
vervolgens alle de Produhen geaddeerd, komt het begeerde; aldus:
O X I 0
0.. 2 0
IL.. 4
4

o

o.. 8

I..1 6 1 i6

Antw. den 20 December.
ox
0
0
2
o..
0
4
o..
i..

..

8
16

8
0

32
6qá

32

I.. I28
o.. 256
I.. 5I2
I 1024

128
0
512
IO24

I••
1..

.

64

Komt Anno 1768.
AANMERKING.

„ Deze manier, om met 2 Cyfferen te rekenen, heeft
de groote Leibnitz in voorslag gebragt, en aangepree.
zen: maar tot een algemeen gebruik zal 'er wel geen
verandering in ons tiental Cyfferen noodig zyn. (*)
„ Iet
„ (*) Dat Leibnitz niet gewild heeft, dat zyne nieuwe Reken kunst tot het gemeen gebi uik zou aangenomen worden; maar dat
by alleenlyk in 't gevoelen geweest is, dat dezeive in moeijclyke
nafpeuringen veel voordeelen boven onze gewoone telling zoude
hebben, en tot verhevener -befpiegelingen tonde opleiden, getuigen zyne eigene woorden (Mein. de 1'Aced. royale des Sciences,
iinnée 1703 , p. Io7) : „ Je ne recomm ronde ponst .cette maniere dr
„ cotnpter, pour la faire introduire à la place de la pratique ordi„ naire par dix. Car out're qu'on eft acco:;ttrmé a celle-ci, on
„ n'y a paint befoin de chercher ce qu'on a déja appris par cccur:
.. ainf
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„ Het heeft echter annieiding gegeeven tot veele byzonderheden over de eigenfehappen der getallen ; die
buiten dat mis'fchien nooit zouden ten voorfchyn zyu
gekomen."

Transporteur met Minuuten. Gedrukt voor den Autheur, en
te bekomen te 4ni fteldanz by A. E. Munnikhuíï:n 1779.
In groot octavo 8 bladz.
ene naauwkeurige befchryving, met eene neven.sgaande juiste afrekening, van een in Minuuten verdeel
Transporteur, ten dienfte van de beoefenaars der-den
Wiskunde, door welks behulp zy hunne, door het Astrolaviurn ; of door een in Minuuten verdeelden. Quadrant
opgen omen hoeken, zonder .eene moeilyke berekening,
op het papier kunnen brengen.. De Autheur heeft dit
Werktuig -genïaklyker en onkostlyker gemaakt , dan 'er
tot nog iets ten dien einde in gebruik was: geeft, met
de byvoel ing'van dé twee daar toe noodige Tafelen, een
duidelyk berigt van de wyze, op welke men zig, met
weinig moeite, van het zelve bedient. Zo zync uitvin
maar ,eenigzins gunftig_ ontvangen wordt„ gelyk wy,-ding
gemerkt derzelver nut en gemak, verwagten, ílaat by
niet alleen desaangaande meer te melden, maar ook een
in Minuuten verdeeld cornpendieus Astrolabiurfi "te befchryven, dat zeer gemaklyk en van veel dienst zoi
kunnen veezen.
-

-

;, ainfl la pretigrle par dix eft plus abregée, & les normbres y font
„ moms longs. Mais Ie calcul par deur, c'eft a dire par o
„ et por i, en récompenfe de fa Iongueur, eft Ie plus fondamen„ tal pour la Science, & donne de nouvelles découvertes, q^,i fe
trouvent utiles enfuite , mêine pour la pratique des nombres , &
fur tout pour Ia Géometrie." A. B. S."

î0

V4

2

,

6 C. BRENDER

a

13RANDIS VAN 'T IYAL. BOESH.

De gronden van eenen Koopman, of de gronden van liet Italiaanscla Boekhouden. Door C. BRENDER a BRANDIS.
Leermeester der Wiskunde te Amf erdam. Gedrukt voer
Elen Autheur 1778. Behalven loet hoorbericht 26 bladz.
in gr. oftavo.
welke de Heer a Brandis, ten nutg enete Verhandeling,
zyner Leerlingen, opgeteld, en tot een grond_
flag zyner Collegien in de Koopmans Rekenkunde en
Boekhouden geleid heeft; die gevolglyk niet zo zeer
ílrekt , om iemand daar in te onderwyzen, als wel, ona
hem de eerfte voorafgaande kundigheden in te boezemen ;
waartoe dit Stukje zeer wel ingerigt is. Hy felt zig
een Koopman voor, in wien alles zig vereenigt, wat tot
den Koophandel betrekking heeft ; en ontvouwt , by
die gelegenheid, beknoptlyk den aart en het gebruik der
Boeken; die, in der, uitgebreidflen Handel, te flade komen; zo dat dc Leerling alles gereedlyk kunne nagaan:
't welk der Jeugd van nut is, en den Onderwyzer, die
'er zig. vervolgens maar op heeft te beroepen, gemak
geeft.

Gedenkfchriften, dienende tot de Gefchiedenis van L o D E WY K
XIV en X V. Door den Heer Abt MI L LOT, Lid vane
de Academien der Weetenfehappen van Lions en .Wanei.
Tweede Deel. Te . lníferdaiii by Yntema en Tieboel,
1779. In groot octavo 340 bladz.
,

de wyze, op wc-lke deeze Gedenkfchriften verzaV anmeld
en in orde gebragt zyn, mitsgaders van dcrzc lvcr
nuttigheid, ter gegronder kennis Ie der maatregelen van
Liet Franfche Hof, en der gewigtigíle gebeurtenisfen, in
een by uithel: merkwaardig tydperk der Franfche Ge
hebben wy den Leezer reeds verflag ge--fchiedns,
geeven ; (*) des het overbodig zoude zyn hier over uit
te weiden. Intusfchen kunnen wy egter,. ten aanzien
der nuttigheid, niet nalaaten, nog kortlyk te melden ,
dat opmerkzaame Leezers dit bovenal zullen ondervin°
den in 't doorbladeren van het tegenwoordige Deel, en
't verdere vervolg deezer Gederlkfcliriften; als gaande
over
*) Zie boven, bl. xg2.
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over gebeurtenisfen , waarin ook ons Vaderland geen
gering aandeel gehad heeft, en welken hier, met betrekking tot verfcheiden byzonderheden, opgehelderd
worden. 't Raakt naarnlyk, in dit Deel en ver
inzonderheid de poogingen van het Franfche-voigens,
Hof, om den Hertog van Anjou, onder den naam van
Philippus den V, voor Koning van Spanje uitgeroepen,
op den Spaanfchen Throon te vestigen, en hem in dat
Bewind te handhaaven, tegen alle zo buiten - als binnen
onlusten, die gefchikt waren om hem deeze-landfche
Opperheerfchappye te ontzetten. Het algemeene beloop
deezer Gefchiedenisfe is overbekend; ook blyft de Heer
Millot hierop niet zo zeer Itaan ; maar by ontvouwt, 't
geen minder bekend was, uit echte oorfpronglyke Stukken, de byzondere gefleldheid van 't Hof en 't Staats
Spanje in die dagen; benevens de Staatkun--befturvan
dige verrigtingen van het Franfche Hof en derzelver gevolgen, met alle de listen en IITeeken, zo openbaar als
lieimlyk in 't werk geheid, en de verfchillende uitwerkingen van dit alles. Zyn Gefchrift verleent des een
Staatkundig Gefchiedverhaal, dat dienen kan om Ge
nopens verfcheiden min bekende byzoti--Ichiedkung,
heden, te onderrigten, en Staatkundigen leerzaame lesfen in te boezemen.
Het tweede Deel, dat wy tegenwoordig vertaald in
handen hebben , neemt een aanvang met het vertrek van
Pliilippus den h, naar Spanje, in 't begin van Wintermaand des jaars 1700, om bezit van den Spaanfchen
Throon te neemen; en loopt af met de overkomst van
den Cardinaal d'Estrées, als Gezant van Frankryk aan 't
Spaanfche Hof. In de ontvouwing van 't voorgevallen,
geduurende dien tyd , ziet men wat moeite het in had,
om Philippus recht op dien Throon te vestigen. Behalven den Oorlog, dien men met het Groote Bondgenoot
moest voeren, kwam het 'er op aan, om de inzig--fchap
ten der Franfchcn en die der Spaanfchen te verenigen;
of liever, naar 't oogmerk van 't Franfche Hof en deszelfs Staatdienaaren, om de zaaken indiervoege in te
richten, dat de party voor Frankryk ver de overhand
kreege, boven die welke nog in Spanje de zaak van 't
Oostenrykfche Huis begunfigde. Zulks vorderde in die
tyden eene zeer omzigtige Staatkunde, welke de listigfte
ttreeken en fchranderfte kuiperyen
vereischte; te moei 3
V ly.
*
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ilyker in 't werk te Hellen, daar men te doen had, met
Staatkundigen, dien 't ook in dit ftuk aan geene h.ehwaatnheid mangelde; en dat onder cone Natie, die,
buiten de byzondere inzigten, zo hemelsbreed verfchilde
van de Franfchen, in aart, zeden, gewoonten , enz.
Onder het voorftellen hier van ontvouwt ons de Heer
Millot de characters der verfchilicn^ie Perfoonen, die
Loven andere de hand aan 't werk hadden,, naar uitwyzen der verrigtingen, welken by met zeer veel oordeel
uit de oorfpronglyke Hukken by een verzameld, en in
eene gefchiedkundige orde gebrast heeft. Wy
zouden, wanneer wy op een of ander byzonder voorval
van die foort, tot eend proeve van dit gedeelte, deezer
Gefchiedenisie, {laan bleeven, ligtlyk te breed uitweiden; vermids zulke voorvallen hier gemeenlyk te zeer
in elkanderen gevlogten zyn, om op zigzelve verhaald
te worden, zo dat men de omwegen duidelyk bezeffe.
Om deeze reden daar van afziende, zullen wy, om 'er
cgter nog iets uit mede te deden, flegts gewag maaken
van een zeer flegten flap van den Franfehen Vorst, die
ons Ieert, hoe een Vorst, door nood geperst, kan overilaan tot maatregels, welken by zelf, als ten hoogfle
onregtvaardig, wraakt. Het geval, waarop wy het oog
hebben, meldt ons de Heer Millot, na een beknopt berigt van een mislukten ,aanfiag der F.ngel.fche en Staat
Vloot op Cadix, terwyl Philippus, den veldtogt in-ieh
I talie bygewoond hebbende, zich op zyne terugreize naar
Spanje bevond, aldus.
„ Eenige dagen vroeger waren de Gallioenen: van Mexico gelukkiglyk aangekomen, onder geleide van drieën
waarover de Graaf van-twingFraícheOolfpn,
CHATEAU-RENAUD het bevel voerde. Men verwachtte ze
met het uiterfte ongeduld, als het voornaamfie hulpmid
Staat. LODEWYK DE XIV, in het byzon--delvan
der, die, in weerwil van zichzelven, zyn eigen Ryk in
den grond hielp om Spanje te befchermen, vleide zich,
dat by voor een gedeelte van doezen onguur grootera.
last zoude ontílage^a worden. By haastte zich om over
een zo gewichtig IluIz zyncri last en bevelen te zenden."
„ Hy wilde, dat de landingen der Vloote niet zouden
ontfcheept worden, voor des Konings te rug komst;
dat, indien dit reeds gefchied ware, men verbood ze te
vervoeren, of 'er iets van af te leveren ; met één woord,
dat
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dat alles opgefchort blceve, tot dat dc Koning zelve,
te Madrid, zulke fchikkingen zoude gemaakt hebben,
als voor het wclzyn des Ryi s de dientligfte waren. Zyn
oogmerk was , dat PI iLIPPUS als dan alles verbeurd zou
wat op de Vloot gevonden wierd te zyn-devrklan,
voor rekening der Engclfchen en der l-lollanderen, als
zyne vyanden zonde, en de aanvangers van eenen enrechtvaardigen Oorlog (t); dat by ter zelfder tyd ver
dat de overige Eigenaars geheel geene fchade-klarde,
zouden lyden; maar dat by, verplicht zonde tot het
doen van onmaatig groots kosten., en tot de gedeeltelyke wederbetaalinge der kosten , welke Frankryk reeds
om zynentwille gemaakt had, dc goederen, welke zynen onderdaanen, zynen bondgenooten, en den onzydigen Volken toebehoorden , wilde ter leen neemen; dat
hy,, geduurende den Oorlog, hun cene rente van zes
ten honderd zoude betaalen, en dat de hoofdfoto hun
zoude weder gegeven warden binnen den tyd van drie
of vier jaargin na liet eindigen Iles Oarlogs.
„ Ik wcete wei ", fchrcef LonEwYK Inc: XIV aan den
Cardinaal ID'rssriRéLs , „ dat dit ontwerp niet zonder
„ zwaarigheden is , en dat men íl.crl,e redenen kan ge„ bruiken om het, te betryden; maar n)en moet deszelfs
„ uitvoering aanmerken als een buitengewoon hulpmid„ del om den Oorlog te ,kunnen voortzetten. De fcha„ dc zal alleenlyk op oenige byzondere perfoonen val.
„ len. T\lcn kan zelfs zeggen, dat dit niet zo zeer een
„ verlies voor de zulken zal weezen, als wel het mis„ fen cener gelegenheid om al het voordeel" te doen,
waarop zy konden llo: pen (s) ". De goede trouw
des koophandels fclIrecu.vde togen zulke maatregels: de
uitertle noodza lklvkh'cid alleen konde ze verfchoonbaar
maakgin; en het lcirecn daarenboven den Spanjaarden onmogclvlc met zekerheid te veeeten, wat eigenlvlc den
vyanden toebehoorde,.
„ De Prinfes van uitSINS zelve vond gcenen fm7aak in
dit ontwerp. „ Ik vinde therm" , zeide zv, „ twee
„ verfchrikkciyke zwaarigheden. De eerlie is, dat 'er
„ niemand zyn zal, die zone hoofdi" m niet verloren
„ zal rekenen, uit hoofde der geringe waarfchynelyk„ held,
Franschman
is.
(t) Men be lenke , dat de Schryver een
() Brief des Konings aan den Cardinaal v £sTuí:$s, xo Oft. (1702.)
V4
-
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beid, welke 'er is, dat de Koning van Spanje Bene zo
aanzienlvke fom ooit zal kunnen te rug geeven : men
„ zal zelfs de renten voor zeer hecht verzekerd 'hour
„ den, uit hoofde van zo veele voorbeelden, welke
men heeft van de kwaade trouwe van den Raad der
„ geldmiddelen: dus zullen, behalven de bankbreuken ,
„ welke het te rug houden van dit geld overal in den
„ koophandel zal veroorzaaken, al de belang hebbenden
„ 'er tegen fchreeuwen , dewyl men deeze renten .ner„ Bens zal kunnen verkoopen; en ik weete niet, of
„ Frankryk 'er niet zo veel en meer by zonde lyden dan
„ eenig ander volk. De tweede zwaarigheid is,' dat
„ men bekent, dat bykans eer_ vierde gedeelte van de
„ laadinge der Vloote gefchikt istot godvruchtige wer„ ken, of toebehoort aan byzondere perfoonen, die
„ hunne goederen hebben in de Indiën, en zedert vyf
.,, jaaren wachten op hunne inkomften,om hunne fchuld„ eifchers te kunnen betaalen. Deeze luiden zullen veel
gerucht manken, en men mag zeggen, dat half Spanje 'er rechtftreeks, of van ter zyde, belang by zal
„ hebben (*)". Men moet zich niet verwonderen , dat de
prinfes van tyd tot tyd meer deel verkreeg in het befluuren der zaaken: zy was de eenige, of ten minf}en
de beste Raadgeever der Koninginne, en het Hof van
Frankryk keurde haar gedrag goed (t). Zy deed eenera
anderen voorflag, die goedgekeurd wierd,

„ Ter.
(*) Brief der Prinfesfe van uaslrrs , an den Heere van TORCt,
27 Sept.
(t) Deeze Prinfes van ui sir s, welke in dit tydperk Bene zo
inoeilyke als luisterryke rol aan 't Hof van Spanje gefpeeld Leeft,
was, volgens de berigten in dit Werk voorkomende, eene Fianfche Vrouw , uit het doorlugtige Huis van LA TREMOuILLE.
Vóór den dood van CAREL, DEN 1I, woonde zy te Rome. Met
veel verftand , ftaatzugt en behendigheid had zy zig gewend aan
dc ftreeken der kuiperye in dat Land, alwaar dezelven, doorgains meer dan op Benige anjere plaatzen ter waereld, geoefend worden. Wylen de Hertog vannRACCIONA , haar Man ,
Hoofd van 't Huis van URSINs , was Grande van Spanje, waardoor zy ook den rang van Grande bezat ; zy vertiond het
Spaansch , ken ic de Spa infche gebruiken, was in Spanje bemind
en ge^gt, en had 'er een aantal van goede vrienden : by alle
deeze voordeelen , bezat zy ook veel geest en befchaafdheid.
Na het voltrekken van 't Huwelyl: van Koning P11ILIPPUS , met
AIA1t1A
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„ Terwyl men dus bezig was met over de Vloot te
raadpleegen , was het te vreezen , dat dezélve den vyanden ter prooie wierd. De Spanjaarden wilden dat zy in
hunne havenen zoude ontlaaden worden. CHATEAU-RENAOD had ze geleid na Vigos in Gallicie. Schoon deeze
haven ílecbt verfterkt was , en Beene andere verdedigers
had dan gewapend landvolk, geloofde by ze echter in
veiligheid gcbragt te hebben. Men ontfcheepte het goud
en zilver, en voerde het na Lugo; de koopmanfchappen
bleeven in de Gallioenen; het Franfcl ie Vlootdeel wierp
het anker in den mond der haven. Maar de Engelfchen
en de Hollanders kwamen, onder de bevelen des Hertogen van ORMOND (*), zich wreeken van den ongelukkigen uitflag hunner onderneeminge tegen Cadix. De dapperheid der Franfchen en der Spanjaarden konde deezë
ontzachlyke Vloot niet wederhaan. De haven werd
met geweld vermeesterd: men flak de Schepen in brand:
en Frankryk verloor 'er vyftien. Een groot gedeelte
der koopmansgoederen werd in Zee geworpen; de vlammen verteerden veele derzelve , de vyanden begrootten evenwel hunnen buit op vier millioenen ryksdaalers.
„ Deeze verfchrikkelyke tyding kwam te Madrid op
den 29en van Wynmaand. De Koningin deed terftond
de junta vergaderen. Men nam 'er geen ander befuit
dan brieven te zenden aan den Raad van Staat en van
Oorlog. De Koningin vertoonde, dat deeze langwylig_
heden fchadclyk waren, in cenen tyd, waarin ieder oogenblik kostelyk was: men antwoorde haar eendrachtiglyk
-

Dogter des Hertogs van Savoie, bekleedde zy
de waardigheid van Camaréra-Major, of eerfie Staat-Juffer; en
zy wist zig in die bediening, ter be •orderings van de Franfche
belangen, zo wel te kwyten, dat zy zig eerlang, met de uiterte behendigheid, noodzaaklyk maakte by cie Koningin; die, ongelyk fchranderer en voortvaarender dan de Koning, voltrekt
meesteresfe was van des Konings geest. Ter oorzaake hiervan
nnag men deeze Prinfes van Un&INS wel aanmerken , als een der
voornaams 're beweegraderen van 't Franfche Hof, in die dagen,
aan 't Hof van Spanje.
(*) De Hertog van ofMONU bad het bevel over dc Landmacht;
maar de Admiraal zooi was eigenlyk het Hoofd der Vlootti.
V
MARIA LOUISA ,

282

1\IILLUT STAATKUNDIGE GEDENKSCHRIFTEN.

lyk, ,dat de zaak geenen haast had (*). Het ongeluk
was daaruit ontftaan, dat men de noodige voorzorgen
te laat genomen had: maar de ondervinding verbetert
geene cnfchen, die ingenomen zyn met huníne voor
hunne gebruiken.
-ordeln,mt
„ Lonnwyrc nn XIV, wiens flandvastigheid nog wel
andere proeven Rond te ondergaan, fchreef aan de Koninginne van Spanje (t), over het ongeluk der Vloote
overgekomen: de gebeurtenisfen zyn in GODS hand: dikwyls
doet Iay het goede voortkomen uit liet geene wy als ongeluk
be/clzouw,ven. Men moet trachten de gevolgen voor te komen
van het geene onlangs gebeurd is. Uw Majef eit is ze reeds
voorgekomen. Eveneens moedigde hy pniLlrros aan, en
zocht van zynen kant de beste middelen van reddinge.
Hy hervatte zyne eerffe uitzichten op de fchatten ,
met welke de Gallioenen gelaaden waren: by oordeelde
het. volllrekt noodzaaklyk, dat dc Koning van Spanje
dezelve in -handen hield, de helft 'er van voor zich
zelven bewaarde tot wervirge van krygsvolk, en here
de, andere helft overzond ter betaalinge van een gedeelte der gemaakte onkosten, en ter vergoédinge van die,
welke men nog zoude moeten doen; alles onder verbin:tenisfe van den Eigenaaren behoorelyke rente te
betaalera, Fly bekent in eenen 13rieve, dat de aanmerkingen der Yrinfeesfe van -URSINs hem bewogen hadden
dit ontwerp ter yde. te (tellen, maar dat hy geene an
dare middelen van .herlIellinge zag (5).
Erievv van fonklreer LoDLWVK THEODorvs Grave van Nasfau la Leck &c. c. aan den Heer Advocaat r.IN(UE1.
Op een vrijen trant nel het oor /pron.klyke .Franfche affchrift
door gemelden ; oazld5eer zelven in het Nederduitscl^ overgebragt. Te Utrecht by G. T. v. Yaddenburg 1779. Ira
groot octavo 46 bladz.
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ands Eer, en vooral die der Vaderen des Vaderlands, met opzigt tot de tegenwoordige omdtandig(* Brief der Prinfesfe van URsINS, aan den Heere van ToRCI,

3'oét.

(t) In ecnen brieve van io. Nov.
(55 Brief des Konip s, aan den Cardinaal D 'ESTRI ES, iz Nov,

1IRIEV AAN DEN Ii1E TR LINGUET.

2Q^

digheden en maatregelen, wordt hiei• manlyk gehandhaafd
door Jonkheer Lodetivyk, tegen de laage verwvtingén van
den Heer Linguet. Die Heer naamlyk heeft in zyne Anvales Politiques , Civiles et Litteraire:, op het Artykel, betreffende Holland, kunnen goedvinden, zig, wegens den
Staat van ons Oemeenbest, en deszelfs beíliering, niet
alleen averechts , maar ook beleedi g-end uit te laaten.
Volgens zyn fchryven ;„ ílaan de Hollanders , als Rebel,; len, gelyk met de Amerikaanen; zy weeten zig niet
„ te doen eerbiedigen, zwygen, of fineeken en zugten;
zyn belluiteloos; ja gélyk aan hongerige Slaaven, die
„ voorby een rvl:ly;: opgedischten tafel gaan, maar door
een opgeheven zweep belet worden, om 'er zelfs de
„ oogen naar te wenden; zy fchynen geen gronden van
eer of edelmoedigheid te kennen, en de oude dapper.
heid verlooren te hebben; hunne :zaagt, hun aanzien,
,, zo in als buiten Europa, is van geen betekenis; hun
gedrag in de Indian is ten deele vernederend , ten
„ deele tyrannisch ; zy weeten geen gebruik van hun
geld binnens Lands te renaken; zy worden, in de tegen„ woordige omftandigheden , met eetre doodlyke Apoa , Alexie gedreigd, en 't eenige middel ter hunner reddin.
ge zou weezcn, de onafhanglykheid der Ameríkaanen
„ te erkennen, en Engeland den oorlog te vërklaaren;
„ dan ziet, ze zyn wel goede Zeelieden maar ilegte Oor„ logsiieden, en ze hebben byna geen Schepen, die men
„ Oorlogfchepen kan noemen". — Ondraagelyke ver_
wvtingen zekerlyk voor een rechtgeaarten Nederlander!
Verwytingen tevens zo ongegrond en plomp gedaan, dat
men ze van een anders fchranderem Scliryver,, van een
welleevenden hranschman , gewisiyk niet verwagt zou
Hebben ! Maar, als de partyzugt eene íterke rol 1 sec It ,
zwygt Piet verfland, en verhuist de welleevendheid. -Dat zulks in dit geval plaats heeft toont zyn Hoog Ed,
rle Grave van Kaasfan la Lecq ten allerduidelykílc in dec ca brief ; welke ceni gegronde. wederlegging van gal
het hnonende , in die voorIte11ingen vervat , belbelsli
Zyn afoog Ed. doet daarin, met betrekking tot ieder
ohmerkenswa ardi^Ye byzonderheid, ten klaarlle zien, dat
de Heer Lie guet ( zo men niets- ergers hebb,e te dery
ken (*) ,) voorkomt, als iemand die onkun4ig. is van
dl
`) 't Is bekend, dat 'er maar al te veel reden zyn, om hem
,

,

,

to
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de gefteldheid en de beftiering van ons Gemeenebest;
en die ons, zonder een recht Staatkundig gezigt van
het beloop der zaaken te hebben, tot een verhaast befluit tegen Engeland zou willen overhaalen. ----.- Men
leeze deezen Brief, om de eer der Natie te leeren (taande houden, en de maatregelen van 's Lands Vaderen
met een onpartydig oog te befchouwen. Wy
kunnen van dit Gefchrift van Jonkheer Lodewyk niet
wel afhappen, zonder den Leezer mede te deelen,
't geen hy meldt wegens de Scheepsmagt van onzen
Staat, daar veelen, by mangel van behoorelyke kunde,
maar al te laage gedagten van voeden. -- Zegt de
Heer Linguet dat de Staaten Generaal byna geene Schepen hebben, die men Oorlogfchepen kan noenen; zyn Hoog.
.4d. houdt dit voor de taal van een vreemdeling, die
'er onkundig van is; om dat hy op alle onze Admiraliteitswerven niet geweest is: hy twyffelt 'er ten minfte
hard aan, ten opzigte van den Advocaat; nadien hy
zekerlyk, zelfs zonder bril, geheel iets anders gezien
zoude hebben, En begeert gy, zegt hy, bewys? wel
aan.
„ Zie •hier eene kleine fchets van die zo verachtely.
ke Zeemacht, van die kleine Vaartuigen, die men nauw
kan noemen , zodanig dezelve was-lyksOorgfchepn
drie jaaren geleden, xlamentlyk in 1776,
By de Maas.
De Maas
Prins Willem
Mars
Delft
Dordrecht
Schiedam
De Princesfe Carolina
Rotterdam
.

Canons,
74.
74.
64.
54.
54.
52.
52.
52.

De Castor
De Thetis
De Jazon
's Lands Welvaren
d'Oranje Zaal
De Bellona
De Arend
De Zepliier
.

Canons.
36.
36.
36.
22.

21.

24.
24.
12,

Voor
te verdenken, dat by onder dat flegte foort van Advocaaten behoort, dien 't oin 't even is wat zaak zy bepleiten, of ze regt
dan onregt voorftaan.
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Voor Amsterdam.
Canons.
De Princesfe Royaal
76.
d'Admiraal Generaal
76.
De Eendragt
68.
Nasfau
68.
Holland
68.
Amfterdam
68.
Nasfau Weilburg
56.
De Frederica Sophia Wilhelmina
56.
56.
.
De Pr incesfe Louifa
De Erfprinfe
;
56.
Leuwenhorst
54.
Rhynland
54.
Schieland
•
54Glindhorst
54.
Maarfen
44.
•
Het Loo
44.
De Pharnix
44.
.
44.
Zuileveld
Blois
.
44•
Landskroon•
44.
Zwieren
44.
d'Argo
44.
36.
d'Amazone
36.
De Heftor
36 .
Het Hof Souburg
De Zephier
36•
Beverwyk
36.
Mars
36•

Canons.
36.
36.
36.

Bellone
d'Amphitrite
Jazon
De Thetis
Venus
De Waakzaamheid
De Valk
De Raaf
De Triton
Het Zeepaard
Westítellingwerf
De Dankbaarheid
De Borgas
De Zwaluw•

26.

26.
26.

26.
24.
24.
2¢,

24.

24.
24.
1Q.

Voor Zeeland.
Zierikzee
Zuid -Beverland

Brunswyk
St. Maertensdyk
Walcheren

64.
64.

36.
.

26.

24.

Voor het Noorder-Quartier.
Dieren
West-Friesland

.

36.
2z,

Voor Friesland.
De Princesfe Maria Louifa 54.
De Print Willem
36.
De Eendracht
24.

Zie daar, myn Heer, de namen en de Calibers onzer
Schepen. Ik had my kunnen onthouden 'er de omftandige Lyst van te geven, maar die dient om te bevestigen,
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gen, dat dezelve in weczen zvn. Gy ziet hieruit , dat
ia -1776 onze Zeemacht beflond, uit
4 Schepen boven de 70.
7

van do tot 76.

14 - •50 tot 6c3.
. .. 4-0 tot So.
. . .
8
zs
.....30 tot 40.
13
zo tot 30.
2

•

Io tot 20.

Te (amen uitmakende acht- en zestig Schepen ten
Oorrog uitgerust.
Een Schip van 40-, of boven- de 40 , frakken gefchtíu
voerende, wordt een- Ooriogfclaip genoemd, en at wat
'er beneden is draagt den, naam van Fregat. Wy hadden dus drie jaren geleden
13 Ooi°logfchepcnT.
35 'Frcnatten.
Zederd.zyn 'cr tea 1tinfén.tien of twaalf Schepets val,
verfchillende grootte bygebouwd, en anderen ftaz n reec^,4
wederom op flàapel. Ik vergroot dan niet met te zeg
dat wy thans 40, Qorló-fchepen 'en 40 Frëgitien-gen,
hebben; allen in fcaat' -om d ens-r te doen. Wnnt verbeeid
tt niet, dat he rijaar opgèproxiktc -nameza zouden zvn
die men aan eenige oude , ets op .de Werven verrottende,
Wrakken laat behouden: Gy zoudt groot ongeiylc„hei)ben, myn heer; want alle die Schepen zyn aanwezig
én in goeden (laat; men behoeft ze maar te takdlen, om 'er
ai den dienst van te genieten, dien men zoude kunnen
verlangen. Men zegt van de F-ranfchen en Engelfchen,
dat zy op de. lyst hunner Schepen 'er vecicn plaatfee ,
die buiten (laat zyn, om ooit dienst te kunnen doen. By
-

-

-

-

;

,

gebrek aan zekere berichten, kan ik niet zeggen,

of

zulks waar is of niet; maar zeker althalls is het, dat het
geen ik u koom te zeggen van onze Marine de zuivere
v, aarheid Is.
Nu vraag ik u, myn heer, of de Staten Generaal wel
in het geval zyn, van byna Beene Schepen te hebben, die
?en ^naare ,'an Oorlogfehepen verdienen? Indien gy , gelyk ik
'er niet aan twy$ti, oprecht wilt handelen, zo zult gy
on etc: yffeld nu zeggen, dat wy Oor!ogfchepen , dat Wy
eene Marine hebben. Gy zult ook bekennen, dat gy te
hgastiggcfchrecvcn hebt, en dat het geen gy ter neder
iteldc, cent weezenly 1.e belecdiging voor myne Overheden
is.
ik
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Ik beken, onze Zeemacht was voorheen aanzienlylzer,
en kon zelfs tegenwoordig wel wat grootei zvn; maar
indien evenwel alle onze Schepen eens in Zee kv: anten ,
zouden die. genoeg in ftaac zyn, om de Vlag van den
Staat te doen eerbiedigen. Vy hebben boven dien in onr're
Havenen veele Iioopvaardyfchepen, die l hieivk voor
Fregatten ten oorlog kunnen uitgerust worden: twee
Van dezelven zouden even veel dienst doen, als een
Schip van 4o of So flul.kcn.
De voordeelen van den Oecononifclaen Tak voorge' lil en aan edrongen, door *** In 's Graven/cage by J. A. Bouvink, 1779. In
groot ofiavo 59 bladz.

In den Schryver van dit Stukje heeft de Oeconomifche Tak eert
bekwaame Voorfpráak , die alles wat- deeze on:lerneeming fchynt
te begunstigen in het fierkfté licht fielt, en de tegenbedenkingen
met veel yver beantwoordt. Wat 'er ook van de zaak zy, die ze•
ker tot nog zyne Voor-en Tegenfpraak heeft, het Gefchr'rft is in
2yne foort wel opgefleld, ter-bevorderinge van het bedoel '!e oogmerk, om" naamlyk liet handhaaven van den Oeconomifchen tak
aan te moedigen. Doch de gunt ge uitlag der a nítaánde aigcmeene Vergadering , zo 'dezelve plaats heeft, zal orgetwyfel_i Ben e
flerker aanmoediging zyn , dan alle voorftellingen van di e natuur.
Men kan, naar 't ons voorkomt, uit den art der zaake. genoeg.
naam afneemen , dat cie als dan gemaakte ' fchikkingen , nu alles
ryper over:;roogen is , dan voo. heen gefohicd was, oplettenden
heter in flaat zullen flefcn, om 'er over te kunnen oerdeelen; en
met grond te bepaalen , of cie onelcrneeming al of niet gefchikt zy;
om van een algemeen beulcndig nut te veezen.
De Oeconomist. Tweede Stuk. Iii groot oftavo, a39 bladz. lylon;

te bekomen.

et vervolg deezer bycenzamclinge van Stukken, hetrckkclyk
tot de Occonomie, . au we ker bedoeld. wy onla cgs verflag
gcgeevcn hebben (*), levert cros in dc echte plaatfe een Vertoog o;er de Oeconnntie van Polofes, als h.t oudltc gedenkteken
vaan gemengde Huishoudkunde; 't welk toont, dat Israëls Leids man alles , den t'd in we ken by leefde , en het Volk , dat by
b:f i rde, in a-ui;orkk g benooinen zynde ,) ze r wyslyk ten
nutc van dat Genmenebest i)geiigt heeft. Hier by kont vervolgens, dat bepaalder te! Onzer 2aahe dient, clue 'befehouwing
,

Za tcVoa ... i54.
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van het Fabrykwezen , en 't geen tot deszelfs herfielling kan
dienen. Het deswegens medegedeeld Stuk is eene Verhandeling,
ingeleverd, ter beantwoordinge van het voorflel, der Ed. Gr.
Achtb. Regeering der Stad Deventer , in den jaare 1775, Om naam
liet beste Plan te geeven van een Fabryk van Wolle Stoffen,-lyk,„
of anderen aart, waardoor Arme Lieden en Kinderen aan den
„ arbeid geholpen kunnen worden , mits het zelve met gegronde
„ hoop van goed fucces werkllellig gemaakt kan worden , enz:"
Dit Opflel heeft, gelyk de Schryver meldt, de goedkeuring niet
weggedraagen ; en men heeft, zo als bekend is veel eer gehoor
gegeevc•n aan de aanraading tot het oprigten eener Katoenmanufactnre, waar in men vervolgens ongelukkig geflaagd is. Onze Oe conomist, dit Stuk nu openlyk uitgeevende, voegt 'er eenige aan
nopens de verwerping van zyn Plan, en de voor=-merkingby,
keuze aan een ander gegeeven, waarover by zig eenïgzihs meeilyk toont. Wy laaten dit aan zyne plaatze; 't kan zyn
dat de Regecring van Deventer 'er onoverkomelyke zwaarigheden
voor haaie Stad in gevonden hebbe, 't kan weezen dat zy daadlyk
misgetast hebbe; doch wat hier van ook zy'; deeze Verhandeling,
fchoon diestyds byzonder ten gevalle van Deventer gefchreven, is
van die natuur, dat zy de aandagtige leezing.van alle Nederl anders, die overons Fabrykweezen kunnen oordeelen, verdiene.
Ze behelst oordeelkundige aanmerkingen over den Raat van ons
Fabrykweezen in 't algemeen, over de géfteldheid van deeze en
geene Fabryken, in 't byzonder, waaromtrent men met nut zou
kunnen werken, of van welken men geene by nitftek groote ver
zou kunnen voeden; en voorts een Plan van een alge--wagtin'
meen Fabrykhuis enz., met de verdere fchikkingen daartoe behoorende; welk alles de Autheur ten duidelykfte voordraagt, en tegen alle zwaarigheden of bedenkingen ter in 't werk ftellinge aan.
pryst. Wy twyfelen niet, of de Autheur zal veelen dienst doen
niet deeze gemeenmaaking van zyne Verhandeling, daar ze natuur
trekken kan, om dit gewigtig onderwerp van 's Lands wel--lyk
zyn des te oplettender na te (peuren.

Middelen, om in liet vet volg de faillisfementen onder Las tiers voor
te komen , tot behoud, en ten beste van onzen Vaderlandfchen
Koophandel. In groot octavo 32 bladz.
\jermoedelyk heeft de Schryver van dit Gefchrift den tytel
eerst gefchreeven, met oogmerk om die middelen van redres te melden; maar 't zal hem veelligt, onder de uitvoering, te
moeilyk gevallen zyn, 't welk hem din bewoogen zal hebben,
om 'er zig, zo goed als by kon, van af te helpen. De uitvoering
is althans van die natuur; ze beffaat in een gefprek tusfchen een
Koopman, Rcntenipr en gen ouwerwetscb 13urger; men klaagt

over
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over 't verval van 't Crediet, de handel- en leevenswyze veeler
Casfiers; ,men komt voorts over een dat de Casfe:s egter, als
noodzaaklyk voor de Negotie , niet wel gemist kunnen worden;
maar als 't 'er op aankothit, om de middelen van redres te overweegen , zit men met de handen in 't hair; en 'er wordt niets te
berde- gebragt, dat iets weezenlyks uitdoet. 't Slot der zaake zou
rjogr zyn, dat een Negotiant een Casfer zogt , die zig nooit op
eenigerleie wyze in eenig verfshot inliet, en dat by dan no
f1eetis een wantrouwend oog op zulk een Caster hield. Dit is de
taal_ van eet) Rentenier; en 't is in een Rentenier over 't hoofd te
zien; maar vreemd klinkt het, in een Cefchrift, dat naar den tytel gefchikt is ,om middelen van redres by te brengen , een Koopman
dit te hooien bëamen , en te zeggen: „ Och zy doen het allen;
„ daar is geen , hulp voor. Anders is die raad niet van de flegt
„ ie, en provifioneel dunkt my was dit middel goed."
,

Het Leeven van F . M. A. VAN VOLTAIRE, Marquis van £erney , enz.

Te Utrecht by H. v. Emenes , 1779. Behalven de Voorreden 175
bladz. In oftavo.

frjcn kan dit Stukje niet zo zeer houden voor eene gezette leevensbefchryving van den Heer de Voltaire, als wel voor eene.
verzameling van berigten hem aangaande, welken hem van de
gunftigfle zyde vertoonen.

in eene reeks van Brieven . Twee Deelen. Te
Leyden by J. v. Tiffelen en B. Onnekink, í77g. Behalven heC
Voorwerk 561 .bladz. in oftavo.

£nwtN EN JULIA,

`ene aaneenlchakeling van veelerlele lotgevallen van verfchillende per(oonen, van onderfeheiden character, zet aan deeze
Brieven Bene vei fcheidenheid by ,die derzelver leezing aangenaam
maakt; en de manier der uitvoeringe is verder van die natuur, dat
ze tevens leerzaam genoemd mogen worden. Ze behelzen een
aantal van vertooningen, welken met fmaak en oordeel uitgekoo-d
zen zyn, uit dezulken, welken ons daadlyk in het gewoone leevenshedryf der menfchen voorkomen; doch welken men, als ze
ons dus niet in gefcl-rifte voorgefteld worden, gemeenlyk niet zo
oplettend ter leeringe gade flaat. De daarin ontvouwde gevalleu
leveren , zonder de waarfchyr_lykheid of het mogelyke te overfchreeden, (wa,sitoe men maar J te dikwils in de Romans ver
ze den-valt,)enrks dolyetn,irwl
Leezer gevallig bezig houden , en hem geftadig noopen om zyno
leezing te vervolgen , hein te gelgk op zo lang eene wyze treffen,
dat by 'er weezen yk deel in neeme. Ze zyn niet zo zeer gefchikt om te verbaazen of te verrukken , als wel om die tedere
aandoenlykheid gaande te manken , welke gei^o_lige harten, op
het zien veitoonen of lekzen van mogelyke, ze,fs verfierde, ongelukkige toeflanden , gelukkige uitko;r.flen of heuchelyke gebeur
niet kunnen nalasten te gevoelen. iglu en dan mogen de-tenisf,
L DULd ALG. Lk5TT. O. 7.
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omfandighelen wat ingewikkeld zyn, zo dat men den uitílag Ir4
geenen deele durve gisfen ; echter loopen de gefchetífe gefchiède%
nisfen ten laatfile natuutlyk en ongedwongen ten einde. Wyders
zyn de daarin voorkomende chaiaétcrs flout en wel getroffen
maakende een a ogenaam contrast met el-kanderen , dat gemeenlyk
wel ft-'ande gehouden wordt. Inzonderheid heeft de Oplteller, heílendi.g in abt genomen , dat hy ere Deugd met ãilé leevendigheid
fchct,t; teiwyl hy de Ondeugd flegts, als van ter zyde, in :zyn
Tafereel laat vei fchynen ; alleenlyk zo veel als noodig is , om de
Deugd te doen afiteeken , cri haar weer luister by te zetten. —
Men mag des vel zeggen, dat dit Gefclirift onder de beste foort
van Romans b,.Loore.
-EENRIK

nr IVde of de flag van Ivry, 1 ooneelfpel ia drie Bedry -

ven, met Zang. Gevolgt naar het IranJche van deal Heere DE

RozoY. 7e _lmferdans by A. v. d. Kroe 1778, Met de daarbyg voegde Hi.rtor f the aantekeningen, 8o blad.. in oFtavo.
e inrigting van dit Tooneelíluk heeft Naare gevalligheid, zo
door de vcrfcheidenhci,I der chara Iers, áls door den zamenloop der omftardigheden, die derzelver werkzaamheid in te.
resfant maakt; en 't edelmoedige charaEter van den Franfchen
Vorst wordt hier in een treffend licht geplaatst. Het hoofdzaaklyke beft ^at hier in. De Ridder de Lenoncourt, 'Zoon Van>.
den Marquis van dien nains, bemint Eugenia Dogter van Roger,
een oud Koopman, en wordt van haar bemind; ma1r de Marquis.
de Lenoneourt is aan de zyde der Ligeurs, en Roger houdt zig
aan die des Konings. De Marquis, hoewel eioor de middelen van
den Koopman op ede been gehouden, had de vereenigiug der twee
Gelieven tot nog wederflreefd; eindelyk, van 't verfchil van rang
afziet le, geeft by zyne toeflemming, onder voorbeding, dat zyn
Zoon zig, by het Leger der Ligeurs zal voegen. Maai Eugenia,
hoewel door haaien Vader op zig zelve gelaaten, en fchoon niet
ongevoelig voor des Riders liefde, kan niet befluiten haare h nd
te geeven aan iemand, die een vyanJ des Konings is , of zig tegen hein verNndt. De Ridder vertrekt; maar, op het hooren
v.-n 't geen min ir, 't Leger tot lof des Konings vermeldt, flaat
by over, om van de zyde der Ligeurs af te zien, en zig aan den
Koning te verbin sen. Wat gebeurt 'er? 'Er wordt flag geleverd
op de vla!- te van I%ry: de Koning behaalt de overwinning, met de
volkomen nederl-ag v. n 't Leger der Ligeurs. De M-irquis getroffen, door het gedrag van den Koning, in 't afwenden van 't
moorddaadige bloedvergieten, valt den Vorst te voet, en fineekt
hem vergiffenis , teiwyl shy zig vcor hein verklaart. Intusfchen
komt de Ridder met een degen in de hand, die by een gevangen
Officier, v. elken hy op zyn '-ro rd van eer had los gebaren, ontnomen had; en ziet deeze Officier is de Marquis zelve. De Koning han?igt hein den degen over, niet deezc woorden : „ Mar-

-

„ quis , gy zyt thans my u gevangene; zo myne weldaden u echter
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ter gene veyheid geven om myne party te kiezen, dan ftaa ik ti
„ toe dezen degen', dien ik u weder geef, verder te gebruiken,
om het Genootfchap te verdeedigen". Het gevolg van alles is ,
dat de Ridder de Lenoncourt en Eugenia ter Fchtverbin;enisfe gegefchikt worden; terwyl de Koning den Koopman Roger, die hein
by zekere gelegenheid , onbekend , een uitfteek--n en dienst gedaan had, tot den Adelíland verlieft, .ten einde Eugenia een tytel
te doen e, langen, overeenko'nftig met haare verbintenis aan den
Ridder de L noncourt. Gepaste tusfchenkoinende Tooneeien ver•
leevendigen dit ftuk; en voor hun die inde Franfche Gefchiedenisfen min e, varen zyn, is aan 't ende van 't zelve geplaatst, ene
beknopte h evensgeichiedenis van Hendrik den IV, benevens een
kort berigt van den flag van Iviy.
„

.Mengelpoëzy van het Kunsttrenootfchap, onder de fpreuk: Natuur
begaafc, oefening befehaaft. Te fhnfleldam by A. Borchers.
Behalven. de 1'oorrederé zza , bladz.

Uit deeze eerflelingcn van dit Genootfchap kan men genoegzaam afleiden, dat het zelve, met de meeste andere Dichtkundige Genootfchappen, zeer wel- hand aan hand kunne gaan.
De Leden van het zelve, fchoon niet allen even bekwaam, betoonen zig alleszins oplettend op het regehnaatige der Dicht-en
Taalkunde, en houden , geineenlyk eerre vloeibaare voordragt in
't oog. Hunne Mengelpoëzy gaat, gelyk het woord zelve aan
onderwerpen; doch de heer-duit,overalfn
valt in het ernftiga; egter zo-fchendmakv'tGofchp
niet, of 'er loopt ook het een en ander boertig dichtf'c ukje onder. Wy zullen van de eerfte foort, daar onze Dichtminnaars,
inzonderheid als ze oorfpronglyk werken, best in flaagen, een
voorbeeld bybrengen, en daar de Rondeelen thans zeer zeldzaam
voorkomen , heeft het ons goedgedagt een Rondeel met deszelfs
Wederklank te plaatzen. Wy zouden juist geen Dichter raaden
zynen gerst dikwerf zo nauw te beperken, maar voor eene enkel: reis is nogtans die fchikking niet geheel te wraaken; en de
Opíteller der twee volgende Rondeelen is 'er in dit geval vry
gelukkig in geflaagd. Het onderwerp van het eerste is, de
by zig zelven geregtvaardigde Zondaar , gefchetst naar Lucas
XVIII. 11,rz, welke zig indeezervoege uit.
U dank ik, U 8 God! Geen twijfling doet mij fineeken,
Neen, wroeging doet mijn hart niet zidd'reu voor uw' haat.
Gij zijt Rechtva,tr gig, Gij moet U op misdaan wreeken;
D. dugd , die ik bemin, maakt op belooning Iaat.
De Godvrucht fpreidt haar' glans op onyn vernoet;t gelaat,
Zij doet mij van uiv gunst Heeds bij bevinding fpreeken ;
Zij wekt viijn blidfchap;'k zoek bij traanen troost noch baat,
U dank ik, U 8 God! Geen twyfling doet mij fineeken.
X2
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Ik ben van pligt, poch deugd frafwt•aardig afgeiveeken;
'k Ben niet als antiren, die, de tnenschlyklieid ten fmaa'd 0
Door tergende euveldadn, U als naar de oo;;en fieeken ;
Neen , wroeging doet mijn hart niet ziddren voor uw' haat.

r gi,in beven lang had ik een affchuw voor het kwaad;
k Was floods voor 't go de, en nooit zal ik die neiging broeken;
Mijn ai'l leeft des gerust: uw trouw trekt haar tot raad,
,

,

Gy zijt Rechtvaardig, Gij moet U op misdaan wreeken.

To- eengaal vaste ik ter week'; dit boude ik onhezweeken.
ik geef, dewijl gij zelfs ook de armoê gadejlaat,
De tienden van mijn goed , 't welk U feeds is gebleeken:
De deugd , die ik bemin , maakt op beloning ftaat.

't IToorbeeldig leeven' flreelt mijn hart op elke daad;
Hierdoor poog ik alom den Godsdienst aan te koseeken
'k Befchoivv met liefde en vreugd de vruchten van zijn zaad,
Als een gefclzenk van U, aan mij ten heilrijk' teken.
U dank ik , U G God!
De Wetr'k1;1nk hier op is deze taal van den Boetvaardigen zon.
daar , gefchetst naar Lucas XVIII. 13.
Algoedheid! rei mijn ziel! Ai'. hoor mijn zugtend fineeken!
ik heb gezondigd, ik verdiene uw' vloek en haat;
'k Voorzie een eindloos weo zoo ge U op mij wilt wreeken!
Ontferm U over mij zie op mijn jawmuertiaat!
E-n mengeling van fch^ik en vre s (lekt nii;n gelaat;
,

De feTuaamte fluit min mond; (n, fchoon mijn traanen f;roeien,
't Geprangt gemoed vindt by het fchreien troost noch baat.

Algoedheid red mijn ziel! Ai hoor mijn zugtend fineeken!

©nacletzaam op onijlo' pligt hen ik de deugd ontsveeken;
'k Heb, terocerade, uw geduld en goed Beid fleeds gejinaad,
Zelfs ;Wijn vermetelheid dorst Unaar de oogcm feeken;
Ík heb gezondi1d, ik verdiene uw' vlo^lt en haat.

'k Ver fool mijn roelon.rheid, 't bsa'ryf roem zoo veel kotnnzl.
Och! dat ge in mi! de kragt dier ^rrocgi'mg wilde breeken!
Min bewge gent bezwykt... Wilt uityic!tt..!Ach! it rand .1
'k Voorzie een eindbos ^ac^>, zoo ge U op mij wilt nreeen!

8 God ! G'atad 1 ... Mvn hart , door gaarst bczweekez,
Lx.'at • dat uw ooi' ook ',ti met deernis z mde%Jnat •
Um liefde, uw •nenjcla nrri;a, is in uw' Zoo,: sehiceken;
Ontferm U over ii;ij ! zie op tni;n j inumcrftáat!

:r, _,
Ii,^. ..' !c ra,k naj .:eez' l+ fcledqad!
Om» 7ez7rs be..
Leer mij de Go.110Or'.^'.
irehoogiyi aan te kim' erera!
Paar mnet uw i, oor 1 ow' Geest; ;a! fc:t dit God yk zcad
yarn 't rein ,gelnove in t beet; g; f mij dit troostryk tcke'.
,

Algoedheid; red mijn z:ell
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LETTER-OEFENINGEN
CH. BIEL Novus Thefaurus Philológicus , five Lexicon in LXX et alios Interpretes et Scriptores Apocryphos V. T. Ex B. Autoris MS. edidit ac prarfatUS eSt É. H. MUTZENBECHER. V. D. M. Ecci. Luth,
Hagan. Pars prima. A---E. Hag te Cómitum h mtid
bus Y. A Bouvink 1779. Absq. Prof. &c. 690 pp.
in o&avo f. maj.
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is allen den genen, die zich op het letterkundige
H etverklaren
der Heilige Bybelbladen toeleggen, over-

bekend, van hoe uitgebreid ene nutcigheid het ten de.
zen opzichte zv, ene recht gegronde kennis te bezitten
van het taeleigen der zoge'naemde LXX , of de-;r Griek
mits -fehOvrztnadHebuwfchnByl,
zo van andére Griekfche Taelmannen g als-gaders
van de Griekfche Schryveren diem` Bóeken , welken
onder den naera van Apocryphen bekend ftadn. Ter
óorzake hiervan is al voorlang veler wensch geweest,
dat men den oefengragen in dit Stuk wat meet te ge^
woete kwamre; dat 'eí iemand gevonden niogte word
den, die een gerceder weg baendé, dan tot nog géó
opend was, om grootevorderingen in die Studie te man
ken. Van daer was liet denzulken ten uiteríle aengcN
aaaem in den jare 1740 te vernemen, dat de Brunswykfche Leeraer Biel, (beroemd van wegen zyneGeleerdn
leid in 't algemeen, en byzonder van wegen zyne be.
drevenheid in de Griekfche Tacl,) hiertoe de hand aeti
't werk had geflagen. Zyn Eerwaerde gaf 'er,'toen, by
gelegenheid, bericht van, en deelde ook enige proeven
van zynen omtrent voltrokken arbeid mede. De goed.
keuring der geleerde Waereld fpoorde dien Letterheld
sen, om verder voort te fireven; by voltrok her WWordenboek, dat by voorgenomen had ten dien einde op ce
fellen, en getroostte zich der moeite van alles noginaels
te befchaven : het gelukte hein dien arbeid af te doen;
znaer in dat zelfde jacr 1745 maekte de Dood tevens een
V
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einde aen 's. Mans verdere arbeidzaemheid. Van dien
tyd af is dat Werk, hoe vaek ook des zelfs openbare
uitgave begeerd wierd, in Duitschland in gefchrifte blyven liggen; voortiaemlyk om slat men aldaer tegen het
uitfchieten der Drukkosten ol'z_ige. De -oordeelkundige
Abt .7erufalein, niet minder dan de geleerde Mich&lis,
van de nuttigheid dezes Werks overtuigd zynde, Ploeg
ten laetfte, onder dit dralen, aen den Eerwaerden Mutzenbecher, (op zyn vertrek ftaende, om zyn beroep in
de Lutherfc Gemeente in 's Hage te aenvaerden,) voor,
om in Holland te vernemen, of 'er geen Boekverkooper
te vinden ware, die zulks wilde onderi}aen. Het voor
hiervan behaegde den geoefenden Haegfchen Hoog -ftelLeeraar Barkey dermate, dat by wel dra den Boekverkooper Bouvink in 's Hage bewooge, om der Geleerde
Waereld den dienst te doen, van de openbare uitgave
dezes Werks op zich te nemen. En de Eerwaerde Mutzenbecher,, het oorfpronglyk Gefchrift uit handen van
des Autheurs achtenswaerdigen Zoon bezittende, heeft
zich den lastigen arbeid niet onttrokken , van toe te zien,
dat dit Woordenboek, welks afgifte zeer veel oplettend
nieuwkeurigheid, over_-heidvrsct,muef
eenkomftig met de Copy, ten zinlykfte te voorfchyn
mogte komen; 't welk ook, onder het opzicht van den
Boekverkooper Bouvink, by uitgek wel uitgevoerd is geworden.
Langs dezen weg ziet thans het licht een Werk, waer
aen de Eerwaerde ,biel het meerendeel van den ledigen
tyd, welke hem van zyn dienstwerk overfchoot, geduurende den tyd van ongeveer dertien jaren , genoegzaem
opgeofferd heeft. Een Woordenboek, dat ene volledige
opgave behelst van alle de Griektche woorden , en byzonderíte Woordfchikkingen, die in dc bovenopgenoemde Schriften voorkomen; met aenwyzing van derzelver
verfchillende betekenis en gebruik, op de telkens aengewezen plaetzen ; mitsgaders van de Hebrecuwfche en
Chaldeeuwfche woorden, ter welker. vertolking zy, zo
verre zulks gefchied, gebezigd worden; als mede. met
aanhalirige der plaetzen uit de Schriften des Nieuwen
Testamentes, in welken ook die Schryvers het zelfde
gebruik van die woorden en fpreekwyzen maken. Dit
alles gaet , daer 't vereischt word, of dienst kan doen,
vergezeld van nadere aenmerkingen, zo ter ophelderinge
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als bevestiginge van de aengeduide betekenisfen , door 't
bybrengen van 'c geen de Grickfche Glosfarien, en andere Griekfche Schryvers, deswegens aen de hand ge.
ven; mitsgaders 't geen de Autheur 'onder het doorbladeren van Oudheid- en Tael- Oordeelkundigen, daer toe
betreklyk ontmoet heeft. Het is des- een Werk, dat in
dit Stuk van de uiteríle nuttigheid is voor allen, 'en inzonderheid niet wel gemist kan worden van Jonge
Beoefenaeren, die in dezen tak van Oefening behagen
fcheppen ; waerom de Eerwaerde Mutzenbecher,, met
he hoogfte recht, de Hoogleeraers dezer Wetenfchap
mogt noopen , om hunne Leerlingen , het regte gebruik
van dit hun onontbeerlyk Gefchrift in te boezemen. —
Volgens openbare Advertentie ílaet het tweede Deel
van dit Werk nog in dit , en het derde of laetfte Deel
in..'t aenftaende jaer uit te komen.
Wolke van Getuigen voor de oude Gereformeerde Leer der algemeene welmeenende Aanbieding enz. , verzameld en in 't
licht gebragt , door een Lidnraat der Gereformeerde Gemeente te Amfieldam, beminnaar van Waatieid en l7reede. De
Amjieldam by M. de Bruin, 1779. Behalven de hoorreden 146 bladz. in gr. oaavo.
,

gen het denkbeeld, dat de Leer der algemene wel T menende
Aenbieding, in de Gereformeerd Kerk,

ene nieuwe Leer zou zyn, '(telt ons dit Strikje, een
aental van plaetzen , uit Godgeleerde Schryvers van
verfehillende tyden, voor oogen, welken toonen, dat
die Leer van ouds her in de Gereformeerde Kerk ver
dat 'er voorts door alle tyden, heen-kondigs,e
geachte Manren in de Kerk geweest zyn, die dezelve
voorgeItaen hebben. In den aenvang der Hervorminge,
ten dage der Dortfche Kerkvergaderinge, in den later
tyd, was deze Leer, naei uitwyzen dier getuigenisfen,
in genen deele vreemd. De verzamelaer dezer
Getuigen heeft het niet noodig geoordeeld de Zedige
Bedenkingen van den Heer Woenfel tegens deze Leer,
waer van wy onlangs gewag maekten (*), te wederleggen;
(*) Zie boven, bi. i14. r80.
Y2
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gen ; gemerkt 'er reeds genoeg, zo niet te veel over
dit onderwerp in 't openbaer geredentwist zy; maer 't
kwam hem niet ondienflig voor, langs dezen weg te tootien, dat 'er geen 'f rond zy, om die Leer, onder de benaming van Bene Nieuwe Leer, een haetlyk voorkomen
te geeven. En zulks kan zyne nuttigheid hebben, ter
wegneminge of althans 'verzwakkinge van een faétiegeest,
over ene leerwyze, of manier van befchóuwing, waerin
neen verfchillend kan denken; zonder zich, noch aen de
Bene noch aan de andere zyde, verdacht te maken, aen
't geen de Nederlandfche Kerk als onrechtzinnig wraekt.
,

Het Leven van Magister ULRICli ZWINGLI , gefchetst door
den Heere F. NvscHELER, Profesfor in het Carolinum' te
Zurig ; en ten diente der Nederlanderen vertaald, en voorzien met eene Voorrede, door N. nARKEY, In 's Gravenhace by J. H. Munnikhuizen en C. Plaat, in Comp.
Be7salven het Voorwerk 17.2 bladz. in gr. oEtavo.
Magister Ulrich Zwingli, in 't voorgevallene
N dien
ten dage der ;Hervorminge, niet minder dan andere
beroemde Hervormers , in aenmerking komt , zo ver dlende zyn levensloop nog wel ene naeuwkeuriger befchryving, dan tot nog het licht gezien had. En hieran voldoet de Hoogleeraer Nusclieler in dezen op zo
gepast` ene wyze,,t dat het den Hoogleeraer Barkey bewoogen' nebbe, otti dit Gefchrift ook in de Nederduitfehe Tale gemeen te makén. Her behelst een Oordeel kundig verflag van 's Mans voornaemt^e verrichtingen,
met nevensgaende aenmerkingen over her voorgevallen'
in die dagen, zo ver hy 'er deel in had. Men ziet hier
de opkomst en den voortgang ,ner poogingen , met
derzelv'er gunftigen uitflag , ter hervorminge van den
Godsdienst in Zwitzerland; tot bevordering van cne
Godsdieníli`;e kennis, die zich eniglyk grond op Gods
Woord; waertoe hy zich al vroeg bevlvtigde, en ter
welker verbreidinge by ílandvi tig alles aanwendde, wat
in zyn vermogen was; terwyl by tevens, als een recht aertig Patriot, het zyne toebragt , om de Burgerlyike Vryheid en het welwezen van zyn Vaderland te helpen handhaven. Het gefchiedkundige berigt is op zichzelve, ter
kennisneminge van den aanvang der Hervorminge in
Zwit-
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Zwitzerland , van aenbelang; en de byzondere voorvallen
zyn meermacls leerzaem, om ons onder 't oog te bren
op welke gronden en wyze de Hervorming aldaer-gen,
gevestigd is, hoe de Overheid van Zurich, hoe Zwingli
zich daer in gedragen hebbe, en welke maatregelen 'er
diestvds genomen zyn, om 't bvgeloof te fnuiken, voor
te overwinnen, en de veye beoefening van-ordeln
Gods Woord te bevorderen. Zulks levert hier dikwerf
lesfen en voorbeelden ; die ook nog heden niet te veel
ingeboezemd kunnen worden. Dit doet den Hoogleeraer
Barkey met reden de lezing van dit Stukje, in 't een en
't ander opzicht, in zyne Voorreden a,npryzen: waarnevens by te gelyk deze en gene onl unflige denkbeelden,
nopens eenige byzondere voorvallen, tegengaet ; ' t zy om
ze volstrekt te wederleggen , of ten miníle van derzelver
grootfte fterkte te berooven. Voor 't overige heeft men,
ten dezen aenzien, het gedrag van Zwingli, even als dat
van andere Hervormers , te beoordeelen , naer de toenmalige omftandigheden van zaken; wanneer men vey ge
zal overhellen, om die en deze mislagen, welken-red
ons in hunne handeiwyzen mogten voorkomen, enigermate
te verfchoonen; te gereeder, daer de ondervinding van
later tyden maer al te veel geleerd heeft, dat een vuu•
rige yver, zelfs in minder verfchoonende omflandigheden, den Mensch ligtlyk vervoert; 't welk ten lesfa kan
Eirekken, om bovenal op onze hoede te zyn, wanneer
wy niet deze en gene denkbeelden of inzigten merk in.
genomen zyn.
;

4f fciieid van de Clasf s van Walcheren en de Gemeente van
Ter F7eere , neven; de eerJbe Leerrede op liet Oostindirch
Compagnie Schip Europa door 1. v. IpLrzr.v, Meester der
1/rye Konflen, ena. Te Amf erdrzm by J. Allart. In groot
ot avo 140 bladz.
ooit de byzonderheid der oml}andigheden deze en
Z ogene
openbare Aenfpraken bovenal opmerkelyk doet
dan heeft zulks in dit geval by uitflek
voorkomen ,
plants. Dc Eerwaarde van Iperen , waardig en zeer ge,
acht Predikant in des IIeilands Gemeente te Veere, ondier de 4lasfim van Walcheren , had, na een herhaald
over.
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overleg van 't gewigt der zake, het befluit genomen,
om zich , op gun(Iige defpectie dei Wel Ed. Achtb.
Vergadering van Zeventienen, en daer op gevolgde wet.
tige beroeping naer Batavia, aen den dienst van Gods
Kerke in Oostindie, inzonderheid van Batavia, over te
geven. Ingevolge hier van ftond by eerstdaegs, uit ene
ftenahebbende Stad van Zeeland, uit de Gemeente van Veere, te vertrekken ; om , by zyne klimmende jaren, in
den ouderdom van ruim twee• en vyftig jaren, over den
Atlantifchen Oceaen, de rocpllcaime naer Batavia op te
volgen, en een allergevaerlykíten tocht, met zyne Vrouw
en .vvf Kinderen, te -onderncemen: In die omítandigheden las by, duchtende dat by zich anders niet naer
behooren zou kunnen uitdrukken. , den vierden Juny
1778, zyn Vaert vel voor , aen de Leden der Eerwaerde
Clasfis van Walcheren ; die hem een in alle opzichten
loflyk eetuigfchrift verleende, met toewenfchinge van
des Heren zegen. En tien dagen later fprak hy
zone Affclieidsrede van de Gemeente te Veere uit , in de
Groote Kerk aldaer , diestyds gestampt vol van menfchen. Vervolgens te fcheep gegaen zynde , om
met den eersten gun[Iigen wind uit hee Vaderland naer
Batavia te flevenen, deed hy, den vvfden July, op het
Gostindisch Compagnie. Schip Europa , op de Reede
voor Rammekens liggende , zyne Eerie Leerreden op
dien bodem, ten aenhooren , niet alleen van zyne Mede
ook van etlyke Middelburgers en-fchepling,mar
Veerenacrs diestyds aldaer tegenwoordig. In 't
c7.e en 't andere geval fpreekt zyn Eerti-, aerde als iemand , dien zyne onderneming recht ernftig ter harte
gaet; dit voert by treffende uit in ieder Aenfpraek, en
bovenal in zync Affcheidsrede te Veere, waervan een
aenmerkelyk gedeelte gefchikt is, om de redenen te melden, waerdoor hy, tot het doen van dezen flap, bewoogen zy. By die gelegenheid gaet by, onder anderen, ten ernfli sie tegen, het denkbeeld va p fchande ,
dat men veelal aen 't Predikancs - beroep in de Oostindien hecht; 't welk niet weinig toebrengt, om velen te
wedeihouden , van zich tot zodanig een Beroep te fchikken. Zvne tael deswegens verdient opmerking, en 't is
te wenfchen, dat ze flecds door de ondervinding nog
meer bekrachtigd moge worden.
Wat? zegt hy; Wat ? Toehoorders, zou het by
Ulic-
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Ulieden nog fchande gerekend worden, dat een ervaren Leeraar, die, buiten opfpraak, zynen dienst, lange jaaren, in het Vaderland, heeft waargenomen, en,
by zyne Gemeinte, waarlyk bemind is, met een goed
oogmerk en uit een edelmoedig beginzel, naar de Oosterfche Waereld vertrekken wilde ? Waarom trokken
dan PAULUS, SILVANUS, TIMOTHLUS en LUCAS naar Macedonien? Waarom bleeven zy niet in Alla? Waarom
niet te jerufalem'7 (*) Ja mvne Broeders! dit vooroordeel heeft helaas! in de Indifche Kerkhistorie, zynen
grond. * 't Is eene jchande , men moet 'er over bloozen
en fehaamrood worden, indien men fegtsde helft ge
boven mag, van het ' geen, doorga is, den 'Krankbezoekeren op de Schepen, en den Prc ikanten in de Indien, voormaals, wierd te last gelegd. Die fchandelpke Chronyk zal ik niet ophaalgin: Maar • is de lasterzucht niet gewoon, is de ongodsdiQ taftigheid niet gewoon, zulke fchandelykheden magtig te .vergrooten ?
en 'er een befluit uit te trekken, 'teil nadeele der Opzieners , die zich op de deftigfte, op de vroomfce wyze, te Batavia en elders , gedroegen ? Dan • geteld zynde het was eens zoo; moeten dan- de Nederland-fcl e
Kerken en, Synoden daarom niet ' dele ' te meer, des te
eerder, zorge dragen, dat 'er, voortaan, meer ervarene meer godvruchtige mannen derwaards worden afgezonden, om alle die verregaande ergernisfen, onder het
oog der Oofterlingen, weg te ruimen: en aan onzen
heerlyken Godsdienst haáren ouden luister weder te
geeven? Moeten dan de braaffie, de deugzaamfte, 4
god,

(*) Dit fact op den text door zyn Eerwaerden'verhandeld,
te weten Hand. XVI. 9 -12 , behelzende het gezicht van een
Macedonisch Man , waerdoor Paulus bewoogen werd, om, met
zyne opgenoemde Medgezellen, naer Macedonia te reizen, ten
einde aldaer het Euangelic te verkondigen. In de zaeklyke opheldering der voornaemfte byzondlerheden van dit verhael, die
zeer wel uitgevoerd is , legt de Eerwaerde van Iperen het 'er
bovenal op toe, om te toonen, dat de Apostel met zyne reis
niet op een losfen grond, noch als dweepers , deze-genot
reis aenvaerden; en dat 'er in 't gehele geval ene wysheid en
fchrandere voorzichtigheid uitblinkt, die aan de leidingen des
Geestes, en aen het beftuur van den verheerlyl:ten Koning zy.
#er Kerke, groote eer aendoet.
Y4
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godvruchtigfte Kerkleeraars deezer gewesten zich daar
niet toe aanbieden ? Zou hun dit niet tot eer voor
God, voor Engelen en Menfchen verílrekken ? Welk
Gene fchande 1teckt toch daarin, (jat men, ten min[ten
by voorraad, een finaak van fraaije letteren, van wysgeerte, en andere wetenfchappen , ter ophelderinge en
aanpryzinge van het Eeuwig F.uangeiium, en ter ver
dwaasheden,-zwakingedrHfchTuke
in vreemde Gewesten wil doen médewerken, om de
eer van onzen grooten God en Zaligmaker , en het
eeuwig heil onzer blinde en ongelukkige medemen
te hel--fchen,igzstmfenalgks,
en bevorderen?
„ Ik voor my', Aandachtigen, durve, by deeze ge t
legenbeid , nog wel eenen flap verder doen. Waarom,
vraagen fommigen, gaan 'er nu minder Leeraars in getal
tiaar onze Colonien, dan weleer? Daarom, Toehoorders, om dat men, in dc Colonien, thans meerder be int te letten op de vermogens, op de zedelyke hoer
íanigheden der Leeraars, dan wel te voren. De Doorluchtige Hoofden, dc Edele Raaden bezitten thans meer
geleerdheid, neer bcleezenheid, meer wysgeerte, dan
wel in oude dagen. De Godsvrucht der VAN D E P A RU A'S , de deugd der n E K LE R n E N, de geleerdheid der
VALKEN, der ALTINLS, der BRETONS, der vos$EN, der KRANCEN , der RAD ERMAAKERS, der
;4/ A N DER BEE KE N ; in één woord, het licht der waar.
]leid en de beminnelykheid eencr mannelyke deugd beginnen eenen f erker invloed op het Kerkbefluur, en op
alle Indifclre zaaken, vooral op Java en Ceylon, te verwerven, dan wel voor deezen. Leest toch, bidde ik
Ulieden, leest toch de voortreffclyke Lykredenen van
den wetfpreekenden v E R M E 1, r, op liet aftlerven van
den Doorluchtigen Gouverneur v A N n E PA R R A, en
van twee zyne.• Eerwaarde Amptgenooten, den hooggeleerden M 0 H It , en den beminnenswaardigen T r E R 1 N c;
en het zal Ulieden blyken , dat 'er , t e Batavia, Christenen woones, yverige, waare Christenen; en dat did
Christenen wel geregeerd, en op de beste wyze onder vrec en werden, fnakkende zy naar de zuivere Euangejieleer,, als een Visch naar het water. Neen! Geliefden
Beene onervaarene, gcene breekebeenen, Beene uilen
`:✓elke hier in het Vaderland liet hoofd flooten, behoven
,
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wen het meer te waagen, om naar de Tnditn als in bal=
lingfchap ce gaan, en aldaar bevorderaar:; en befchermers aan te treffen. De Macedonifche Man van het ge
te T R o A s- eerkoor P A u LU s om over te komen.-zichte
P A UI. U s was een der voortreffelykfte Apostelen , en
hy verkoos den uitmuntenden SI-i. As, den voortreffely:.
ken T IMO T x E u s, en onzen L 11-CA s tot reisgezellen.
In de ' Oost- en Westindifche Coloniën kunnen geene
halfgeleerde, geene onzinnige, geene onftichtelylce van
zeden, eenige vrucht meer doen. De eere van God en
zyn dienst lydt 'er afbreuk by : en zulke ellendige zen
thans ten doele der verguizinge, en der-delingfta
€ianfluitinge van Turken , van Barbaaren, van Menfchen-

vreeters".

G U I L I E L M I C U L L E N I,- M. D. Archiatri Britannici et
in Academia Edinburgenlï Med. Pratt. Prof. O. prima
Linem Medic. Praxeos. Ex Anglico idiomate Latine
-

vertit A. I3. B E E R E N B R 0 F K, Med. Doct.

Eerie Beginzels der beoefenende Geneeskunde , door w`r,
c U r. L E N, enz. te Leiden by Luzac en van lamme,
1779. 248 blad. in groot 8vo.
deelen onze Geneeskundige. Lcezers mede, een
W ykort
vdrflag van een fa,n:enftel • zynde een inleiding

-tot de beoefenende Geneeskunde : de Schryver van dit
Werk is de Heer c U L L E N, beroemd Hoogleeraar t^
Edenburg. Dit Eerfte Deel, 't geen wy nu verhandelen, is in twee boeken verdeeld, waar van ieder uit
verfcheide Hoofdftukken beftaat. De Auteur volgt
de befchrvving der Ziekten, welke hy in zyne Synopjis
Nofologice MYlethodicce voorgefleld heeft , en begint dien
een algemeene be--volgensmtdKrf;ven
fchryving der Koortfen , derzelven toevallen , oorzaak
en geneeswyze. 't Tweede Boek bevat de Ontfeekingen, deszelfs algemeene en naaste oorzaak, Geneeswyze, .en vervolgens een beft hryving der ontfleekende Ziek
ver -tenidorfch elndsigam,c
toevallen , hier uit ontftaande. 't-fchilend
'roorncemen van den Hooggeleerden Schrvver is, om
Z S
de
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de overigeGefagten en Soorten der Ziekten, op dezelfde
wyze uit te voeren, als, in dit Eerfte Deel, ten opzich.
van de Koortfen en Ontiteekingen, gefehied is. Dit-te
zal een voortreffelyk Werk zyn ,,'t zelve zal de befchryving van meer Ziekten behelzen, dan 'er tot nog toe in
De Verklaarineen famenfel gevonden worden.
gen der Ziekten , en de Geneeswyze, is zeer nauwkeurig,
en verdient te* meer vertrouwen, om dat dezelve fteunt
op de ondervinding en proeven, die een Man, van een
fchrander oordeel, geduurende veertig jaaren dat hy de
Geneeskunde geoefend heeft, , genoomen heeft.
In 't verklaaren van de naaste oorzaak der Ziekten volgt
,de Hooggeleerde Schryver, meest 't licht der Heden
ontdekkingen , wegens 't Levensbeginfel. In 't-dagfche
verklaaren van de naaste oorzaak der Koortfen , fchynt
hy evenwel zyne oude felling met een nieuwe famengevoegd te hebben; by meent, namentlyk, dat de oor
koude van de Koorts is, een algemeene-zakvnde
zwakte, ontftaande uit eene verminderde werking der herfenen en 't zenuwgeftel; vervolgens voegt by 'er als
een medeoorzaak by , een krampagtige faamtrekking
van de uitwendige vaten en deelen van 't lighaam, welke
't hart en de fingaders prikkelen , en tot hevige beweegingen aanzetten : ' t geen uit een nieuw lderftelfel overgenomen is. Wy zien geen middel deeze beide oorzaaOver de naaste oorzaak
ken famen te versenigen.
der ontfteekingen handelende, verwerpt hy mede 't leerílelfel der verfloppingen, en leidt dezelve van een kramp
vaten voornaamlyk af. De Au--agtiefldhr
teur verfchilt van de meeste Uitleggers, ten opzichte
van de oorzaak van 't Voeteuvel ; by ontkent de Poda_
greufe foffe als oorzaak, en leidt de Ziekte af van een
byzonder famenílel van 't lighaam. De redenen, die hy
voor zyn gevoelen geeft, zyn aanneernelyk; dog wy
kunnen ons niet verder hier inlaaten , en wyzen onze
Leezers tot 't Werk zelfs, die hunnen tyd , aan 't doorleezen van 't zelve hefleed, niet zullen beklaagen. Van
de overzetting kunnen wy niet verder zeggen, dan dat
't ons voorgekomen is dat ze wel uitgevoerd is: dewyl
wy geene gelegenheid gehad hebben om dezelve met 't
oorfpronglyke te vergelyken.

-

,
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1landleiding tot de kennis van den Sterrenhemel , door Y. n.
n 0 D E, Artron. van de Koninglyke Pruisfifche Academia
der Weetenfchappen, enz. Na de derde vermeerderde druk,
uit liet Hoogduitsch vertaald. Derde Stuk. Te Haarlem
by J. Bosch, 1779• In groot oftavo. 231 bladz.
-

er voltrekkinge dcezer Handleidinge, van welker
er
gefchiktheid, tot het bedoelde oogmerk ,wy
voor oenigen tyd verlag gegeeven hebben (*) , dient
deeze derde Afdeeling. Derzelver twee eerlire Hoofd
om den Leezer te too--flukenirvoamlyk,
tien, op hoedanig eene wyze hy, in alle omi}andigheden,
het uitgebreid(le gebruik kan maaken, van de voorheen
medegedeelde kundigheden en tafelen ; mitsgaders om
hem te- leerën , hoe by zyne verdere waarneemingen en
berekeningen, wegens den loop, fehyngeítalte, enz. der
.-Iemelfch'e Lichaamen, hebbe in te richten. Het daaraan
volgende Hoofdlluk levert wyders eene opheldering van
ettelyke byzonderheden, zo omtrent de vertooning der
Hemelfche Lichaamen , als met betrekking tot de Lugtverfchynzels , en dergelyken; die, het zy voor 't bloote
flog, 't y door middel an Verrekykers , onder de opmerking tier Waarneemers vallen. Eindelyk verledigt
zig de Hemelloopkundige Bode, in 't vierde of laatfee
Hoofdfluk, nog, tot cone algemeens befehouwing over
;ie grootheid van het Heelal; niet alleen van ons Stel
zei, dat ons reeds met verwondering vervult; maar te
gelykvan alle die Stelzels, welken liet Heelal uitmaaken,
waar door deszelfs uitgeltrektheid onze verbeeldingskragt
te boven gaat. Hy befchouwt naamlyk het gansch Heelal, als beftaande uit eene ontelbaare menigte van Stel
welken allen , ten regelmaatigfte verordend, en-zels;
op behoorelyke afftanden van elkander geplaatst , een onderling gemeen middelpunt hebben ; waar door zy geza_
menlyk dat Stelzel uitmaaken, 't welk wy het Heelal
noemen. De Heer Bode fielt dit gevoelen , het welk
trapsvvyzc meer ingang gevonden heeft, en 't welk den
befchouwer de verhevenfte denkbeelden van Gods Magt,
Wysheid en Goedheid, in de voortbrenging, onderhou ding
(*) Zie Hedend. Vad. Letteroef. VII D. bl. 339.
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ding en befliering van dit voor ons onbeperkbaare Stel•
zei, of verzameling en vereeniging van byzondere Stel
inboezemt , op eene zeer wel geregelde manier , zo-zels,
aanneemlyk voor ,. dat hy den Leezer zyner, befchouwinge al vry flerk inneeme. Zie hier, oen op
deeze byzonderheid, als bovenal opmerkelyk, flaan te
blyven, hoe hy zig, zelfs van den fchynbaar verwarden
haat der Sterren, bedient, om dit gevoelen te onder
daar door opgeleid wordt, tot een eenig--fchragen,
zins bepaalend denkbeeld der plaatzinge van het alge
Middelpunt van 't Stelzel des Heelals.
-men
Naar welke Wetten, (dus vervolgt hy, n1 gewag
gemaakt te hebben van de uitgebreidheid dier Stelzelen,)
naar welke wetten heeft de Groote Schepper deeze ontelbaare Zonne- heiren met derzelver Planceten, in het
oneindig ruim des Geheel-Als, heenen geworpen?Zoude
hierin ook overeenftemming en orde de Wysheid van
den Oneindigen verheerlyken ? Wie kan daar aan twyfelen! Wanneer wy ondertusfchen den Sterrenhemel by
eenen helderen nagt befchogwen, welke fchynbaare onregelmaatigheid worden wy niet in den, Rand der vaste
Sterren gewaar? Onder deeze verhevene fchoonheden
fchynt niet de geringíle orde in acht genoomen; en de,
Sterren vertoonen zich, zonder eenige meetkundige regels, verfi•ooid,zo wel met betrekking tot haare grootte, als in het aantal derzelve. In oenige ítreeken ziet
men 'er weinigen, en in anderen fchynen zy als 't ware
opééngefiapeld, en vertoonen zich zo kort op een, dat
de glans van de eene de andere verbergt.
Van waar deeze fchynbaare wanorde? Zwakke fterve4
ling! Is dan uwe kleine Aardklooc, die zonder twyffel
een punt van het Geheeial uitmaakt , het eigentlyke gezichtspunt, uit welke gy de orde, welke in de groote
Werken van den Almachtigen heerscht , kunt beoordeelen ? Zonder twyffel moet de eeuwige Bouwmeester der
Waereld zone Zonnen naar geheel andere wetten getteld
hebben, als die u van deeze Aarde befchouwende bekend zyn.
Her *fchynt als of het menfchelvk verfland , by de befchouwing van de orde, welke -in- het gcheele Stelzel
van vaste Sterren heerst, haare bepaaldheid gevoelt ; dan
cane zekere verfchyning aan den Hemel dient haar tot
leidraden a om het geheim verder na te fpooren, en
geeft
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geeft gelegenheid, om met vry wat waarfchynlykheid
hier het beluit te kunnen opmaakgin.
Merkwaardig, hoógst merkwaardig, is die lichtende
boog, welke den geheelen Sterrenhemel, genoegzaam in
deszelfs grootten cirkel, in eenen onafgebrookenen za
omloopt. Thans vestig ik byzonder myn oog-menhag
op den zogenaamder Melkweg. Deeze band, welke zo
veel pracht -en majeíleit vertoont , is gewisfelyk eene
der grootfile voorwerpen, die onze eerbiedige en verwon
waardige opmerkzaamheid verdient. „ Gelyk wy-derings
„ van de Aarde in de Regenbooges ons in ontallyke
„ droppen het beeld van de Zon voorflellen ; zo fchynt
„ de Groote Schepper het licht, in het welk by woont,
y , in kringen aan den Hemel te hebben uitgebreid."
Vanwaar zyn de Sterren in deezen Gordel zo onbegrype.
lyk 'dicht op elkanderen gefapeld, -en in een zo ontelbaare menigte op een gehoopt, dat de overige ftreeken
des Hemels, in vergelyking van haar, van Sterren fchynen ontbloot te weezen ? Waarom trekken zy zich ais
in eenen kring genoegzaam om het midden van het Hemelrond' Hier uit kan men zeer gemaklvk het volgende
be fluit opmaaken. De Sterren its den Melkweg zyn, in
vergelyking met de overige ftreeken, weezenlyk niet
nader by een, maar zy liggen in onafmeetelyke ryen,
in de ondoorgrondelyke dieptens des Hemels, achter
malkander , en daarvan fchynen zy ons daar meer op een
gehoopt als in de overige ftreeken, daar wy de Sterren
van ter zyde of volgens het vlak heen kunnen zien (*).
Volgens deeze verklaaring heeft men zich het Heelal,
met al deszelfs Zonnen en byzondere Planeetílelzels,
niet kegelvormig voor te Rellen, maar als in een kring.
vormeg vlak, welk in het midden eene groote breedte,
of in 't algemeen eene afgeronde gedaante heeft. Mid_',
den onder deeze gezamentlyke ilelzels en Sterren-heiren
van den Melkweg tintelt ook onze Zon als eene Ster;
van waar alle Sterren, die wy loodrecht of langs het
groote vlak dcrzelve naar alle zyden heen zien, onzen zogenaamden Melkweg uitmaaken; doch de overige ter zyde
Slaande Sterren moeten ons als los verfpreid verfchynen.
Wy
„ (*) Even zo gelyk wy in een Bosch, de in lange ryen ach
elkander fl:aande booroen korter by elkander zien, als of wy-te
die ter zyde nevens ons hebben."
,
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Wy. leggen verder niet ons Stelzel, iets zydwaarts, buiten het vlak van den grooten Cirkel, waar van de algemeene vaste Sterren of Melkweg flelzels het middelpunt
uitrnaaken; terwyl de fchynbaare gedaante van den Melkweg niet volkoomen den grootoen Cirkel der Sphere is;
en eindelyk fchynen wy niet in het midden , maar naar
den rand van dezelve geplaatst te zyn, en waarfchvne.
lyk zelf nader aan dat gedeelte, daar wy den Arend,
enz. zien, als aan dat, waarin wy den Orion befchouwen, terwyl de Melkweg in de eerstgemelde ítreek veel
breeder en helderder is, en daar ook de Sterren meer
verftrooid fchynen, als in de, laatfte. Uit het tot hier
toe gezegde volgt dan, dat, na onze veronderftelling,
alle Stelzels van vatte Sterren op eerie foortgelyke wy.
ze betrekking tot den Melkweg hebben, zo gelyk de Planeeten an ons Zonneftelzel tot den Dierenriem.
Deeze verklaaring koomt zeer natuurlyk uit het ge
voort, en het is te verwonderen, dat de Sterren.-zegd
kundigen niet reeds overlang uit de merkwaardige en
fchynbaare gedaante van den Melkweg, dergelyke befluiten over de verdêèling der vaste Sterren hebben opgemaakt, te meer daar dezelve daar toe veel aanleiding
geeft , en 'er zelfs zeer duidelyke merktekenen in te
onderkennen zyn. Zoude eindlyk de gegeevene í1c1 Ting
niet waarfehynlyk de waare zyn kunnen, daar zy te
gelyk de onderktelling bevestigt , dat op het groote
Tooneel der Wacreld overal harmonie en order, zo
wel in her grootfte als in het kleine heerscht; overal
wordt de 1MIagt en Wysheid van den Schepper verhoer_
lukt. Wie zoude liet de bewooners van deeze Aarde
als eene ongeoorloofde iloutheid kunnen aanreekenen,
over de gezamentlyke Stelzels van Vaste Sterren na te
denken, daar hen zelfs de zinnelyke befchouwing van
den Sterrenhemel hier toe aanleiding geeft.
De laatere Sterrenkundigen hebben waargenomen, dat
dc vaste Sterren, welke men te vooren voor onbewecgelyk gehouden had, weezenlyk erne beweeging hebben,
maar die , door haare verbaazende afflanden, van ons
niet dan na het verloop van veele Eeuwen bemerkt kan
worden. Het geheele heir van vaste Sterren, welke,
volgens onze voorgaande onderstelling, den Melkweg uit maaken , zullen derhalven, volgens alle waarfchynlykheid, in gemeenfchaplyke kringen om een noch grooter en
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ren kloot draajen, of om een in het middelpunt van den

geheelenMelkweg leggende grooten Zonnekloot beweegen.
Deeze middelpuntige (Centrale) Zon moet, volgens de
voorgaande onderftelling, een weinig ter zyde af te vinden zyn, en wel daar, waar wy den Melkweg op het
fmalfte zien: en terwyl onze Aardkloot niet in het mid.
delpunt van het vlak legt, zo moeten wy ook aan den
Hemel deeze middelpuntige Zon een weinig buiten den
Melkweg vinden. Daar nu dit punt net by de Groote
Hond- Ster, (die zig als de grootffe van alle Sterren vertoont,) te ontdekken is, zo leiden ' de Sterrenkundigen
hieruit af; dat men deeze Hond- Ster voor die Centrale
Zon mag aanneemen. Op deeze wyze zoude het geheele Stelzel der vaste Sterren van den Melkweg in het groot
dat zyn, wat onze en alle pandere Zonnefelzels in het
klein zyn. Welk denkbeeld hebben wy ons dan van deeze middelpuntige Zon te maaken, wanneer daarop zulk
een ontelbaare menigte van andere Zonnen, met al derzelver Planesten , zulk eenè betrekking hebben! Zoude
dan ook haare grootte niet overeenkornftig aan haare
heerfchappye zyn ? Zoude de voortreffelyke glans ,
waarmede zich Sirius vertoont, niet gefchikc zyn, om
zynen uitfteekenden invloed te kennen te geeven ?
Wat verbeelding moet men zich dan van het ruim des
Geheel-Als maaken, wanneer niet alleen Planesten om
haare Zonnen wentelen, maar geheele Zonnefelzels den
invloed van eengin nog grootenen Zon ondervinden, en in
het oneindig ruim des Hemels, met een gevolg van Aard
kringen omdraajen , en dat-kloten,iafmbr
'er zelfs Eeuwen vereischt worden, eer haare voortgang
van de bewooners deezer kleine Aarde bemerkt kan worden ! Is 'er dan geen enkele kloot in de fchepping in rust !
Alles is in beweeging. Men zonde zonder waarneemingen ten grootílen deele hebben kunnen vermoeden , dat
'er geene Waereldklooten in eene volftrekte rust zyn
konden : want de beweeging fchync eene weezentlyke
Eigenfehap der Waercld te zyn; zonder beweeging zonde dezelve een onnut werktuig ; een onwerkzaamen en
dooden klomp gelyken; en het plan der Schepping, het
welk beftendig nieuwe veranderingen en afwisfelingen
vereischt, zoude dan niet vervuld worden. Kennen wy
echter de ;algemeene wet, naar welke dit Zonneftelzel
zich beweegt of nog niet, en ontbreekt het ons nog om
in
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in die weetetifchap getal en maate ter bepaaling te vinden
en dus te kunnen opgeeven., hoe veel en welke eeuwen
'er nodig zullen zyn, om de.beweeging der vaste Ster
Aarde af merkbaar te kunnen onderfcheiden i-renvad
zo is het toch hoogwaarfchynlyk, dat onze naakome.
lingfchap, door meerdere en naaukeurige waarneemingen,
tot meerder kennis hierin trapswyze naderen zal.
Dan wat is het, dat deeze ontelbaare Zonnefelzels
in haare geregelde orde bewaart? Welke macht verbindt
zulke lichaamen als aan eenen keeten zamen, wat is hier
toe in de Natuur? Wy kennen hiertoe geene andere
kracht, als die wy Zwaartekracht noemen; fchoon het geheel niet onmooglyk is, dat de Groote Schepper van he
Heelal andere krachten in de natuur van deeze lichaamen gelegd kan hebben, die ons tot nog toe onbekend
zyn, en welke het menschjyk verftand niet uitdenken
kan. 't Staat by ons vast, dat door de Zwaartekracht
de Planveten van ons Zonneftelzel om de Zon, als om
haar middelpunt, in onderfcheidene kringen wentelen
en daarin befendi , bewaard blyven. Even zo breidt
zich waarfchynlyk deeze onveranderbaare wet door het
geheele ruim des Hemels uit, bepaalt aan elke Zon haas
ren byzonderen {land, en geeft aan deezen, naar even.
zedigheid van haare maaten , en daaruit voortkoomende
grootere of mindere aantrekkracht van haare Planeetes
de behoQrlyke afftanden. Om deeze zelfde rede, moeten
die verbaazende tusfchenruimtes van de eene tot de andere Zon blyven, op dat de invloed, welke yder by.
zonder frelzel van Planesten om haare byzondere
Hoofdplaneet (of Zon) doen wentelen, niet in malkander warren, en overal wanorde veroorzaaken zou. De
zwaartekracht omringt verder het Geheelal als een
groote koeten, en verbindt het tot een geheel. Zy is
eindlyk de werkende oorzaak, die de gezamentlyke Zon.
neftelzels , welke , na onze voorafgaande onderftelling ,
den Melkweg uitmaaken, tot het lichaam, het welk wy
als in het middelpunt van deezen Melkareg leggende heb.
ben aangenoomen , eene betrekking doet hebben , en
haar noodzaakt in kringen om dezelve te draaijen, enz.
Op deeze _ wyze zyn dan alle Planeet- of Zonneftelzels
nauwkeurig omtrent malkander afgemeeten, en voor alie verwarringe beveiligd; zo hangt dan eindelyk de fchaal
van alle deeze Waerelden, in de hand des Almachtigen,
in volkoomen evenwicht ".
On
,

;
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Onderrigtingen, hoe zig te gedragen by 't opkomen van On'weder, en te beveiligen tegen de nadeelige uitwerkzelen van
den Blixem. Na den derden vermeerderden druk uit het
Hoegduitsch vertaald. Met een Plaat. In 's Gravenliage
by J. v. C1eef. In groot oé'tavo 102 bladz.

den aanvang verledigt zig de Schryver tot een be.
B yknopt
verflag van de wyze, op welke het Onweder
doorgaans voortgebragt wordt, 't welk hv, niet ongegrond, uit de veríchynzelen in de Electrifche proeven
afleidt. Men heeft, volgens hem, het onweder te hou
den voor eene uitwerking van de natuurlyke Electriciteit, en deeze voor eene, in den hoogten graad, plaats
hebbende, opwekking van die, overal verbreide , floffe :
weshalve het Onweder eene pooging der Electryke flof
fe zy; waardoor zy zig, na dat haar evenwigt te vooren vernietigd was, met een geweldigen voortgang, in
het zelve tragt te herítellen. In zulk een geval brengt
de ferke fchudding dier voortloopende en ten fterkíte
voortgedreeven floffé, niet alleen voort een helder licht,
maar te gelyk een vuur , dat brandbaars lichaamen aan
welk men Blixem noemt. En dewyl deeze ftoffe-feèkt,'
zo geweldig niet bewoogen kan worden, zonder dat de
lugt geweldig bewoogen, en zeer ílerk ge4chud wordt,
zo ontlaat daaruit een vreeslyk geraas, 't welk men
Donder noemt. Deeze verklaaring ten grondsage
van zyne verdere onderrigting, tet voorkominge of af.
wendinge van onheil , gelegd hebbende,, geeft by ver
tekenen, uit welke men de hoegroot.-volgensp,d
heid van het gevaar, by gelegenheid van een Onweder,
kan beoordeelen. Hierop gaat hy, na cene beknopte
beantwoording van het denkbeeld, dat het onmogelyk
is,. het buitengemeen groot geweld van den Blixem af
te keeren, of deszelfs rigting te veranderen, en van
eene zekere plaats af te wenden, over, tot het aanwyzen der middelen, waar van men zig bedienen, en der
regelen, naar welken men zig gedraagen moet, om voor
zyne veiligheid te zorgen. In de voorfl;clling hier van
(laat hy afzonderlyk agt, op 't geen ter beveiliging kan
dienen, voor geheele ltreeken by voorbeeld, Reden en
dorpen; voor een enkel gebouw; voor eenig deel van
Z
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het zelve; en voor een enkel mensch, of een meerder
aantal van menfchen, zo in eene kamer als in de open
lugt. Onder deeze behoedmiddelen, byzonder in de
eerstaangeduide gevallen, komen bovenal in opmerking,
verfchillende foorten van afleiders; welker inrigting, gebruik en heilzaame uitwerking, de Autheur in 't breede
ontvouwt. Hierop komen, ten aanzien van de laatst
-bedolmftanigh,vercdbyzonagevingen van voorzigtigheid, ftrekkende grootlyks ter yermydingè van alles, waardoor 't menschlyk lichaam geracen ('chap zou kunnen hebben met zodanige flolfen, die•
by uitftek geleiders van 't EleErisch vuur zyn; en ter
aanwendinge van 't geen dienen kan, om de Elettrifche
íloffe in tegendeel af te leiden. Wy zouden ,
wanneer wy hier op (laan wilden blyven, ons met te
veel byzonderheden moeten ophouden ; waar van zommigen van minder, en anderen van meer belang zyn :
zynde egter over 't geheel van dien aart, dat de voor
niet kunne afkeuren.-zigthedrlvmanig
Zie hier allecnlyk nog een goed onkóstbáar behocdmiddel, waar van Landlieden, die zig dikwils op
het Land moeten ophouden, tot hunne veiligheid gebruik zouden kunnen maaken. De Autheur befchryfe
het aldus.
„ Men maake boven aan een ('maf, die omtrent vyfen twintig of dertig voeten lang moet zyn , vast, een
fyn yzeren punt, ter lengte van omtrent een voet. Ter
plaatze, daar deeze punt op der haaf gezet is, hegte
men onmiddelyk een yzeren draad aan denzelven, en laste denzelven tot het onderftc einde van den ('maf voort
Aan het onderíte einde van den fiaaf moet men-lopen.
laaten vastmaaken een yzer, dat twee voeten lang, en
vry flerk is; ten einde men den (laaf, hoe dieper hoe
beter, in den grond zoude kunnen flooten. Zulk
eenen ítaaf zou elke troep menfchen, die by elkander
behoorden; op dagen, op welke men voor Onweder te
vrèezen had, by zich op het veld, daar zy werken moeten, kunnen noemen. Indien 'er dan een Onweder op_
kwam, zoude men den ftaaf met zynen ondersten punt
in den grond kunnen fteeken, en het einde van den, naar
beneden hangenden, draad, welken men, even als in de
groote Afleiders gefchiedt, in vcrfchciden ftukken zou
kunnen -verdeelen, in de Aarde verfpreiden. — Op ee.
nen
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nen afftand van twintig fchreeden zouden de metifchen
by deezen ftaaf veilig kunnen komen; want de Blixemítraal, die naar deeze plaats fchoot , zoude voorzee
staaf treffen, en zich, zonder de menfc'hen te-kerdn
beledigen , in de aarde verfpreiden".
Voorts geeft de Autheur hier, in een Aanhangzel ,
nog eene naauwkeurige befchry ving van den toedel en
het gebruik van een Onweerswyzer, misgaders van een
Vlieger ter afleiding van de Onweersl}offe; ftrekkende
tet ophelderinge van 't geen by desaangaande voorheen
gezegd had; waartoe ook eerre nevensgaande Plaat dient.

Reize door Griekenland, ondernomen op- kosten vein liet GeInootcheap van Dilettanti, door 'R. cHANDiER, D;. der
Go gel: , enz. Uit liet Engeisch vertaald, en met eenize
aantekeningen vermeerderd , door o. WINKELMANN. Te
Utrecht by G. v. d. Brink Jansz. 1179. Beltgdven he
Voorn1erk457 bledz ira gr. o6iavo.
an het oogmerk en de inrigting dezer Reize hebben
wy reeds verlag gegeeven, toen wy voorheen ge
maakten van het eerfte gedeelte deezes Werks, be--wag
helzende de Reize door Klein 4zie (*) ; des .het, daar
de uitvoering van dit laatíle van denzelfden aart is, genoeg
zy te -melden , dat het alleszins eene menigte van weetenswaardige byzotiderheden ontvouwt. Diestyds gaven wy tot eenti proeve, eerre beféhryving 'van 't Eiland
Chyos , thans Scio geheeten; nu zullen Wy een onder
Bene andere natuur verkiezen , dat tot de-werpvan
Oudheidkunde behoort; en den Leezer Inededeelen het
rnerkwaar`digfte van "t geen ons de Heer Chandler berigt ,
wegens de Eleufinifche verborgenheden, die door alle tyden zo veel gerugts gemaakt hebben.
Eleult's, tusfcben Athene en Megara, aan de golf van
Sciron, tegen over het Eiland Salamis, nu Keluri gehee.
ten, was, fchoon thans geen plaats van eenig belang,
oudtyds Bene Stad van aanzien, ter oorzaake van de ver.
bor{*) Zie Hedend. Vad. Letter-oef. VII. D. bi. x2o.
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borgenheden van Ceres, ook de groote verborgenheden (*) ge -

noemd, welken aldaar gevierd werden; dat Eleufts, gelyk de Hoogleeraar opmerkt, verrykt, en tot eene Stad
had doen aangroeien; waarop hy aldus vervolgt.
„ De Atheners vernederden het tot den rang hunner
demoi of vlekken, doch de roem der godin bleef onbewalkt. Haare verborgenheden waren nog Reeds verheVener in heiligheid, en werden zo hoog boven de andere godsdienstplegtigheden geteld, als de godin boven de
helden verheven was. Zelfs de klederen, welken op dit
feest gedragen waren, werden geagt eenigzins haare werking deelagtig te worden, en men- geloofde, dat men
met dezelven byzondere deugden aantoog. Men hield
ze

(*) „ De kleiner verborgenheden, of die van Proferpfna, zegt
onze Reiziger, als hy het omliggende land van Athene befchryft,
werden jaarlijks in de meand flnthesterion , of Februarij, in het gewest Agra 'genoemd, aan! gene zijde van den Ilisfus, plegtig gevierd. De 'genen welken begeerden tot dezelven toegelaten te
worden, werden 'vooraf gewaarfchouwd, met zuivere harten en
handen , en kennis van de Griekfche taalen, te verfchijnen , en
daarenboven met eene eerbiedige aandoening voor de groote hei -

ligheid der aaloude dingen, van de welken zy nu kennis zouden
krygen. De heraut gebood alle moordenaars, tovenaars, ondeegende en godlooze menfchen, dat zij zig zouden verwijderen'. De;
vergadering werd door Bene plegtige reiniging aan de verbor g en
oevers van den Ilisfus, in gewijd. Een gebed, en een otter,
zynde een big, verzelden de plegtigheid. Wanneer alles verrigt
was, werden zij, waarfchynlylc, tropswijze in het Ei.ufinium, (of
den tempel aan Ceres'en Proferpina toegewijd, waar van men nog
de overblijfzeis aantoont,) gelaten; wijl het gebouw, volgens de
befchryving, klein was. Daar na noemde men ze ll?yff^e, en zij
werden tot het warrnemen van zekere geboden verpligt; onder
anderen van geen ronde barbeelen (red mullet) te eten; eene lek
aan Ceres geheiligd. 'Er moest ten minihen een jaar ver.-kernij
kopen, voor dat zij tot de groote verborgenheden konden toegelaten worden, tot dewelken dezen als de voorbeieiding aan
werden. A l les , wat bij dezen gefchiedde ,' werd door-gemrkt
ond;ingbaar geheim en nagt befnijerd. Het volk hield deze toelating. of inwijing, van geen gering gewipt. Het verwaarlozen
van dezelven word onder de gebreken geteld, met dewelken
Socrates hefch:tldigd werd. Grieken, Romeinen, en lieden uit,
verre afgelegen landen, van beiderlei geflagt, begeerden 'er
deel aan te hebben; en Athene was in dien tyd vervuld niet
go 'sdienfiigen , en men nam 'er jaarlyks meer menfchen in het
l:lerfnium aan, dan 'er naar menige andere fteden kwamen."
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%e geineenlyk tot dat zy geheel verfieten waren , en

wydde ze dan in den tempel der godin, of men bewaarde dezelven om eerstgebooren kinderen daarin te
winden.
„ De tempel der verborgenheden, gelijk met) hem
noemde, dien Perikles voor deze plegtigheid gefchikt
had, vervulde de harten door zijne heiligheid met eenen
eerbied zo groot als de verwondering welke zijne
schoonheid en grootte verwekte. Den onheiligen en
ongewijden was het verboden, denzelven, onder wat
voorwendzel ook, te betreden. Twee, jonge Akarnaniërs
waren onbedagtlijk, ten tijde der verborgenheden, on.
der het gedrang geraakt, en mede in. den tempel gekomen; doch de vragen , die zij uit onwetendheid deden,
verrieden hen op de plaats , en zij werden met den
dood geftraft. De opperpriester Hierophant, ,,of Mijstagég , werd uit de Eumolpiden gekozen, zijnde een hei
te Athenen, dat van Eumolpus, eenen her--ligefat,
der en lieveling van Ceres , afiiamde. Hij mogt niet
trouwen, en droeg eene Stola, of lange kleding,, zijt]
hair en een mijrtenkrans. Tot zijn karakter. werd bovenal vereischt eene fterke en zoetluidende, item., een
laatlijk gedrag, pragt en ,waardigheid. Behalyery ,veelti
andere onderdienaaren Rond onder hem de Daduchus of
fakkeldrager, die insgelijks zijn hair onder eene huif
droeg; dc priester, die aan het altaar diende; en de
Hierokerijx of heilige heraut; allen gewigrige perfponen,
De laatste was uit een geflagt, dat van den god Merkzt,
rius en Aglauros , de dogter van: Cecrops , afft mde.
„ De geheimhouding, die bij de verborgenheden in
egt genomen werd, diende om het denkbeeld van derzelvcr gewigt te verhogen, en de begeerte om ze deel
te worden te vergroten. Zij ging zo verre, dat-gti
niemand gcoorlofd werd, den naam des Hieropliants te
melden, die hem ingewijd had. 'Veragting en verfoe i .
ling van het volk had de fnapper te wagten, cn de
wet bevool zijnen dood. Augustus Ccefar liet zijne
raadsvergadering fcheiden, wanneer eene zaak, die dp
regten der priesters van Ceres betrof, voor zijnen regterlloel te Rome kwam. Paufanius verklaart, dat hem
in den droom verboden werd., te fchrijven het geen in
de heilige muuren bevat was; en voegt 'er bij, dat het
den ongewijden niet alleen ongcoorlofd was, bij de ver.
Z 3bot-
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borgenheden tegenwoordig te zijn, maar zelfs toe te
luisteren, wanneer iemand dezelven wilde ontdekken.
De fchending van dit aaloud geheim, en het fcheuren
des voorhangzels, bleef voor eene laatere eeuwe bewaard; wanneer eendra g t uit den godsdienst weak, en
de waereldlijke magt of te zwak of in twistende partijen verdeeld was; en verfcheiden fekten zig poogden te verfkerken en met elkander over de heerfchappij twistten. De donkere gebruiken van het eertijde
ondoordringbaar geheim werden nu-ontzwagteld; en indien dé berigten, die daarvan tot ons zijn gekomen,
niet voldoende mogten zijn voor enne prikte nieuwsgierigheid„ zeggen dezelven nogthans meer, dan men Isodig heeft -te weten.
„ Men hèeft %'oorgëgeven , dat de verbórgenheden
als een middel tot hooge kennis waren beftemd ge weest, en hadden voorgelteld in een wort van tooneelRuk.vari de gefchledenis van Ceres: „ den oorfprong en
, de 'vestiging der \ .burgerlijke maatfchappij, de leer
van- de toekomende beloningen èn ftraffén, de dwa„ ling van het veelgodendom, en de fteIling van de een „ heid , waarin eigenlijk hun geheim beftond". Maar
dit gewigtig gebouw is niet gegrond op den vasten grondfteun der aaloudheid. Het is bewezen, dat de gefchieáenis van ere:, welke , bij deze - verborgenheden ten
grond lag; niet alleen óngerijmd , maar ook fpotaátig en
onbetaámlijk was. Laat Orpheus en Baubo den verdediger haarer waardigheid en zzuiverheid wederleggen (*).
De Autheur dezer onderítelling, [te wecten WAR URTON]
bedoelde misfchien bij ' zijne verhandeling over het zes ;

de
(*) „ Zie eene verhandeling van den geleerden Meurfius, waar
van de titel ia Elea f nia, p. 137, in de verzameling van Grcevius,
en zyne 4ttice legti ones. p. 1786." Het was ook, zegt de Hoog.
leeraar Tydeman , in ' zyne leezenswaardige Voorreden aan 't hoofd
van dit Werk geplaatst, „ den regtsgeleeiden Bachius waarfchijnlijk voorgekomen, en in eene byzondere verhandeling door denzelven 'beweerd (a); doch is, breeder, wederlegd door den godge.
leerden Leland (b).'
„ (a) In zyne Opiescula door Klotz tdtgeceeven. Zie ook lied. l'ad.
Letter.0af..

V. D. Men^e1w. bl. 581.588."

„ (5) Over de Noodzaaklykheid der Godlyke Openbaiing."
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de boek van de Reneis eene foort van flatige fpotternij,
en heeft denkelijk om den goeden uitlag gelachen.
„De groote verborgenheden werden om de vijf jaaren
gevierd. Wanneer de tijd naderde, , begaven zig de
Mytce, of .de geenen, die alleen in de kleiner verborgenheden ingewijd waren, naar Eleufis, om zig in de plegtigheden te laten onderwijzen. De opening des tempels
gefchiedde met een morgen offer. Als dan werd het
wetboek .uit het heiligdom ten voorfchijn gebragt. In
het zelve ítonden figuurlijke beelden van dieren, welke
verkorte woorden betekenden, verders letters met za.
menbindings trekken, door elkander gemengd, met de
hoofden te zamen verward , of als een i ad in de rondte ge.
platst; en alles was voor de ongewijden ten hoogften onlieritaanbaar. De kas, Petroma genoen.d, betond uit twee
naat^wkeurig pasfende íteenen. Na het • voorleezen der ge
werd. de rol weér weggelegd, en tot een volgend-heimnsf
feest bewaard. Het feest begon den vijfden dag der
maand boëdromion [of September,] en eindigde den ag fen•
De voornaamfte plegtigheid gefchiedde des nafits in en
bij den tempel. De Alyfta wagtten buiten, vol vrees
en met ongeduld. Men hoorde weeklagen en een zeldzaam - geluid. Het donderde. Lichtílraalen en fchittérende blikzem n3aakten de dikke donkerheid, die daarop
volgde, 'nog vreeslijker. Zij werden geflagen , en wis
niet van waar de flagen kwamen., Zij zagen ijsiijke-ten
yerfchijnzels, monflers en fpooken, in gedaante van
honden. Eene verdovende fchrik bevong hen, zij wergen verfsagen en onmagtig. Eensklaps veranderde dit
toneel in een gl^nsrijl; en aangenaam. De propylea's, of
'ï=oorhoven. des tempels, werden geopend, de voorhang
opgehaald, en de verborgen dingen hun geopenbaard.-zels
7,y werden door den hierophant en daduchus in geleid, en
de eerfle toonde hun de geheimnisfen. De glans der
verlichting, de glorij des tempels, en der beelden, de
gezangen erg dansfee, die onder het aannemen, of de
voordraaging, plaats hadden, dat alles -vereenigde zig,
om den geest van de laatfte ontroering te doen bedaren,
en den bewonderenden leerling gerust te Rellen en vrolijk te maken. Na deze bezigtiging, of, gelijk zij het
noemden, auropfia, gingen zij weg, en anderen traden
toe. De volgende dagen werden niet offeren, pragtigc op_
toten of omgangen en fchouwfl,cicr. doorbcbragt, waar_
Z4
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bij zij mijrten kranfen droegen (*). Op den 23ttc 11 wier.
den 'er twee vaten met koorn gevuld, en tegen het oos.
ten en westen geplaatst. Men fprak eenige geheimzinnige woorden (t), ftortte de vaten om, en befloot de
plegtigheid. De archont welke de koning werd genoemd ,
offerde en herhaalde het gebed voor het volk van Athe.
ne, en nam kennis van de wanordens en misdrijven, die
gedurende het feest begaan waren. De taal der verborgenheden (*) was, even als het gefchrift in het wetboek, voor de ongewijden onverftaanbaar. De Ileutel
ter inwijing was een geheim formulier, dat men alleen •ia
de kleiner verborgenheden kon leeren ; en de toeroe
indien de woorden eenige bete--ping(t)byheflu,
kenis hadden, alleen voor de vergadering verftaanbaar.
„ De gefchiedenis van Ceres en Proferpina, als de grond
van de Eleutinifche verborgenheden was, ten deele plaatslijk. Zij werd zo wel met woorden verhaald, als door
bijfpreukige beelden vertoond. Proferpina verzamelde
bloemen, als zij door Pluto geroofd werd. Van daar de
optogt met de heilige korf, die op eenen wagen, voor
welken osfen gefpannen waren, gevoerd, en door-eene
rij vrouwsperfoonen gevolgd werd, van dewelken zommigen de verborgen koffers droegen, en riepen: Heil
zij u Ceres! Des 'nafits ging de optogt, of ommegang
met brandende fakkels, ter gedagtenis, dat de godin
bare dogter zogt. Eene maat gerst, welk hoorn men
zegt;
(*) In een volgend hoofdítuk meldt ons de Hoogleeraar nog
den ommegang van Yacchus van Athene. „ De zesde dag der
verborgenheden, zegt hy, werd J'acchus genoemd, naar eenen
zoon van 7upiter, die, naar men zegt, zyne moeder Ceres ver
als zy Prcfrpina zogt. Jene beeldnis van hem, dat met-7.eld^,
snyrten gekroond was en Bene fakkel droeg, werd van den binnenfien Keramicus te Athenen, in een plegtigen ommegang naar

Eleuiis gebragt, als ware het om Ceres en zijne zuster te bezoeken. Eene menigte volks verzelde deeze flaatfe, zommigen
met offerhanden, anderen juichende, zingende en dansfende, en
op cijmbaalen, pooken en andere fpeeltuigen fpelende. De weg,
dien de procesfie nc^m, werd de heilige genaamd;" welken ort.p
li.eiziger verder befchryft.
(t) 'Yre Toxvie.

() De verborgen naam der Godin was Axáeixo
f) Key

óparayt.
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zegt, dat zij gefchonken heeft, was de beloning des
overwinnaars in de worttelfpelen ; en de verrigting in
deh tempel had betrekking op de fabel. In de kennis
van deze dingen en plaatzen , waarvan de ongewijde
uitgefooteu was, beftond de inwijing, en de gebruiken
daarvan, verzonnen door de list, waren verftandig ge
voor het heerfchend bijgeloof. De werking was-fchikt
Lerk, en haare vrugt niet minder. Hie meer de godsdienftigheid toenam, hoe meer de priesterfehap bloeide.
Het middel was bedorven, maar deszelfs oogmerk niet
kwaad. Zij bragt heiligheid der zeden te weeg , en
eëne zekere oplettendheid op de pligten der maatfchappij, eene begeerte , om zig door eene gewaande deugd,
,zo wel als door •ítilzwijgen, te onderfcheiden!"
Volgens het geen de Hoogleeraar Chandra' verder nog
aai merkt, hebben deeze plegtigheden, die van overoude herkomst zyn, genoegzaam onverhinderd ftand gehouden, tot den tyd van Keizer Valentinianus, •die, in
'c jaar ®onzes Heeren g6q., eene wet gaf, door welke
alle nagtplegtigheden verbooden werden. „ Doch Pr^eiextatus, vervolgt hy, dien 3uliccan tot landvoogd van
Achaja aangetteld had, bewerkte bij hem, dat deze wet
herroepen werd ; doordien hij voorftelde, dat men de
Grieken het leven allerbitterst zou maken, ' indien men
h n deze heiligfte en verborgenfle plegtigheden wilde
Oiitroven. De vernietiging daarvan bleef voor Benen
uitheemfchen vijand over; en dit noodlottig tijdítip genaakte na 41arik brak onverwagt met zijn heir door de
engte bij Til pyla, en eene algemeene verwoesting van
gantsch Griekenland verzelde het treurig einde van Ce'
res en haar heilig Eleufis", dat voorviel omtrent het jaar
onzes Heeren 400.

Vervolg van liet redenkundig berigt des Indiaan /en Patriots,
in beta ekking der si'aare oorzaak van 't bederf , mitsgaders
de middelen van redres der Nederlandfche Oostindfcho Coinpagnie. Akin te bekomen, in groot oEtavo,
dit re.

de eerfile famenfpraak, of den aanvang van
Q pdenkundig
berigt des lndiaanfchen Patriots, zig tot

de oorzaaken van het bederf der Nederl. 0. I. CompagBie
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nie bepaalende (*) ,, flek de Patriot zig in deeze tweede zamenfpraak, of het vervolg van zyn berigt, voor,
het vervullen van zyne beloften; om, de oorzaak van
het kwaad getoond hebbende, de middelen van redres,
die zynes oordeels in 't werk geleld behooren ,te worden, ter fpeculatie voor te draagen. Hy behandelt dit Stuk even veymoedig als het voorgaande; ets
fpreekt als iemand die der Indifche zaaleen kundig is;
't welk zyne voorftellingen kragt fchynt by te zetten.
--•-- Zvne redres middelen, moeten, volgens zyn bedoelde, dien.
(I.) Om de kwaade Fortuinzoekers te toonen, en te
noodzaaken zig langzaam te haasten, om fchatten.,te
vergaderen. (2.) Om de Regeering door gansch ludiën
paal en perk te ftellen, ten einde, voor te komen, flat
niet ligt, in derzelver Vergadering, het eigenbelang
bet roerzel en groote beweegrad van alles zy ; en dezelve te•nopdzaaken, om het eigen - met het algemeen- belang
gepaard te laaten gaan. En ,(g.) Om de Maatichappy,
die -by als één der voornaarfte.en noodzaak1ykfke Steun
Nederlanden befchouwt, duur.-pilarendVg
zaam se doen zyn.
Ter bereikinge hier van verdeelt by den voornaamen
inhoud, van 'c. geen by desaangaande te melden heeft,
in. v'yf deeleb ; zeggende: „ Om dieswegen, fchoon niet
geleerd, dat Wayne zaak niet.is, egter dutdelylr, en zo
veel niogelyk kort en, zakelyk te fpreeken, zal ik its de
volgende vyf deden kortelyk toonen, waarin eigentl'rj,
rnyns bedunkens, noodig is redres gemaakt te worden.
i. In 't eeríle Deel word de Regering te Batavia d'erwvze gefchikt en ingerigt, dat de Indife Regenten het
ware belang en intrest van de Comp., als van Land en
Volk haar beftier toevertrouwd, noodwendig moeten
betragten en handhaven.
2. De Burgerlyke voorregten en veyheden te Batavia
derwyze géfchikt, en voorgefteld, dat wanneer het ,tot
nand word gebragt, in dat geval zulks voor één 'der
voornaamíle Steunpilaren van 't Gemeenebest der Comp.
in Indiën is te houden en aan te merken.
S. De despotique en willekeurige handelwyze der
Comp.
(*) Zie boven bl. 77.
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Comp. Hoofdregenten op de buiten Comptoiren hele-, en
tegengegaan.
4. Het alverf indend Ambagts Quartier te Batavia, als
een ruineufen Lastpost voor de Comp., den bodem ingeflagen en vernietigd.
5. Eindelyk' dient het laatfte Deel, om te toonen,
hoe de Comp. in Indien, als handeldryvend Koopman ,
ter plaatfe waarze volftrekt heerst en gezag voert, moet
handelen en te werk' gaan."
De Patriot deeze zyne voorflagen , met beantwoording van eenige bedenkingen van ,den Heer Prefident Be
windhebber , onderfcheidenlyk ontvouwd hebbende ,
geeft te kennen-, dat 'er ook nog eenige byzondere Ar=
ticulen zyn, die redres vorderen; maar, om niet te
bi ed.voerig te worden, ftipt by ze ¢egts kortlyk aldus
aan.
„ (i.) De particuliere vervoer van Lynwaaten in de
gCpprmitteerde Kisten voor die repatrieèren is voor de
Comp. bedervelyk. (2.) Het particulier geld te Batavia op asfignatie in Comp. Casfi te tellen, en te accepteren, gelyk 'thans gefchied, is oneigen en fchadelyk.
(3,) De natuurlyke oorzaak wegens 'de menigvuldige
zieken, en dooden ; der uitvarende fchepen na Batavia ,
als door eigen ondervinding , voor 't meerder gedeelte,
,te toonen en aan te wyzen. (4.) Dat de prezente direéiie van de Hospitalen te Batavia niet deugt, en mits
dien noodzaaklyk moet veranderd worden. (S.) Ingevolge myne lange jarige obfervantie, 'voor 't meerder
gedeelte, de ware oorzaak van Batavias ongezondheid,
waar 'dus lang vergeefs na gezogt en geraden is, 'aan te
wyzen. 'n Iaatstlyk'(6.) de middelen van redres der
prezente Scheeps-Oeconomie, als in 't generaal fchadelyk en pernicieus voor de Comp. zynde, aan te toonen." By aldien het gerequireerd mogte worden', zou
de Patriot dit breeder willen deduceeren.
,

Ge-
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Gefchiedenis van filmerica, door WXLLIAM ROBERTSON D. D. Op
perfifie der Edenburgfche Hooge/choole , en 's Konings Gefchiedfchryver van Schotland. IVde Deel, met Kaarten. le Amfl. bol
Yntema en Tieboel, 1779. In gr. oftavo.
ehalven een breedvoerigen Bladwyzer, 322 bladz.
fel ras wordt de begeerte der greetige Leezeren van dit
dierbaar Gefchiedkundig Werk voldaan: binnen zo weinig
tyds als eene nauwkeurige en vloeibaare veitaaling, en eene zin
uitvoering in 't drukken toelasten, ontvangen zy dit Vier--lyke
de en laatfte Deel , nevens de keurlyke Kaarten tot de Gefchiedenis behoorende. Wy marren ook niet om 't zelve aan te kondigen,
en onze Leezers te verzekeren, dat zy in 't zelve de verwagte
voldoening hunner weetlust en nieuwsgierigheid zullen vinden:
en , het uitgeleezen hebbende, nevens ons , wenfchen, dat dc
Hooggeleerde Schiyver voortvaare met de andere Stukken tot de
Gefchiedenis van dat Werelddeel behoore-de, af te werken, en
in 't licht te geeven: want, fchoon deeze Vier Deelen, op zich
zelven, een' volkomen Werk uitmaaken, en daarom ook met een
Bladwyzer betlooten worden, kan geen Gefchiedenislievende nalaaten, te hoopen, dat x o B r R T s o N zyn geheele plan voltrekke,
door de Gefchiedenis van Noord -4rnerica, van het Portugeefche
America, en van de vastigheden, door verfchei e Volken van Europa op de West-Indifche Eilanden gemaakt , te boek te Rellen , en
mede te deèlen. Wagt hy, in deezen zynen arbeid, waar van hy^
reeds een gedeelte afheeft, „ met de bekommerdhgïd eens goeden
„ Burgers tot dat de gisting in Noerd- filmerica bedare, en de ongelukkige Kryg, daar ontiloken, een einde neeme", wy
wagten niet het verlangen na Gefchiedkundige waarheid, in eenen
bevalligen flyl voorgedraagen, op dit heuchlyk tydffip. En kun
dus verre uitgegeevene Werk, zeggen,-ne,toapryzigvh
dat men noch in Schotland, noch in Engeland, daar tegen iets van
Benig aanbelang in 't licht ,gegeeven heeft: deeze en geene handlanger in een Maandweek moge, op de eene en andere byzonderheld , gevallen zyn ; doch 't geen ons daor vr n onder 't oog gekomen is draagt zulke duidelyke kenmerken van Nyd , dat de lidtekens
van dit ziglsgebrek 'allerwegen doorffeeken: en zulk tegenfchryven veel meer- Strekt tot eer dan fchande des aangevallen Schryvers : een blyk opleverende , dat de fcherpziende vitlust geene
leemt n heeft weeten te ontdekken, en , om egter iets te zeggen ,
ver raaijingen te baat neemt, of plaatzen ,uit het verband gerukt,
en daar door ontzenuwd , aanvoe t.
Doch, wat houden wy onzen Nederduitfchen Leezer op met iets
't geen meer in Engeland den hier thuis hoort. Hy verlangt reeds
,

„

,

den Inhoud an het VII en VIII11c Boek, in het tcgenwooi dig
Deel
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Deel begreepen, te weeten. Deeze komt hier op uit — VII Boek.
Befchouwing van de Inflellingen en Zeden der MexicaaBefchaafde Staaten in v rgelyking met
%en en Peruviaanen.
de andere 4mericaanen. — Laate oor/prong der Mexicaanen. -Bewysflukken, dienende om hunne vorderinv in befchaafdheid te too.
Hunne Staatkunde in onderjcheide takken befchouwd.
nen.
Hunne Kunflen.
Bewysiukken,flrekkende om kunne
geringe vordering in befchaafdheid aan te wyzen
Wat begrip men uit de vergelyking van de.eze tegen elkander overfiaande
bewysftukken hebbe op te maaken.
Aart van hunnen Godsdienst.De Peruviaanfehe Monarchy veel ouder. — De
Staatkunde aldaar gegrondvest op den Godsdienst.
ZonderByzondere laat des eigendom:
lini e uitwerk.zels hier van.
onder de Peruviaanen. — Hunne openbaare Werken en Kunflen.
Bruggen Gebouwen.
Wegen.
Onkrygshaftige geestgefleltenis.
Befchouwing van de ande•
ye Landen onder de Spaanfche Heerfchappy in America.
Cinalea, en $inora. — California.
Tucatan en HonduCCili.
Tucuman.
ras.
't Koningryk van
Tierra Firma.
't Nieuw Koningryk van Granada.
'Het VIII Boek. Befchouwing van het inwendig Staatsbefluur,
den Koophandel, enz. der Spaanfckc Dolkplantingen.
De
Ontvolking van America, het eerfte uitwerkzel van hunne Vastigheden in dat Wereld feel.
Deeze was het gevolg niet
van Benig Staatkundig plan, en moet geenszins aan den Godsdienst
't Getal der neg overgebleevene
toegefchreeven worden.
Indiaanen.
Grondregels, waar op het Spaanfche Stelzei
der Volkplant?ngen gebouwd is. — Toefland der onder cheide rangen van Menfchen in hunne Volkplantingen. — Chapetones,
Creoles, Negers, Indiaanen. Kerklyke Staat en Staatkunde.
Charatier van de Wereldlyke en Ge -stlyke Kerklyken. —
Geringe vorderingen des Christendems onder de Inboorelingen. --.
De Mynen, het hoofdvoorwerp van de aandagt der Spanjaarden. —
Wyze van die te b,-werken. — Derzelver voortbrengzels. —
Uitwerkzels van het aanmoedigen van het bewerken der Mynen.
Andere voortbrengzels van Spaansch America. — Lerfle uitwerkzels
van deezen nieuwen Koophandel op Spanje. — Waaroin de Spaanjche
Volkplantingen zo heilzaam niet geweest zyn voor het Moederland
als die van andere Volken. — Misfl ogen in hun Stelzel , om deezen Koophandel te regelgin. Bepaald tot ééne Hay n. —.^^..
Gèdreeven door jaarlykfche Vlootgin.
Sluikhandel.
Verval van Spanje in Polkrykh_id en Rykdom. — Middelen tot
verflel. — Befchouwing van de verfiandige fchikkingen der Vorfien uit ht Huis van Bourbon. — Een nieuw en vryer fielzel ingevoerd. — Heilzaam- uitiverkzels hier van. — Waarfchynly.
ke gevolgen. — Handel tusfchen Mexico en de Philippines.
— Inkomfien, die Spanj: uit America trekt. --••-- Waar uit dezelve entflaat .-- ieee veel zy beloopen.
Dit
.^

-
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Dit is de hoofdinhoud van alles wat in de twee Boeken, die
het tegenwoordig Deel uitmaaken, verhandeld wordt. Heeft de
Wysgeerige Leezer met veel fmaaks het Tweede Deel deeges
Werks geleezen, en daar in den iaat der Wilde <mericaanen
met de echtfte en leevendigfte trekken afgefchilderd gezien: hy.
zal in dit Deel, op nieuw, genoegen vinden met het overweegen van de vorderingen ter Befchaafdheid onder de Mexicaanen
en Peruviaantn; door het welwikkend oordeel van den fchranderen ROBERTSON op 't onderfcheidenst nagegaan. -- De
Aardrykskundige ' treft hier berigten aan van de weezenlyke ge,
fteltenis der onderfcheide Landen wan de Spaanfche Heerf happy,
ir, de Nieuwe Wereld, onderworpen.
De Staatkundige
ontmoet veele voorwerpen, zyner aandegtige overweeginge waar:
dig.
De Koopman, en allen die-betrekking hebben op den
Handel, kunnen hier de lesfen der Ondervinding hooren.En de Weetgierigen in 't algemeen worden onthaald op onderrigtingen, i},ekkende tot het vermeerderen van hunnen voorraad van Kundigheden , of het verbeteren der reeds.verkreegene.
Van de Kunften der Mexicaanen fpreekende, plaat zich onze
Gefchildfchrpver in deezer voege hooien. „ De voortgangen
door de Mexicaanen gemaakt in verfcheide Kunfken, worden aan
als de beflisfendite proeve van hunne groote Befcbaafd--gemrkt
hcid. Co Vr E s, en de vroeglte Spaanfche Schryvers, fpreeken
'er van niet verrukking, en beweeren, dat de beroemdífe iuropifche Ku,flenaaren de Mexicaanfche in vindingryk-en net'^eid
van werk niet konden evenaaren. Zy verbeelden Menfcben,
Dieren, en andere voorwerpen, door zulk eene fchikking van
verfchillend gekleurde vederen, dat ze, zo men .wil, alle de
uitwerkzelen van licht en donker voortbrengen, de natuur keur.
lyk en eigenaartig uitdrukken. Hunne cieraaden van Goud en
Zilver wolden befchreeven als van geen min kunftig maakzel.
— Doch wy dwaalen zeer gereed in 't vormen onzer begrip
wegens den ífaat der Kunflen onder gebrekkig befchaafee-pen,
Volken, als wy op algemeene befchryvingen afgaan. In het be.
fchouwen der Werktukken eens Volks, met ons bykans tot eene
en dezelfde hoogte van voredring opgeklommen, gebruiken wy
een nauwziftend en dikwyls een jaloe:s oog; terwyl wy, van
onze, mee+derheid bewust, de kunstftukken van Volken, in ver
ons ruw, verbaasd ftaan over 't geen zy uitvoeten -gelykinm,t
in weerwil van de ongunftige omftandigheden, waar in zy zich
bevonden: en wy zyn gereed, om, in het vuur onzer verruk
ze af te maaien als veel keurlykcr dan 'ze niet de daad-king,
zvn. Aan den invloed deezer begogelingen, mogen wy, zonder
cëni; oogmerk van misleiding d.:ar nevens te voegen , de ver
toekennen, waar mede cenige Spaanfche Schryvers vn-grotiu
de Kunften der Mexicaanen gewaagen.
„ 't Is nier uit aeeze befcluyvingen; maar uit zulke bewysftuk
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lukken hunner Kunsten , als nog voor handen zyn, dat wy over
de mate hunner verdienften hebben te oordeelen. Naardemaal
liet Ship, waar in a o R T F. S aan CA R z L D L N V. de keurlyk-

fte vóttbrengzels der Mexicaanfche Kunflenaaren, door de Span,
juard2n verzameld, win, eer zy eerst het Ryk plunderden, zandt,
genomen werd door een' Tranfchen Kaaper (*), zyn de overblyf^
Zels hunhér Kunstf{ ukken veel min talryk dan die der Peruviaanen. Of 'er iets van hun Werk, uit vederen beflaande . op
de wyze van eene Schildery gefchikt, nog in Spanje voor hans
den zy , heb ik niet kunnen ontdekken ; doch veele hunner Gouden en Zilveren vercierzelen, als mede eene menigte hunner
dagelykfche gereedfchappen, berusten in de uitmuntende verzamelplaats van Natuur en Kunst, onlangs door den Koning van Spanja
opengezet: Perfoonen , op wier fmaak en oordeel ik my durf
verlaaten, berigten my, dat deeze zo hoog opgehemelde gedenk
hunner Kunfle onvolkomene afbeeldingen zyn van gemee--fuken
ne voorwerpen, of ruwe beeldtenisfen van Menfchen en Dieren,
ontbloot Van bevalligheid en juistheid. De gegrondheid dezer
aanmerkinge' wordt bevestigd, als wy de houtfneeden of koperen
plaatdrukken, door verfcheide Schryvers van der.MexicaanenSchilderyen In 't licht gegeeven, befchouwen. In deeze zyn de tukeningen van ,Menfchen, Viervoetige Dieren, of Vogelen, zo wel
als de afbeeldingen van leevenlooze voorwerpen, zeer ruw en gebreklyk. De tlégte Europzfche Tekening, hoe ityf eo onvolkomen
ook, is fraaijer; de krabbelingen van Kinderen, als zy het ter
hand neenrbn iets af te beelden, zyn ruim zo nauwkeurig.
„ Maar, hoe laag men de Mexicaanfche Schilderyen ook moge
Rellen, wanneer men ze alleen als werken van kunst befchouwt,
komt aan dezelve Benen geheel anderen rang toe; indien meti ze
aanmerkt als de verhaalen huns Lands ,als gefchiedkundige gedenkukken van hunne Staatkunde en Verrigtingen, dan worden ze
keurige voorwerpen, onzer aandagt waardig. De edelste en heil
uitvinding, waar op de Menschlyke fchr.rnderheid roem-zamíte
mag 'draagen, is de Schryfkunst. Dan de eerfte proeven deczer
Kunfte, die meer dan eenige andere toegebragt heeft tot het befchaaven des Menschdoms, waren zeer ruw, en dez,dve naderde traaglyk en allengskens ter volmaaktheid. Wanneer de K ygsheld, na krygsroein haakende, eenige kundfchap zyner Oorlogsverrigtingen aan vo'gende geflachten wilde mededeelen; wanneer

de dankbaarheid eens Volks aan hunnen Vorst hun aanfpoorde,
om een verhaal van zyne weldaadigheden der naakomelingfchappe
ter hand te Rellen , fchynt de eerfte wyze om deeze oogmerken
te bereiken , die hun voor den geest kwam , geweest te zyn,
zo goed zy konden, de landen , welker gedagtenis zy wilden
bewaaren, af te beelden. Hier van, 't welk zeer eigenaartig
Schil(') Rrina dc Co+t. ap. RAMUS. III. r0,1. P.
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Schilderfchrift {*) mag heeten, vinden wy voetflappen, by eenígen der woestfl:e Stammen in filmerica. Wanneer een Aanvoerder
zyner Staingenooten uit het Veld wederkeerde, nam by den bast
van een boom af, en maakte daar op eenige trekken metroode
-

verf; deeze duidden de orde van zyn optocht, en het getal zyner

volgeren, aan, als mede den vyand dien by aanviel, de hairige
fchedels en de gevangenen door hein t'huis gebragt. Op die een
aantekeningen liet by zyne vernaamdheid rusten , en ftreel--voudige
de zich met de hoope, om , door dit middel, den lof der Oorlogsheiden van volgende tyden te zullen wegdraagen (t).
De Schilderyen der Mexieaanen mogen, met deeze jammerhartige proeven hunner woeste Landgenooten vergeleeken, voor
Werken van overleg en tekening gehouden worden. Zy waren ,
Iaen moet het bekennen, niet bedreeven in eene andere wyze, om
de voorvallen, die zy in gedagtenis wilden houden, te vermelden,
dan dezelve af te tekenen. Doch zy konden een zamengeftelder
reeks van gebeurtenisfen agter elkander opgeeven, en, door eene
gepaste plaatzing der Figuuren, de gevallen van de Regeering
eens Koning, zints zyne komst tot den Throon, tot zynen dood ,
en de voortgangen van eens Kinds Opvoeding, van zyne geboorte
af tot Manlyke jaaren, befchryven; als mede de onderfcheide helooningen, en merktekens van onderfcheiding, den Oorlogshelden

toegevoegd , naar gelange van de Krygstochten, door hun volvoerd.
Eenige zonderlinge gedenkftukken van dit Schilderfchryven heeft
men bewaard, en ze worden, met vollen regt, aangemerkt als de
zeldzaamfte voortbrengzels der Kunst uit de Nieuwe Wereld. Zy
verbeelden naaken, geen Ivoorden. Zy verfchaffen beelden aan liet
oog, geene denkbeelden voor 't verland. Men mag ze, diens
aanmerken als de eerilce en onvolmaaktíte poogingen-volgens,
der Menfchen, op den weg om de Schr yf-kunst te ontdekken.
„ De gebreken in deeze wyze van de voorvallen te verhaalen, moet men ras gevoeld hebben. Elke ontmoeting te fchilderen was, uit den aart der zaake, een zeer verdrietige arbeid;
ook moesten, wanneer de bedryven ingewikkelder, en de ge
veelvuldiger wierden, de aantekening--valenrMtfchpy
fchilderyen van Gene verbaazende dikte worden. Daarenboven

konden 'er geene voorwerpen, dan die de zinnen troffen, 9offe
to optekening veifchaffen; de verílands•bevattingen hadden gee.
ne lichaaml y ke gedaante, en zo lang als het Schilder fchnift geen
denkbeeld daar van kon opleveren, kou het niets anders dan eene zeer gebrekkige kunst weezen. De noodzaaklykheid , om
dit gebrek te verhelpen , moest de vinding opwekken en fcherpen; en 't Menschlyk vernuft, den"aelfden koers houdende in
de
(*) Divine Legation of it/fes. III. 7.
(t) Sir w. ,I o II N s o N , Phil. Tranfa^t. Vol. LYII I. p. '43. Bltm. de Ia

110 N TA N, U. 191. LAFS T4U, NgCurS de r$Nuy. H. a}3•
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de Nieuwe Wereld als in de Oude, zou misfchien , door dezelfde
a gtereenvolgene flappen, eerst van daadlyk fchilderen tot een
voorts tot Leenfpreukige Tekens, dan tot-voudigeBlfprak,
willekeurige Charafters , gekomen wezen, tot het eindelyk een
A. B. C. ontdekte , bekwaam om alle de verfeheidenheden van
klankvormingen , in 't fpreekeu gebruiklyk, uit te drukken.
„ In de Schilderyen der Mexicaanen befpeuren wy ook, dat
deeze vordering reeds onder hun een' aanvang hadt genomen. De
Plaaten, daar van uitgegeven (*), nauwkeurig inziende, kunnen
wy eene nadering tot het eenvoudig beeldfpraakige ontdekken ;
wanneer Benig voornaam deel of gewigtige omftandigheid, in fte•
de van 't geheel, geteld wordt. In de Jaarboeken der Mexicaan
Koningen , door P U R c x A s uitgegeeven, worden de Steden -,Jche
door elk hunner hemagtigd, feeds op dezelfde wyze afgebeeld,
door de ruwe tekening van een Huis: dan om de byzondere Steden, die voor hunne overwinnende Wapenen. bukten, aan te wyzen, beSienden zy zich van onderfcheide zinnebeelden, nu eens,
van natuurayke voorwerpen ontleend, dan van kundig bedagte
figuuren. In de Schattingrol, door deli Aardsbisfchop vats Toledo
liet Gemeen- medegedeeld, is het Huis, 't geen eigenlyk de Stad
afbeeldde, egter wege gelaaten, en het zinnebeeld alleen ten dien
einde gebezigd. Z1y fchynen zelfs eenigzins verder, en tot het
gebruik van verbeeldingryker beeldfpraak gekomen te weezen. On
eery
[() Van deezePlanten geeft te oat it'r so N een breedvoerig verflag, 't

g een wy agter wege laatent ook heeft by ten .dientte zyner Leezeren, die
dit fluk hummer aandagt nopten waardig keuren, te voldoen, een dieriikxicaanJche Schilderytn in Plaat laatgin brengen; die wy van onze Bockhandelaars voor onze Letter- Oefeningen verzogt hebben. lly zegt 'er, in eene

Aantekening, het volgende van: ware het eerie zaak van genoeg aam aa'belang, het zou mogelyk xyn, met het toebrengen van enige oplettenheid^
de Plaates van p u R C it A S; CO des Bisfcbops van Toledo, ten leutel gebruik
kende, waarfcbynlyke gistingen te maaken, over de beduidenis deezer Schil
Schilden egt-deryn.VlFiguzyofchnlkge.Azy
Pyleu, bykans van dezelfde gedaante als die P o rt C H A s heelt uitgegeeven
p. 107d', tori. —_ B B..zyp Af eeldingen van Tempels zeer gelykende
Haar die by P U R C EÍ AS voorkomen, P. I 1©9, r L131 en in toeR E N Z A N A
pl. II. — C is eet) Slapel Mantels of Kattoenen KKleederen: deeze Figueir ontmoeten wy op bykans elke Plaat van P U R C H A S en it 0 it It N Z AN A . — F. E. F fchynen Nericaanfche Legerhoofden, in hunne Keygslusting: de grillige rietnaden, met welke zy omhangen zyn, gelyken naar de
Aftekeningen van P u RCHAS p. trio. II I I. Cl) I Izg. 1k zou voor
't naast denken, dat deeze Schildery een fdhatthigrol is: dewyl der blexlcaanen wyze van getallen zamen te voegen 'er zo dikwyls op voolkomt'als
D. D. D enz. Volgens r o •r u R i N I was de wyze, om naa het getal der
Itnoopen te rekenen by de A xicaane n zo wel als by de Peruviaanen bekend p. 85. En de wyze waar op liet getal der eenheden verbeeld wordt
in de Iilexicaanfche Schildcs'ven, die ik bezit, fchynt dit denkbeeld te bdkragtigen. Zy gelyken volmaakt naar een ltreng t noopen, in een koord of
touw gelegd.]
An
1.D& tL.ALG.LIITT.&O.S.
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een Monirch te befchryven, die de grenzen zyner heerfchapp'e,
door kragt van Wapenen, uitgebreid hadt , fchilderden zy eert
Schil{, met Pylen vercierd, en p'aatflen 't zelve tusfchen hem etr
de Steden, door hem te on'ergebragt. Dan het is enkel in één
flu . , het tekenen van Getallen naamlyk , waar in wy eene pooging ontdekken, om denkbeelden op te leveren , die geene li
hadden. T_n dien einde waren door hun-chamlykegd'nt
Kunst-merken , of Tekens, waar omtrent men overeen kwam ,
uitgevon 'en. Door derzelver behulp rekenden zy de Regeeringsjaaren hunner Koningen, als mede dc lom der fchatting, die in
Vorften Schatkist moest gebragt worden. Een ci,kel verbeeldde een éénheid, en, in kleine getallen, ma2kte men de telling
door die te herhaaien. Grooter get lien werden door een byzonder merk uitgedrukt, en' zy hadden 'er, om Ale de gehcele g,-tal}en van twintig tot acht duizend te vetfis m te geeven. De korte
duur -hues Ryks- belette de Mexicaanen, om verder voort te gaan
op dien langen weg, welke de Menfchen van den arbeid,, om
weezenlyke voorwerpen af te tekenen, brengt tot het eenvoudig
en geuraklyk Letterfchrift. Hunne verhaalen kunnen,
schoon 'er zich eenige flikkeringen in opdcen van zodanige denk
als hun tot een volkomener fchryfftyl zouden hebben-beldn,
kunnen brengen, niet hoogel aar^gezien wor:.èn dan eene foort
iv,n Scliildr-fehrifi, zo verre gevorderd, dat hefhu'nne meerder
boven ii' Wilde Stammen van dmeric# aanduidt; maar te -heid
zo gebrekkig, dat het ten betvyze ftrekke, hoe zy niet ver--vens
,

re gekf.^mtn u waken boven den eertien trap op die hoogte, welke
betcikt moet worden, eer eenig Volk onder de befchaafde Volken te tellen zy" (*).
Om nog iets van Benen anderen aart, uit-dit Deel, op te leve
RO B ER T S o N, de weezeetrlyke oorzaaken-ren.Dfchad

der oiltvolkinge van filmerica opgegeeven hebbende , voegt 'er
deeze bedenkingen nevens, „ Zonder hier op.behoorelyk te letten, hebben veele Schryvers, verbaasd over «ie tchielykheid der
ontvolkinge, deeze gebeurtenis, die geene wedergade heeft, aan
een ftelzel van St iatkunde, niet min diep doordagt dan bood van
aart, toegefchreec en. De Spanjaarden, gelyk zy voorgeeven, bewust .van hunne eigene onbekwaamheid , om de uitgeftrekte

Land(*) De geleerde Leezer zal ligt bemerken, hoe veel ik, in dit gedeelte
m "ns Weeks, verlhhuldigd ben aan 't geleide des fisichops van Gloucester,
die met veel f;eleerdheids, en niet minder febrandcrheids, de opeenvolgende
flappen, waar inde liet Menschlvk vernuft op deeze loopba.me gevorderd is,
uil: merkt heefr. IIv is, zo verre ik weet, cic eerfle, die céne icddclv1^ en
beft-'antiaar bel iegelend flelzel ope teven heeft, wegens de otdetfcheide
Scheviivyzen,

bv de Volhen in gebruik, naar derzelver verfchillcnde braadera

van vorrlet^ng. raw. Legation of 3foJés. 111. Gp. &c. Ecnike ge i;tige aan
'er bv gevoegd, door den geleerden en kundigen Schrvvcr van-merkinozv
een AVcik onder den tytel, Traite rte 1e Formation Mechanilue ?es Lan^ue.I.
Tony. I. p. f295. &c.
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Landfehappen , door hun ontdekt in bezit te nee-men, en <Ie on.
rnogelykheid voorziende, om hun gezag !taande te houden onder
een Volk, hun in menigte verre overtreffende , beflooten, ten
einde zy America mogten hehouden, de Inwoonders -te verdelgen, en, door het Land in Gene Woestyne te veranderen , zich
van hunne heerfchappy over 't zelve te verzekeren. Maar, zelden
strekken de Volken hunne inzigtcn uit tot zo verre afgelegene
voorwerpen, of hebben een zo diep doordagt plan; en, ter ce-re
van het Menschdom, mogen cry aanmerken, at geen Volk ooit,
voordagtlyk; zulk een vervloekt S,elzel vormde,
„ De Spaanfclie TTo;fien, wel verre van naar zulk een ontwerp van verwoesting te werk te gaan, waren éénpaarig be•
zorgd voor de behoudenis hunner nieuwe Onderdaanen. By
I S A n E L L A , was de yvcr tot voortplanting van liet Christlyk
Geloof, en 't verlangen om de kennis der Waarheid , met de
vertro-stingen van den Godsdienst, te fchenken, aan Volken
van 't licht vervreemd, meer dan een enkel voorgewende beweegre .jen, om COLUMBUS aan te moedigen tot het ondernee-men zyner ontdekkingen. Toen by daar in flaagde, poogde
zy hare Godvrugtige oogmerken te vervullen, en betoonde de
tederfte bezorgdheid, om niet alleen Godsdienftig onderwys ,
maar ook eerre zagte behandeling, aan dat onfchut_lig deel des
Menschdoms , Naare Kroon onderworpen , te bezorgen. Haare
Opvolgers omhelsden dezelfde begrippen; en, by veele gelegen
ons in den loop der Gefchiedenisfe vernield, betoon.-hedn,or
den zy hun Koninglyk gezag, op het klemmendst, om de Amen.
caznen te befchermen tegen de verdrukking hunner Spaanfclse Orederdaanen. Hunne bepaalingen ten dien einde waren veele, en
werden dikwyls herhaald. Wysbeid hadt ze opgefleld, Menschliefde ze voorgefchreevven. Naa dat hunne bezittingen in de
Nieuwe Wereld cone uitgebreidheid kroegen, die de vrees, van
ze bezwaarlyk te kunnen befluuren, kou doen ontflaan, was de
aart hunner befchikkingen zo zagt, als toen hunne Vastigheden
zich alleen tot de Eilanden bepaalden. Hunne voorzorge , om de
Indiaanen te befchermen, fchynt met den aanwas der heerfchappye
veel eer toe- dan afgenomen. Uit yver, om dit Pluk te behartigen, maakten zy Wetten, en poogden het volvoeren daar van
door te dringen, die een' vreeslyken opfland in een hunner Volkplantingen veroorzaakten, onrust en onmin in alle de overige ver
-wektn.
„ Maar de inhaalige gierigheid van byzondere Perfoonen was
te groot, om bedwongen te worden, door 't gezag der Wetten.
Gretige en iloutmoedige waaghalzen , verre van den Zetel des
Ryksbeftuurs verwyderd, weinig gewoon aan de bepaalingen van
Krygstugt, terwyl zy in dienst waren, en nog min gefchikt, om
het zw.ikke Regtsgebied van Burgerlyke m^^gt, in eene eerstopkomende Volkplanting te erkennen, verfmaadden alle befchikkinAa 2
gen,
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gen , ingerigt om paal en perk te zetten aan hunne fchraapzugtige
afperfingen en dwinglandy. Het Moeder-land gaf, by aanhouden
uit, om de verdrukking der Indiaanen voor-heid,Bvlfcrtn
te komen: de Volkplantingen, deeze in den wind flaande , of
denkende ftrafloos te zullen weezen op zulk een ,afftand, bleeven
hun als Slaaven aanmerken en behan'?elen. De Landvoogden
zelve, en andere Bevclhebbeis in de Volkplantingen aangeftekl,
van welken 'er verfcheide zo arm en inhaal4g waren als de Gelukzoekers, over welken zy het bevel voerden, helden maar al te
zeer over, om hunne laage en verfinaadendé denkbeelden, ten
opzigte van het vermeesterde Volk, te omhelzen : en, in ltede
van hunne buitenfpoorigheden te bedwingen , móedigden zy ze
aan , of zagen dezelve door de vingeren. De verwoesting der
Nieuwe Wereld moet, derhalven , het Hof van `Span; e niet ten
late gelegd, of aangemerkt worden als het uitwerkzel eens Staat
daar omhelsd. Men hebbe dezelve te eene--kundigeStlzs,
maal toe te fchryven aan de Vermeesteraars, en cerfe Planters in
America, die, door maatregelen, zo onbedagtzaam als onregtvaardig, de Bevelfchriften hunner Voiften tegengingen, en hun Land
eene fchandvlekke aanwreeven.
„ Met nog grooter onregt, hebben veele Schryvers den onverdraagzaamen geest van den Roomsch•Catholyken.Godsdienst afgebecld als de oorzaak van het uitrooijen der 4mericaanen; en de
Spaai fche Ge'stlyken befchuldigd , dat zy hunne Landgenooten aan
en tot het ,flachten van dat onfchuldig Volk, als Afgodendie--hit'r
naars en Vyanden van GO D. Maar de eerfie Zendelingen , die
America bezogten, waren, fchoon gering en ongeletterd, vroome
aen. Reeds vroeg namen zy de verdeediging der Inboorelin.
Mannen.
geil op zich, en zuiverden hun Cbaraêter van de fchande, door
de Overweldigers hun ten laste, gelegd, die, hun befchiyvende
als onbekwaam, om tot het volvoeren van de pligten des Burgerlyken Leevens gefchikt te worden, of de leerítellingen van den
Gods.iicnst te begrypen, beweerden, dat zy eene mindere foot
van Menfchen uitmaakten, op welken de hand der Natuure het
merkteken van faavernye gedrukt hadt. Uit de verhaalen , door
my opgegeeven van den Menschlievendcn en volítand gen yver
der Spaanfche Zendelingen, in het befchermen van de hulplooze
kudde , hunner zarge aanbevolen, vertoonen zy zich in een licht,
't welk een luisterryken glans op hunne bediening*te rug kaatst.
Zy waren Dienaars des Vredes, die de harde roede der gewelde
uit dc vuist der Onderdrukkeren, poogden te wringen,-naryc,
Aan hunne veelvermogénde tusfchenfpraak, waren de Americaanen
alle fchikkingen verfchuldigd, die tot verzagting van de hardheid
buns lots dienden. De Kerklyken in de Spaanfche Vastigheden,
20 Wercldlyke als Geestlyke, worden nog door de Indiaanen aan
als hunne natuurlyke Befchermheiligen , tot welken zy-gemrkt
de toevlugt noemen, te midden van dé verdrukkingen en knevelaaryen, waar aan zy maar al te dikwyls zyn bloot gefield"
,

DE VRIEND DER KINDEREN. 329

De Vriend der Kinderen. Naar den tweeden r' duitfcl:en Druk
-vertaald. Twee Deelen. Te Haarlem by C. H. Bohn, i779.
Behalven he Voorwerk 407 bladz. in octavo.
mag deezen Vriend der Kinderen , met het hoogte rest , wel
Mentellen,
onder het nuttigfte flag dier Schriften, welken men
den Kinderen in de hand geeft, onl.hen, op eene ;emeenzaame
wyze, naar hunne vatbaarheid gefcbikt, tot nutte kundigheden op
te leiden. Hy komt voor als de Vader van een Huisgezin niet
vier Kinderei', van zeer on lerfcheiden charefters , welker opvoeding by yverig ter harte neemt; en waarin hy geholpen wordt door
een viertal van Vrienden; weihen zig ieder op eene byzondere
wyze bekwaam gemaakt hebben, in verfchillende foorten van oefeningen. Deeze Vader gedraagt zig hier als een Vriend van alle
Kinderen, door een leerzaam gefchrift voor hun te fchryven,waarin hy hun verflag geeft van 't gedrag en de gefprekken zyner
Kinderen; van de manier zyner opvoedinge; hoe zyne Kinderen
daar aan beantwoorden; en van 't onderhoud, waar mede zyne
Vrienden aan die Kinderen nuttig tiagten te zyn; mitsgaders den
invloed, die het zelve op hen heeft. Zyn vooinaame doelwit ítelt
by te weezen, allen Kinderen hier door dat zelfde nut toe te brengen, 't welk by als een Vader dos Huisgezins voor zyne Kinde•
ren beoogt. Overeenkomftig met d,t aangenomen chara&er,,
heft de' Schryver zyn Werkje ingerigt, to 't zelve op zodanig
eene manier uitgevoerd, dat het natuurlyk g_,vallig zy voor Kinderen; die hem, als 't ware, hooren veite'len, wat 'er in zyn
Huisgezin onder zyne Kinderen voorgevallen zy. Om deeze manier van enderwyzen te leevendiger te houden, komen hein , buiten het verfchil van 't charaéter der Kendeen, benevens de Vaderlyke onderrigting en beftiering daar op gegrond, by uitffek te
Rade , de on _ierfcheiden begaat 3heden der vier opgemelde Vrienden. Pbilote knus, een braaf Man over 't geheel, heeft inzonder.
hei -1 het character van een - Kindergek, de zig met hee fpelen der
Kinderen kan inlaaten, en wiens voornaamfje ftetkte befta ;t in
klugtige fprookjes en vertellingen voort te brengen. Chronicus is
een ervaren Gefchiedkundige : Papilio heeft zeg op de Natuurkunde benevens de Natuurlyke Historie toegelcid, en de vierde of
laatfee Vriend Spiritus is een vernuftig Heer, die de fraaie \Veotenfchappen beoefent. Voorts hebben zy allen d t met elkander
gemeen, dat zy eei goed zedelyk character bezitten, en 't hart
der Kinderen ook op die wyze poogen te vormen. Deeze ver
brengt eens geftadige verandering van onlerhoud, of-fcheidn
een gemengd onderhoud te wege, dat zyne aangenaamheid voor
de Kinderei heeft: hier is kortswyl; daar is eene leerzaams ge
worden deeze en geese byzondeiheden der Natuu--fchiedrs.nu
e voorgedraagen ; en op een anderen tyd worden de Kinderen
door
Aa
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door vernuftiger middelen gefcherpt. Geduurenda dit onderhoud
zyn ook de verfcl,illende charafers der Kinderen werkzaam; 't
welk aan liet zelve meerder leevendigheid byzet ; - waarby nog
komt, dat die Kinderen ook wel eens in Bene verkeering, of in
Gene brieftiwwisfeling, met andere ingewikkeld worden. De
Schryver bedient zig van alle foorten van voorvallen, die agnleiding kunnen geeven tot nette en leerzaame gefprekken ; daarbenevens doet hy zynen Vriend Spiritus , behaiven eenige Dichttlukjes , wel byzonder nu en dan een geestig T ooneelftukje vervaardigen, 't welk dient om hen deeze of geene bedoelde leering des
te fterker in te boezemen: en voorts deelt hy zomtyds eenige
raadzels mede , welker uitlegging niet terftond gegeeven, maar
eerst wat laster medegedeeld wordt. — In deeze fchikking ver•
eenigt zig het aangenaame en nuttige voor de Kinderen dermaate
wel; en de Schryver houdt de vatbaarheid der Kinderen in alles
op zodanig cone wyze in 't oog; dat dit Gefchrift , onder de zogenaamde Kinderboeken , aanpryzing verdiene. Op deeze twee
thans uitgegeeven Deelen ftaat eerlang een derde Deel te volgen;
wanneer wy wel gelegenheid zullen hebben, om een of ander
ftaal van des Autheurs fchryfwyze te berde te brengen; waartoe
het ons thans aan ruimte ontbreekt.

ene Klooi erge /chiedenis. Uit liet Hoogduitsch ver
Drie Deelen, met Plaaten. Te .4infïeldarn by J. Dóll,-tald.
779. Be }aalven de Voorrede Iq$ blad.. in oEEavo.

S IEGWART;

oewel deeze Roman, voor zo veel het Kloosterlyke betreft,
dat het gelheele Stuk door 'er ingevlogten is, beter voor
de Duitfchers dan voor onze Nederlanders in 't algemeen gefchikt zy, is egtei deszelfs inhoud, met betrekking tot de overige lotge:a?len van Siegn'art, van die natuur, dat dit Gefchrift
cider de leerzaams Romans b,hoore, welken men, in een uur
van uitfpanning , met een nuttig vermaak kan doorbladeren,
Siegwart is en blyft, door zynen geheelen leevensloop, een
mensch van cone natuurlyk goede getlel.ihcid, maar zeer hartstogtlyk; van waar by door alles , wat hem aandoet, ten tlerkfla
getroffen wordt, en overeenkomílig hier mede vuulig wèrkzaani
is. Dit maakt hem rot dweepery vei zot op het Kloosterleven;
maar de liefde tot Mariane neemt zyne Ziel eerlang in, en by
voedt wel dra andere denkbeelden. Het fluiten zyner Minnamet de vervoeritig van Mariane naar een Klooster, en 't
mislukken zyner poogingen om haar uit het zelve te vet losfen,
doet hein wed^rkeeren tot zyne dweeperyen; by ve1b;ndt zig
aan 't klojs;er; ontdekt vervolgens, by toeval, Mariane, als cene IIpn, welke by als 13icgtvader in haar uitGrfle zou byftaan.
Dit
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1Dit overweldigt hem geheel , en al en -fort hem in 't ziekbe.ide ;
by íluipt heimelyk uit zyne kamer, gaat naar 't graf van Maria.
ne, bezwymt aldaar, en geeft den geest, eer men hem de ver
hulp kan toebrengen. Zyne Mingevallen met Mariane-eischt
en de gevolgen hier van zyn treffende ontvouwd; voor 't overige heerscht 'er, in 't gz,nfche beloop van verdere tusfchenkomende gebeurtenisfen, en 't afmaalen van verfcheiden welgetroffeh charafkers, Bene fchryfwyze, die haare bevalligheid heeft,
door Schriften van die natuur.
Echt berigt wegens eenige naaste Bloedverwanten van den Eerwaarden Heer s. NOTHANICER. Getrokken uit ongedrukte Familiebericlaten. Uit het Hoogduitsch van den Heer NICOLAI. In
groot oflavo 25 bladz.
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oor alien, die 'er belang -in :Rellen , is dit Stukje van dienst,
om hen nader kennis te doen v?rkrygen aan twee Broeders
van Sebaldus, te weeten, Erasmus en Elardus, mitsgaders aan
Gyriacus, den eenigen Zoon van Erasmus Nothanker; welker charaéter, als zeer verfchillend van dat van Sebaldus, opgegeeven
wordt. Het mededeelen van dit berigt firekt wel inzonderheid
om te toonen, dat de Ledenvoeringen, welleen op den naam van
Sebaldus :gaan, veel waarfchynlyker opitellen.van Erasmus, Elardus, en Cyriacus j zyn. Wyders behélst dit Gefchrift eene waar
nopens. verfcheiden Schriften, die men vooronderftelt,-khoueing
dat fornmigen vervaardigen, met betrekking tot Sebaldus; waaran egter Sebaldus geen het minfte aandeel heeft: als mede eerre
aankondiging dat een Vervolg op het Leven en de Gevoelens van
,Sebaldus te Illamburg, by de Wed. Tramburg, verkogt, een onecht Stuk is: met Bene nevensgaande verzekering, op dat men
zig niet laate mieiden door onegte Schriften, dat de Eerwaar
Sebaidus het geen, wat by misfchien de Waereld wil mededes•-de
len, zelf op zyn tyd wel zil uitgeeven. -- Men behandelt hier
beuzelingen als ernflige zaaken , zonder eenige geestigheid; zelfs
zyn de chsraéters der naastbettaanden vn Sebaldus zo zeldzaam
niet, noch in zulk een licht geplaatst, dat ze des I,eezers oplettendheid fterk tot zig trekken.
&ntimenteele Wandelingen , naar liet Hoogduitsch van den Heere
J. C. BLOM. Twee Ueelea. Te Amfieldam by A. E. Munnik1luizen, 1778. In o2avo.
deezen Tytel komt de Opileller van dit Gefchrift voor,
O nder
als een groot lieinebber van wandelen, doch die niet wandelt
Aa 4
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als een ledigganger, maar als een redelyk denkend Weezen , dat
vermaak fchept , om zyne gedagten, onder de wandeling , op min
of meer leerzaame onderwerpen te vestigen. Een gevolg hiervan
zyn dan, om zo te fpreeken, deeze zyne hiermede gemeen gemaakte overdenkingen , zo omtrent zig zelven , als omtrent zynen
evenmensch; of de menschlyke bedryven en verpligtingen, in ver
betrekkingen; waartoe by zigzelven opzet -fchilendortva
waartoe hem zyne wandelingen, als 't ware, aan -lykverdigt,of
Ze gaan over onderfcheiden onderwerpen, doch-leidngv.
bepaalen zig inzonderheid tot het zedelyke; dat ons eene reeks
van' langer of korter Vertoogen uitlevert, die nu eens erníliger
dan eens boertiger opgetteld, maar altoos leerzaam en ten goede
aanleidelyk zyn. Men leeze, tot Bene proeve, zyne volgende
gedagten over het kwaaddenken, en het daaruit voortvloeiende
kwaadfpreeken; een bedryf, dat maar al te veel plaats heeft, en
dikwils ftrekken kan, ter bezwalkinge van het allerzuiveríte cha.
rafter.
„ De goede en hechte daaden van een anderen, zonder onderfcheid, te verhaalen , zoude nog kunnen doorgaan ; maar dat
lien die, of zelf, aan Hechte beweegredenen toefchryft, of aan
een' derden gelegenheid, geeft, om die daar aan toe te fchryven ,
geeft eene onuirfpreekelyke verwaandheid en kwaadaartigheid te
kennen. Odze bevatting is, in dit geval, zo naauw bepaald, en
het gevaar van te dwaalen zo groot, dat wy, zelfs wanneer wy
niet kunnen nalaaten ons oordeel daar over te vellen, veeleer,
fehoon 'er zich ook eenige waarfchynlyhheid voor het teg_ndeel
opdeed, behoorden te befuiten, dat dezelve uit een goed .00g
ontslaan zyn. De ondervinding leert ons, dat veele daaden,-mark
die voor het uiterlyke hecht fchynen, met een goed oogmerk on•
dernomen zyn. En zouden wy den de iioutheid hebben van vlek.
ken te zoeken, daar alles zuiver fchynt? of zouden' wy de kwaad
hebben om hiertoe ons geheel verítand te befieeden?-artighed
W ^arfyk ! wanneer 'er eenfge kentekenen van een bedorven hart
te vinden zyn, moeten hot dee2en zyn. Wat kan men hier tegen
inbrengen? Dat men het zo kwaalyk niet gemeend heeft.
Ik geef het toch men zoekt daardoor alleen het gezel
verhaal met geestige-fchaptevmkn;fchietvoud'g
aanmerkingen op; men tracht alleen een onfchuldig on.lerhou,1 en
een' vrolyken lach te verwekken Hierin is juist glen kwaad,
maar ook waarlyk niet veel good gelegen ! In het eerst doet men
het uit loshei; vervolgens gewent men zich zulks te doen, en
eindel y k loopen losheid en kwaadaartigheid zodanig te zaamen , dat
men de grenspaalen, da:r de eene eindigt en de andere begint,
niet meer kan onderfcheiden. En behoorde men zich niet te
fchaatnen , den goeden naam van zynen evenmensch, al was het
flechts voor ééne keer, uit losheid in de waagfchaal te !tellen?
Wie kan ons met zekerheid zeggen, welk een' indruk onze geestige invallen zullen maaken? Men brengt die alleenlyk voort om
-
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het gezelschap te vermaaken, om een' kleinen kring van vrienden
daar mede te onderhouden. Maar zoude het daar by blyven? —
Hieraan twyfel ik ten hoogfte. Deeze opgefchikte veetelling is
morgen 1'hifioire du jour; en in dien tusfchentyd zyn 'er zo veel
nieuwe omftandigheden bygevoegd, dat het onmoogelyk is het
waare van het valfche te onderfcheiden.
t dikwyls een huis, daar veele jonge Juffers
K L E A N T H bezoek
zyn. Dit is de wezentlyke zaak, en het enkel geraamte der ver
moet zyne redenen daar voor hebben.
-teling.KLEArNT
Zekerlyk ja! tie meisjes zyn niet onaartig; en hy is een levendig
jongman; het zou al heel vreemd zyn zo hy niet verliefd wierd.
(Hoe klein is de overgang van het waarfchynlyke tot het ftellige 1)
Niets is zekerder; EL r, Al T H is verliefd. Hy heeft van daag
met e H L o k aan het vender geftaan; zy hebben elkander ge-

duurig aangekeeken; zy hebben met elkanderen flaan praa-

KLEANTH is zekerlyk verliefd op CHLoL' KLEA N T H zend zyn' knecht naar het huis van eis L o E. Naar wiep

ten;

zou by toch den knecht zenden? 6 i Het bloed kruipt
daar het niet gaan kan; zekerlyk naar c ni,of^. De knecht kan
honderd andere, boodschappen hebben, inderdaad K Lit A N T H
heeft hem uitgezonden om de Zedelesfen van o r L LE n T aan
C H L o E's Tante te bezorgen. Maar neen! by snoet een' minnebrief bezorgen K LE A N T H en CH L o l ontmoeten elkanderen
toevallig op de algemeene wandelplaats; dat is gewis afgefproken.
Dus fpreekt men van daag. Morgen weet men nog daarby; dat
zy elkanderen al vey wat nader kennen dan men wel denken zou
dat zy elkanderen dikwyls onder vier oogen zien; men heeft-de;
hen by elkanderén gevonden, en C H L O E zal welhaast, -- men
durft het niet zeggen; maar alle omicandigheden bevestigen dit,
en zelfs het uiterlyk gezicht toont dit aan. Met dit alles
is a L E A tar ti de braaftie man van de waereld, en C H L 0 j, zo
zuiver en onfchuldig als een' eerstgeboren kind.
Dit is flechts één voorbeeld uit duizend. Onze fraàije vertelfeltjes manken altoos opgang. Eene heerlyke helooning voor ons
vindingryk vernuft! Waarlyk een fchoon tydverdryf, waarby een
dozyn menfchen, die beter zyn dan wy, hunnen goeden naam
verliezen! Gy, fraaije galante Heertjes ! En gy, geheiwbeduidende
Spreekeresfen van onze faletten, éér ik u eene bekwaamheid van
dien aart benyde , éér ik over uwen alom bekenden roem yvcr
worde , wil ik my zelven liever tot Bene eeuwigduurende-zuchtig
eenzaamheid veiwyzen. Of flom en onbeWeegelyk in uwe gezel
zitten als een houten beeld, met open' mond en de hee.-fchapen
nen over elkandeten, en van allen voor een' domoor gehouden
worden! Beboart dit tot eene fatzoenlyke manier van leven, of
tot een' geestigen omgang met eene verlichte waereld, dan wil
ik liever van het een of antler vroome besje van Toverhekfen
en Spooken, en van Struikroovers en Regtspleegingen hooren
vertel'en ; of met een' goeden buurman om peperneuten met de
kaarten, af op het ganzebord, gaan zitten fpeelen".
FtLN
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HrrnrrTTE, of de Hufaaren-Buit. Vit het Hoogduitsch vertaald,
in den flyl der Hufaaren. Ie <mflerdam by J. v. Gulik, 1779.
In oflavo.

Leopold van Volkmar , een Overlie Wachtmeester der Pruifliche
IIQfasren, ontdekt eerst zyne Dogtep, Henrictte, en vervoIgens zyne Huisvrouw, Louife, die hy waande al voor jaaren omgekomen te zyn, by het afbranden van een Stadje, onder deszelfs
plondering door de Keizerlykc Hufaaren. ' Deeze ontdekking,
vertnengi met tusfchenkomende gevallen, wordt hier in ecne agtervolgende briefwisfeling ontvouwd; welke op zodanig eene wyze ingerigt is , dat zig dit Stukje, zonder kwetzing der goede zeden, voor eene aartigheid laate leezen.

Hekeldichten,; Kabelen en Vertelfels, door a. y. s. scxoNex. . U.
D: en Retor der Laty4 fche Schoeien te Gorinchem enz. Tweede
Peel. Te Nymegen by A. v. Goor 1779. Behalven het Voorbe ricltt en den Bladwyzer 185 bladz. in gr. oftavo.
,

Uit het eerffe Deel dee?er verzamelinge van Dichtílukken heeft
then den Reélor Schonck reeds leeren kennen, als een geestig Dichter, wiens Verzen gemeenlyk van dien aart zyn, dat ze
zig in eene vrolyke luim pan uitfp;nning laaten leezen; en wiens
geest bovenal tot het hekelagtige,gefcj^ikt is; waardoor hy mcermaals,.at fpeelende. Ieerzia, bevonden wordt. Aan dit denk
ook dit tweede Deel ten volle, en Leezers-beldnu.hatwor
vatdien fmaak zullen reden hebben , om 'er over voldaan te zyn.
Ze hier ééne zyaer Fabelen, getyteld de Nachtegaal en cie
Xneuter.
'k Zat laatst in 't eenzaam woud,
Alwaar zich Filomeel onthoudt;
Om, met aandachtige voren,
Des Zangers kunstloos Lied te hooien;
Daar dikwijls meer vermaak in Bleekt,
Dan in het kunfig fpeelen
Van Muficus, daar hij zijn' harfens zoo meë breekt.
Niets toch kan zoo, gelijk Natuur, de zinnen flreelen.
,

Len Kneuter, aangedaan
Door nijd , zat in den boom van Bene dicht Laan,

Om
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Om Filomelaas fchoone zangen

Mede in 't nai,vrig oor te vangen.
De Nachtegaal hield nauw'lijks aan,
Op eersen zachten toon te zingen,
Of firaks kon zich de nijd des Kneuters niet bedwingen.
Hij vatte ook juist dien toon, zoo veel ik kon verflaan.
Dit merkte Filomeel , en deed haar' zachte wijzen
Een toontje hooger rijzen.
De Kneuter haalt ook /lraks 't geluid
Van zijnen zang wat. honger. uit,
En trof ook nog den toon des Nachtegaals in 't zingen,
Schoon hij zijn' borst alreê, zoo 't fcheen, daartoe meest wring.
D !ooze Fib-meet
Verheft, uit haare fch^lle keel,
Nog een, en andre maaien,
Haar onnavolgb'ren toon, door bosch, en woud, en dalen.
De Kneuter, door den bitfchen nijd.
Gedreeven, zingt, om fbrijd",
Den vogel telkens na, met zulk een ijvrig poogen,
Dat hein in 't eind de borst wierd, als een blad, bewoogen;
En hij op 't laatst, gansch afgemat,
Als zonder fern en leven zat;
Terwijl vast allerwegen
De toonen van den Nachtegaal,
In 's Woud-Gods bladerrijke zaal,
Gansch zonder moeite, nog ge/ladig hooger fleegen.
4
Zoo mat zich ook de Burgerhaat
Gansch vrucht'loos af, om naar den Rijken
In pracht en kleeding te gelijken:
Tijl ieder uitgaaf hens als aan de hart-aer gaat.
Daar de Eerflen makk'lijk van den overvloed hunn' leden
Staag met wat anders , en wat beters, kunnen klecden.
1)a
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Begeert men hier benevens een of ander Puntdicht, zie hiel
een drietal.
OP JASPER DEN DICHTER.

Men klaagt van moeilijkheid , in 't naaken van een dicht,
(Zegt Jasper,) maar 'k betuig, ht rijmen valt mij ligt;
Ja 'k zweer, het kost mij niets. 't Kan veezen, zei Frontijn'f
Uw verzen kosten U dan, 't geen zij waardig zijn.
BLAAS EN ZYN WYF.

Klaas (meet zijn wijf in 't wed, misfchi4n om haar te temmen;
Matijs, zijn Buurman, riep;
Zij zal verzuipen, want het Wed is al te diep.
Geen nood, riep Klaas, 'er is geen Parken of,'t k¢n zwemmens
OP EEN DRONICAART DIE ALTYD LIEGT.

Een dronk'e Leuggenaar, gevraagd van zijne Vrinden,
Of hij wel wist, dat in den wijra de waarheid was?
Zei ja, en 'k leeg alleen daarom gejaag mijn glas;
Op dat ik eind'lijk daar de waarheid eens zou vinden,
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LETTER- OEFENINGEN
Verhandelingen over de zeventig l'l7eeken van Yerufalems her-

bouwinge en ééne Week van deszelfs verwoestinge, door R.
SCHUTTE, Predikant te Amfterdam. Te .4m/ierdam by
Allart en J. Wesfing Willemsz. 1779. in twee Stu ken, behalven het ÍZoorwerk , 633 bladz. in gr. oétavo.

"oe verfchillend men ook moge denken over de berekening van Daniels Godfprake, Dan. IX. 22 --21,
zal men echter, indien 'er nog enige lust ter verdere
nafpooringe van dit fluk overblyve, niet wel kunnen
nalaten het oog te vestigen, op deze poogingen van den
Eerwaerden Schutte, ter nadere ophelderinge van dit alleszins merkwaerdige voorel. 's Mans bekende bekwaemheid, in het Tael- GefFhied- en Tydrekenkundige, (welker 'gegronde beoefening hier bovenal te ílade
komt,) fpreekt in dezen terítond ten zynen voordeele;
ten minfte in zo verre, dat men gronds genoeg hebbe
om te verwachten, dat het wel der moeite waerdig zy,
zyne bedenkingen deswegens onpartydig na te gaen. En
men zal, byaldien men 'er zich opzetlyk toe verledigt, te
overrede vinden ,om te erkennen, dat hy, met een fchrander oordeel, gebruik gemaekt heeft van zyne kundigheden, om zyn gevoelen in het aennemelykfte licht te f ellen; al ware het, dat men, onder de verfchillende uit
dezer Godfprake, geen beflisfende voorkeuze-legin
aen 's Mans verklaringe konde geven. Zyn Eerwaerde,
zich aen de gewoone lezinge onzer Hehreeuwfche Bybelen houdende, vertolkt den Grondtekst indezervoege.
22. En hij, [te weten Gabriël] onderrichtede rivij , en
(prak met mij: en zeide , Daniel nu ben ik uitgegaan om u
op den zin met rijp overleg te doen letten.
23. In den beginne uwer fineekingen is 'er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om u dat te kennen te geeven; want'
gij zijt een zeer gewenscht man : verffa dan dit woord, en
merk op dit gezicht.
]b
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24. Zeventig weeken zijn op de maate afge ort over uw
volk en oer uwe heilige Stad ; om de overtreding op te fluiten
en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te
verzoenen ; en om eene eeuwige gerechtigheid aan te brengen.
— Ook om 't gezicht en den Profeet te verzegelen : en o i:
eene heiligheid der heiligheden te zalven.
25. Gij zult dan het geheim weetende met rijp overleg doen
letten, uit hoofde van den uitgang des woords, dat men ,
ruzalem herbouwe tot Mesfias den Vorst toe ; zeven veeeken
lang: en in twee• en zestig veeeken zal plein en fteile diepte
herbouwd worden, ook in de benaauwdheid van die tijden.
26. En na die twee• en zestig weeken , zal de Alesfias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelven zijn: en
die fiad en dat heiligdom zullen verderven 't volk van den
Forst die komt, doch zijn einde zal zijn met eenen overflroomenden vloed; ja tot het einde toe van eenen oorlog, zal 'er
het vastelijk beflootene der verwoestingen zijn.
27.Want het verbond zal veelen de overhand doen hebben
iu ééne weeke ; en in de helf te van die weeke zal Hij 't flagten fpijsoffer doen ophouden, en over den grouwelijken vleugel
zal een verwoester zijn; ook tot dat de voleindiging , en die
wel vast beflooten, zal uitgeiort worden over het woeste.

Wat het hieropgenoemde tydperk, en deszelfs onder
betreft, daeromtrent komt het gevoelen van-verdling
den Eerwaerden Schutte kortlyk .hierop uit.
De zeventig weken, -naemlijk jaer' eken, V. 24 bepaeld,
behelzen een verloop van 490 jaren, welken v. 2S en
26 verdeeld worden in drie tydvakken, van zeven- en
twee- en zestig weken ; met eene jaerweek, makende 49,
434 en 7, te famen 490 jaren. Men moet deze drie
tvdvakken, of 490 jaren, aenmerkcn, als jaren, die in
ene onafgebroken reeks voortloopen; zo dat men tusfchen het begin- en eindbeftek geen jaren moge invoegen;
des ieder byzonder achtervolgend tydvak juist beginne,
daer het voorige eindigt.
Het eerfte voorftel v. 24 behelst het woord, dat uit
Gods mond was uitgegaen, waervan de Engel, volgens
V. 23, Daniel bericht zou geven: en flact op het gehele tydbef}ek van 490 jaren; of de Stad- en Tempelher_
bouwing in 't algemeen, mitsgaders bet heil in dat tydsverloop te wachten. Daeraen is dan v. 25 en 26 ver-

l^nogt, ene nadere opheldering van het een en 't ander,
't geen
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't geen betrekking heeft tot dit tydperk, dat voorts in
drie t^dvakken verdeeld word.
In deze ondervcrdeeling ontmoet neen eerst, v. esa,
een tydvak van 49 jaren, betrcklyk tot de onderneming
der herbouwinge van Jerufalem , met ene bedderde en
godvruchtige opmerkzaemheid in 't werk geheld, om,
naer de bouwfchets van Daniël, te herbouwen tot Mes
Vorst. Dit heeft zyn aenvang genomen met-fiasden
het gezette werk der herbouwinge onder Nehemia en
Esra, in het 20 jaar van Artaxerxes Langhand; doch
deze godvruchtige bouwing heeft niet langer geduurd
dan 49 jaren; met welker verloop alles, onder godlooze
Hoogepriesters, zeer veel van Nehemia en Esra ver
verval geraekte. Gevolglvk is het begin-fchilend,
deezer weektellinge te bepalen op het jAer 4263 des ju
gemene-liaenfchTydkrgs,otjae45vd
telling; 't welk dit eerfte tydvak doet afloopen 49 jaren
later, in het 4312 des J. T. en her 402 voor de G. T.
Met het afloopen van dit eerfte vangt het tweede tydvak aen, dat v. 25v• bepaeld word, op 434 jaren; flaende
op de verdere Stad- en Tempelherbouwing. Dezelve
zou haren voortgang hebben, tot op den tyd der nitrooijinge van den Mesfias; maer verricht worden onder
vele drukkende en zwaerbenaeuwendc omftandigheden;
die den Joodfchen Staet zouden overkomen, van wegen
het verval der zeden des Volks, dat de alvoorens aengeduide bcdaerde en godvruchtige opmerkzaemheid geheel verlooren Lou hebben. Zulks was reeds zichtbaer
te bemerken , onder het godloos gedrag van den, Hooge.
priester Johannes , in den aenvang van dit tydvak; en 't
vervolg der Joodfche Gefchiedenisfe tot op den kruis
Christus, (welke op her afloopen van-dovanJefus
dit Tydvak zou invallen,) beantwoord ten volle aen die
voorf ellin . Wanneer min nu by den voorigen bepaelden tyd nog voegt 434 jaren, dan konten we , niet het
einde van dit Tydvak op her jaer 4746 des J. T. en het
33 jaer der G. T.
Het derde tydvak eindelyk, of de zeventigfle week,
voorfpelt ons v. ~>6 's Heillands dood, benevens de daer
aen verknogte vervolging zyner Aenhangeren op de prediking van zyn Koningryk ; mitsgaders 's Heillands aenvanglyke ftrafoefening over de weerbarftigheid der Jonden. Dit bepaelt zich inzonderheid tot de Kruisweek,
13 b 2
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hoewel met enige melding van de verwoestende gevol.
gen, die deze aenvanglyke ftrafoefening zou hebben. 'Er
moeten des by de opgemelde jaertelling nog gevoegd
worden 7 jaren, dat de zeventig weken, aangevangen in
't 4263 des J. T. en het 451 voor de G. T. , doet afloopen in 't 47yá des J. T en het 4o der G. T.
Hier mede zyn de zeventig jaerweken, die elkander
in 'ene onafgebroken reeks volgen, afgeloopen; maer
hier by voegt de Engel v. 27 nog éne Oorlogsweek, of
den tyd van zeven jaren, ter duidelyker ophelderinge
van 't geen• by in 't flot van v. 26 gezegd had, wegens
den voortgang der rampen , den Jooden aenvanglyk overgekomen; welken geen einde Ronden te nemen , -dan met
de volftrekte vernieling van Stad en Tempel. Men
heeft deze week voor ene nieuwe week te houden, een
toegift op dat zeventig getal, afzonderlyk geteld, om
dat 'er, tusfchen de zeventigste of laetfte, en deze nieuwe bygevoegde week, etlyke jaren verlopen moesten.
En dit Tydvak, of deze Oorlogsweek, dus befchouwd ,
behelst .dan het juiste tydbellek van den openbaren oorlog der Romeiten met de Jooden ; als welke een aenvang
nam in het jaer 66 der G. T. en in 't jaer 73, met de gantfche verwoesting van Stad en Tempel, eindigde. Ge
deze Oorlogsweek nam, eenftemmig met de-duren
tael des Engels, in de helft dier weke , in 't jaer 70, de
Offerdienst in den Tempel een einde; en voorts wierd
alles in den jare 73 dermate verwoest, dat zy a. gelyk
Jozephus het uitdrukt, die vervolgens ui den omtrek
,van Jeruzalem kwamen, naeuwlyks konden geboren, dat
het ooit bewoond geweest was (*).
In de verklaring dezer Godfprake, mitsgaders de aentooning van derzelver vervulling, ontmoet men ene menigte van tael- gefchied- en tydrekenkundige aenmerkin.
gen, die men met vrucht zal kunnen nagaen; en waer
van men, zo men des Autheurs gevoelen nopens het
hoofdonderwerp al niet mogte toevallen, ook in andere
opzichten een oordeelkundig gebruik zou kunnen maken:
dat inzonderheid , met betrekking tot het TydrekenkundigYe, nacr ons inzien, plaats heeft, in 't geen zyn Eer.
waerde, wegens de tydrekening van enige merkwaerdig_
heden in de Handelingen der Apostelen, te berde gebragt
heeft.
(*) Joodfche Oori. B. VII, H. i.
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heeft. Daerbenevens levert ons 's Mans Voorreden
voor het tweede Deel ene zeer wel uitgewerkte Ver
Toon - en Zinflippen der He--handeligovrKkbreen ; om te toonen dat derzelver gebruik, ('t zy onder dezelfde of andere gedaenten en benamingen, dat tot
het wezenlyke der zake niets doet,) van ouder datum
is, dan het begin onzer zesde Eeuwe, naer de Gemene
Telling, gelyk Cappellus ,en anderen na hem ,beweerd heb
heeft dit Stuk in dezen te eerder-ben.ZyErwad
met opzet behandeld, om dat hy zich, in de overzet
zo ook vervol--tingvadeHbruwfchnTxt,e
gens in deszelfs verklaring, hier fliptlyk aen dat gebruik
gehouden heeft ; bewerende dat men 'er niet van behoort
af te zien, noch 'er enige verandering in te maken, byaldien het een goeden zin uitlevert. De bewyzen
voor de hoogere oudheid van het gebruik dezer of foortgelyke Stippen, in die Verhandeling breder uitgewerkt,
trekt zyn Eerwaerde ten laetfte kortlyk te farcen ; 't
welk ons beweegt, om die opfomming, gelyk hy 't
noemt, hier nog te plaetzen.
„ i. De oudste Joodfche gedenkflukken getuigen een
dat de Stippen veel ouder zijn, dan de VIde-parig;
Eeuw na C. G. en tot Ezras tijd reiken. De fchool van
Tiberias, ,waaraan ze, [volgens Cappellus,] haaren oor
zouden zijn, nam al lang te voo--fprongvechuldi
ren, te weten, in 't midden van de VIde Eeuw na C.
G. een einde. 3. De Kery en Chetyb, dat is de aan
-teknigdrvfchleLzing,vadtren niet alleen, maar ook van de Klinkstippen heugen de
tijden van Malachia. En die der Piskas, of verfchillenáe leezingen van delinftip Sillak, [gelyk ons tegenwoordig Pun tum, het einde van een volzin of vers aenduidende,] reiken tot den regeertijd van den Asfjrifchen
Vorst Efarhaddon; zoo dat men ten tijde van Ezra,
naar de aantekening van Nehemia, Hoofdt. VIII. g,
al uit een Wetboek, waarin men eene Zinfnijding van
rijpen (maak GEZET hadde, zo duidelijk voor 't volk las, dat
men het onderfcheidenlyk verfland in 't leezen. 4. De ver
-wisfelngvadHbruwchemtCaldf
Letteren, ten tijde van Efarhaddon, had waarfchijnlijk
ten gevolg, dat onder die Chaldeeuwfche Letters ook de
Chaldeeuwfche flippen raakten. S. Men fchreef in de
vroegte eeuwen, ten tijde van Kadmus en Mofes, met
Bb 3
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Stichen of Zinregels; die toen de merken van zinfnijdin-

gen waren ; en welke nog in de oudfte affchriften van de
LXX, en Hieronymus vertaaling, voorkomen ,juist over
eenílemmende met de voornaamf'te Zinfippen. 6. De
Klinkers behooren zoo wel als de Medeklinkers tot het
wezen van eene Taal: en de Hebreeuwfche Taal kan
daarvan niet geheel ontbloot weezen, noch zonder dezelve, in dui5tcre plaatfen verflaan worden; zoo weinig
als de Chaldeeuwfche, Syrifche en Arabifche. 7. En is
dit met dc Klinkftippen dus gelegen, dan moeten de
voornaame Zinftippen even zoo oud zijn: want die ver
dikwijls verandering in de Klinkfl;ippen. 8.-orzaken
Eindelijk die vernuftige uitvinding moet men veeleer
zoeken, in de verlichtlte tijden, en in 't hart van 't
bloeiend Chaldceuwfch Rijk, zes of zeven eeuwen
vóór Christus ; dan in de donkerfte tijden , en wel in 't
jammerlijk gedrukt en verwoest Galilea, zes of zeven,
eeuwen na Christus geboorte."

De Evangelifche Christen of Prafticale Aanmerkingen over
liet geheele Nieuwe Testament. Door H. sTAHELI, (in
leven) Decanus en Prefident van het Zwitferfe Synode enz.
Volgens den derden Druk uit het Hoogduitsch vertaald- door
H. V. Te Amfteldam voor den Uitgeever, en te bekomen
by van Wefel en Verleen. In groot octavo io2 bladz.

ene Proeve van dit Gefchrift, gaende over het
T otgeheele
Nieuwe Testament, heeft men thans ílechts
gedeelte afgegeven, dat zich tot het Euange-

het eerfle
lie van Mattheus bepaelt. En 't zelve is ook genoeg.
nacm ter proeve, om 'er uit af te nemen, dat het niet
gefchikt is voor Lezers, die gefield zyn, op ene oor
-delkunigvorathePcl.Ondrtusfchen kan het echter , daer het de Leer des Geloofs en
die der Heiligmakinge onaffcheidelyk verenigd houd, tot
ƒLichting van dezulken dienen , welken zich door opper.
vlakkige gemoedlyke bedenkingen ligtlyk laten opwek.
ken. = Zie hier, om, in een kort beflek, enige voor.
beelden, van verfchillende natuur by een voorkomene,
mede tedeelen, liet geen dcEerwaerdeS 1icli op.Matth.
XIII. 31--52 aenalerkt.
,, V. 31

H. ST RELI DE EVANGELISCHE CIiRISTEN.

34$

„ v. 1 i, 32. — — het Koningryk der hemelen is ge lyk het Mostaartzaad, enz.
Erger u dan niet, als gy ziet dat JESUS, zyn woord,
zyne dienaars en aanhangers in en by de wereld gering
zyn. Maar verblyd u veel meer, dat Christus Kerk zig
ook tot u uitgebreid heeft; ze zal nog heerlyk worden
op de ganfche aarde."
„ v.
— -- liet Koningryk der hemelen is gelyk een Zuurdeesfem, enz.
Beproef u, of de kragt des Evangeliums ook u aan
verandert, heiligt en Gode aangenaam maakt?"-grypt,
— het Koningryk der hemelen is ge„ v. 36-44.
lyk een Schat, enz.
Ach waarde Ziele, hebt gy dein de Christelyke Kerk
verborge fchat der genade en gemeenfchap,van God in
Christus, ook uwen besten (chat, gevonden? Verbergt
gy denzelven- godvrugtig en zorgvuldig in uw hart? Ver
dezelve u meerder dan alles? Zegt gy alles, dat-blyd
u aan de bezitting en verkryging daarvan hinderlyk trage
te zyn, vaar wel, of fchoon het u dikwerf ftryd in het
vleesch koste? kunt gy door de godlyke genade hier op
ja zeggen, wel verheug u dan. over uwen Rykdom, en
leef als een ryke in God, 't zy gy veel of weinig in de
wereld bezit."
liet Koningryk der hemelen is gelyk
„ v. 45 , 0.
een Koopman, enz.
0 hoe weinige zulke geestelyke Kooplieden zyn 'er
thans, welke begeerig en arbeidzaam zyn naar de koste
hemels goederen; maar elk loopt en-]ykeDarlvn's
rent íl-egts naar de wereld en wereldfche- goederen."
V . 47 -52. -- liet Koningryk der hemelen is gelyk
een Net, enz.
Voorzeker zyn in de firydende Kerk van Christus
ílecds vermengt goede Visfchen, welke de Schubben
des geloofs en de Vinnen der godzaligheid bezitten ; en
kwade Visfchen, welke zig in den ílyk van de liefde filer
wereld en der zonde ophouden.
Maar, o opmerkenswaardige affcheiding ten genen
lage i
,

--

„

„
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Heilige befpiegelingen, gebeden en geestelyke gezangen over
God, deszelfs Eigenfchappen en Werken. Uit het Hoog
A. CRAMER, Eertijds honinglijken Deen.-duitsch.vanJ
fchen Hofprediker, enz. Twee Deelen. Te Dordrecht bij
A. Blusfé en Zoon. In groot Oftavo.
Gefchrift behelst een aental van welberedeneerde
D itGodsdienftige
overdenkingen, 't zy in Profa of op
Maet , by manier van befpiegelingen of gebedswyze ,
ingerigt , om het gemoed des Lezers te vervullen, met
de diepíte eerbied voor den Allerhoogften , en langs
dien weg te noopen tot ene ernítige behartiging ener
ongeveinsde Godsvrucht ; waertoe alles in dezen by
uitftek aenleidelyk is. Men leze, tot ene proeve hier
van, het volgende gedeelte van des Hoogleeraers beIchouwing van de onafinetelykheid der Godlyke Almagt, in de onafmetelykheid des Sterrenhemels, op te

merken.
„ Zie naer den hemel , en tel de terren : kunt gij ze tellen? In deze verheven tael fprak God tot Abraham,

toen hij hem, nog alleen zijnde, eene nakomelingfchap
beloofde, wier getal zich niemand zoude kunnen voor itellen : alzoo zal uw zaed zijn! Niemand twijfelt dat God
daerdoor eene bijna ontelbare menigte heeft willen be.
teekenen, dewijl in vele uitfpraken zijner profeten be.
loofd werd, dat de duizenden in Israël zoo veel als des
'ands aen de Zee zouden worden. De Menfchen heb.
ben, Pints veele eeuwen, getracht het getal der ílerren
te bepalen; doch de ontdekkingen, die federt de uitvinding der verrekijkeren aen den hemel gedaen zijn, hebben hen ook onwederfpreeklijk overtuigd , dat geen
Mensch zich onderwinden kan' de vraeg van God te beantwoorden : kunt gij de Herren tellen? Zij hebben ge.
leerd dat het tellen van de Eerren zulk eene onmogelijke
onderneming is , als de zandkorrels flechts aen éénen oever der Zee te willen uitrekenen. Voor de uitvinding der
-verrekijkeren was 'er zekerlijk zulk eene groote menigte
van herren aen den hemel waer te nemen, dat zij met
het getal der nakomelingen van Israël in vergelijkinge
koude komen. Een der oudfte ílerrekijkeren telde 'er
niet meer dan duizend en zes - en twintig ; in later tijden
werd deeze lijst nog toet dd,izend agt• en ta chentig fIerren
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ren vermeerderd (*). Doch nauwkeuriger en onweder
verrekijkers, heb--fpreklij,bchouwngdre
ben de Menfchen rasch duidelijker overtuigd, hoe onbekwaem onze oogen zijn, om flechts de grootften van
Gods werken waer te nemen. Door haer zijn wij onderricht , dat die groote en breede ftreepen aen den hemel, welken wij den Melkweg noemen, en de zuidelijke Magellaenfche, wolken, uit eene ontelbare meenigte
van, fterren bef}aan. Ja, wij weten nu dat ter plaetfe,
waer anderszins met bloote oogen flechts één gefternte
gezien wordt , door middenmatige verrekijkers zeer
veele fterren ontdekt worden. Alleen in de geílernten ,
die bij de fierrenkundigen Orion en Wagen heten, heeft
men door haer behulp zoo vele fterren kunnen tellen,
als 'er voorheen aen den ganfchen hemel geteld wierden.
Boe zeer zijn daer door onze denkbeelden van 'de groot
geworden ! Doch-tedrganfchwéluiterk
hoe vele nieuwe en groote gelegenheden hebben wij ook
verkregen, om met den Koning -David te erkennen : Hij
alleen telt de Herren, en noemt ze met. namen :.onze God is
groot, en groot van kragt!
„ Dan, indien reeds deze ontdekkingen de Menfehe.
lijke verwondering over de ouafinetelijkheid zijner al,lnagt onuitfpreeklijk vergrooten, wat moet dan niet ge.
,fchieden , als eene eerbiedige befchouwing harer werken overdenkt, welke grooce'ligchamen alle deze fterren zijn moeten, daar zo velen van hun, niettegenílaende hare voor ons onbegrijpelijke verheid van ons, nog
met ongewapende pogen gezien kunnen worden. Naeuw.
keurige en zekere berekeningen leeren , -dat een kanon.
kogel,- met alle mogelijke fnelheid zijner vlugt, echter
meer dan zevenhonderd duizend jaren nodig zoude heb.
-ben, om flechts de naeste vaste fterren te bereiken,
doch een Schip, hoe fnel het ook zeilde, meer dan dertig millioenen jaren. En nogthans moeten de grootfte
sterrenkundigen erkennen, dat deze getalen naeuwelijks
toereikend zijn , om flechts de fchijnbare verheid eener
vaste fterre van onzen acrdkloot uit te drukken. Zelf
de middenlijn van den kring , dien hij om de zon befchrijft,
(*) Men leze (zier: werd deze lijst tot duizend agthonderd en
agt- en tagcl3enti& fterren vermeerderd.
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fchrijft, is te kIeen, om slechts Bene grondlijn tot afmeting van den af(land der fterren van de zonne op te
geven. Zij belijden zelfs den gering[len fchijn van hope
niet te hebben, dat immer ílechts eenigermate de verheid der eene herre van de andere, door Menfchelijke
uitrekeningen, zoude bepaeld worden. Alle vaste fterren, die zich voor het bloote oog in grootte van anderen fchijnen te onderfcheiden, hebben geene breedte;
indien zij door glazen, die alle andere voorwerpen ver grooten, befchouwd worden. Zij fchijnen allen daerdoor als iigee punten, die zoo kleen zijn, dat hunne
kleente niet kan aengeduid worden door iets, 't welk
ons nog kleener fchijnt te wezen. Deze zelfde befchouwingen leeren, dat zij geen vreemd en ontleend licht
hebben , en veel meer in eenen haer eigen glans fchitteren. Zij- zijn derhalve zonnen, alle zoo groot, of, 't
geen door haren onmetelijken afpand meer dan waerfchijnlijk i, nog grooter,, dan deze zoo ontzagchelijke
klomp van licht , die ons befchijnt ; de eene gedurig hoger dan de andere. Zijn zij zonnen -, dan hebben zij ze ker dezelfde bef emming, die onze zon heeft, -tot he
verlichten van weerelden, die de onze in grootte zoo
ver overtreffen kunnen , als zij van ons verwijderd zijn.
Doch hebben zij eenerlei beftemming met onze zonne,
hoe ontelbaer moeten dan niet Gods onderdanen zijn,
die 'de door haer verlichte weerelden bewoonen. Hoe
ineer. de Menfchen de natuur leeren kennen, des temeer
ondervinden zij de' waerheid der goddelijke uitfprake.
.fie-ne zaek te verbergen is Gods eer; daerom is de hemel te
hoog en de aerde te diep, dan dat gene gemeten, en deze
doorgrond zoude kunnen worden. Hoe verheven en waer
is de tael der openbaringe! Welk eene onmetelijke ruimte
heeft God met een ontelbaer heir van zonnen en dwaelflerren vervuld, om allen zijne eer te verkondigen, en zelfs
ons de onafmetelijkheid zijner almagt te leeren! Kreits boven kreits opftijgende; kringen van een onbedenkelijken
omtrek in even zulke ontzagchelijke kringen beflooten, en
zonder einde! Welk een gewemel van werelden in de
hoogte, onafmetelijk groot, onafinetelijk ver van elkander
verwijderd! Welk eene magt, die deze oneindige woestenij bevolkt heeft! Wie kap zijne oogen in zulk eene
grénzelooze fchouwplaacs vol wonderen verzadigen !
Alle deze ontelbare weergilden werden, om dat God wil=
de,
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de, dat ze worden zouden! Zijn wil is de kragt, die
ze allen gefchapen, en gemakkelijker, dan een Mensch
eene tente uitfpant, tot eenen omtrek, in welken hoog
breedte, en diepte , in haren uitertlen graed ver-te,
uitgebreid heeft. Zijn wil is ook de kragt,-dwijne,
die haer noodzaakt tot de overbreekbare gehoorzaemheid, waer mede zij in de haer voorgefchreven paden
blijven! Wat verkrijg ik daardoor geese voorftellingen
van de onafinetelijkheid zijner magt! 6 Mogten mijne
gedachten gcduurig gelijk de ruimte des hemels uitge.
firekt blijven, op dat ik altijd, zoo lang ik nog in de
voorhoven zijner heerlijkheid wone, . zoo waerdig van
zijne grootheid moge denken, als hij mij zelf geleerd
heeft van hem te denken !
Koning des Hemels, IIeer der heirfcharen , ontruk
mij dikwerf de grenzen der aerde, op dat ik bekwamer
tot uwe aenbidding, gedurig begeriger naer den zaligen
ftaet, waerin ik uwe grootheid in allen haren glans zien
zal, moge worden. Heer, ik zoude den hemel zien,
liet werk uwer vingeren, de maan en de 1lerren, welken
gij bereid hebt! Ach ! lact mij niet vergeten welk eene
zaligheid mij verwacht, op dat ik in uwe eerbewijzing,
in de dankbaerheid en liefde jegens u, en in de gehoor
jegens u, fleeds volmaakter, en tot het dui--zacmheid
delijk befchouwen van u zelven, en van alle uwe ontelbare wonderen , geduurig bekwamer moge worden
Amen, Almagtige, lof en dank, eeuwige aanbidding zij
u, ó Schepper, u, 6 Almagtige, Amen! Amen"!

Rzdenen van Appel, overgelevert aan de Eerw. Clasfis van
Amfterdam ; door en van wegens ZION QUINT, Lzdtntaat
der Gereformeerde Nederduitfche Gemeente, in Amfierdam,
gecenfureerde, over en wegens deszelfs verwerping van
dcn Kinderdoop ; tegen den Eerwaarden Kerkenraad
der gemelde Gemeente. In Folio 12 bladz.
luid van den aenvang van dit Gefchrift is de Ap.
N aerpellant
, al federt vele jaren , van gevoelen geweest,

,lat de Leere van den Kinderdoop niet gegrond zp in
Gods Woord. Zulks heeft ten gevolge gehad, dat één
zvner Kinderen niet gedoopt is geworden. Niettegenftaende dit genoegzaem bekend ware, zyn 'er omtrent
12 ja-

543

Z. QUINT

12 jaren verlopen, zonder dat hy Appellant, van wegen den Kerkenraed of zyne Wykpredikanten deswegen
is aengefproken; 't welk hem deed vermoeden, dat men
met hem daarin overeenílemde ; dat de Leer van den
Kinderdoop behoort onder die Leerflukken , waeromtrent men de verfchillende begrippen broederlijk in elkander verdraegt. Dan ziet, een voorval in den Kerkenraed brengt dit zyn gehouden gedrag op het tapyt,
en geeft voorts aenleiding dat hy deswegens aengefproken worde; en op dit herhaeld aenfpreken, dat, hoewel
't befcheiden en vriendlyk gefchiedde, echter ten zynen
opzichte niet overtuigend was, volgde eerlang een ver
voor denzel--zoekvandErw.K e,om-zich
ven te fisteren. Dit gefchied zynde heeft de Eerwaerde Kerkenraed, na een voorafgaend gefprek met hem
over dit Stuk, hem ,door den Prefes , de volgende Refolutie bekend gemaekt. „ Dat de Vergadering de
- zaak overwogen hebbende van begrip was, dat hij Ap„ pellant den Kinderdoop niet alleen verwierp ; maar
„ ook deze zijne Lere had verbreid , en daarenboven
„ meende verpligt te wezen, om ze nog verder te ver.
breiden ; dat 'er wijders zig weinig of Beene hoop
„ opdeed, dat hij Appellant van deze zijne begrippen
„ zoude af te brengen wezen; dat hij Appellant, door
„ deze zijne Lere, afweek van die der Gereformeerde
„ Kerk, en van de Fotmulieten van Enigheid; dat hij
„ Appellant, integendeel in de Lere des H. Doops, het
„ in den grond eens was met de Mennoniten : en dat
„ wijders, dewijl Appellant , den Kinderdoop ver,, werpende, zig moest aanmerken als niet gedoopt te
„ wezen, dat hij Appellant overzulks zig behoorde te
„ agten , niet geregtigd te zijn tot liet gebruik van her
„ H. Avondmaal; en dat uit dien hoofde, de Eerwaarde
„ Vergadering aan hem Appellant het gebruik daar van,
„ hoewel tot hun leedwezen, moest ontzeggen , tot
zo lang, dat hij Appellant, in de Lere des Kinder.
„ doops, zig met de Gereformeerde Kerk weder verenigen zoude ". De Appellant zig over deze met
hem gehouden handelwyze , die hy als onregelmatig hefchouwt, beklagende, vervoegt zich met dit Gefchrift
tot de Eerw. Clasfis van Amilerdam ; hy tracht in het
zelve te wonen, de ongefundeerdheid dier Refolutie, en
verzoekt vervolgens derzelver vernietiging. Het be.
oor.
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oordeelen van het gewigt der redenen, door hem Appellant ten dien einde bygebragt, met regt voor tegen
overlatende, hebben wy-wordigaenhtE.Clsf
alleen omtrent het opftel zelve in 't algemeen aen te
merken, dat de Appellant zich alleszins befcheiden ge
ene-draegt,nzkvydebfchouw,p
geregelde manier voorftaet. Wyders verklaert by
ten laetften, indien de Eerw. Clasfis hem onverhoopt in
't ongelyk mogte treilen , vervolgens, en wederom te
appelleren voor de Christelyke Synode van Noordholland.
Brief van een Vriend in Utrecht aan zynen Vriend in Amfierdam. En Brief van een Vriend van buiten aan zyn
Vriend in Amfierdam, tot onderrigting van het algemeen,
en inzonderheid van den Utrechtfchen Vriend, aangaande
de bovengemelde Refolutie. In gr. o&avo.

deze -Brieven doen niets byzonders ter zake. De
B eide
Utrechtfche Vriend fchermt onvoorbarig in 't wilde,
zonder de gewoone leer- en handelwyze der Kerke te
verftaen, of ten minfte in acht te nemen. En de Vriend
van buiten, beter hierop gevat, gaet hem deswegens
vry wel tegen; maer houd niet in 't oog, dat het in dit
geval, volgens het gefchrift van den Appellant, groot
Kinderdoop ,-lyksdaeropnm,fLvaden
zo als ze in onze Nederlandfche Kerk geleerd wordt,
behoore onder die fundamentele Leerti:ukken , waervan
men niet moge afwyken , zonder der Kerklyke Cenfure
onderworpen te zyn; waeromtrent men ene nadere opheldering van 't Eerwaerde Clasfis van Amfterdam ver
-wacht.
Onderrigt vragende Brief aan de Gereformeerde Gemeente
van j. cH. in Nederland; nopens de befiaanbaarheid der
Verbanden van een welmeenende aanbieding van heil en za.
ligheid , die door Christus verworven is, van Gods zyde
gedaan, aan alle, die onder de verkondiging des Euange.
hums leven , met andere leerflellingen derzelver Gereformeerde Kerke. Door een zoeker na waarheid. Te 4mfieldam by J. v. Woenfel, 1779. In groot Oftavo 2q. bladz.

dezen Brief fielt zich de Schryver voor, als een
Inzoeker
na waerheid, die verlegen is over het verband,

tus.

ONDERRICIT VRAGENDE rRIEF.
350
tusfchen de Leer der welmenende Aanbieding , met dc
Leerftellingen, van de eeuwige I7oorverordinering ter Zaligheid en die van de Herwerving der Zaligheid door de
Borge Y. Ch. Zyne groote Vraag is , „ hoe, en op
„ welke eene wyze , de Bef aanbaarheid der Verbanden dFe„ zer drie Leerdellingen der Gereformeerde Kerke ,
„ zonder eenige tegenzeglyke ftrydigheid, met den an„ deren moeten begreepen worden, zo dat zy na waar„ held beftaan konnen" ? Gene mogelykheid ziende om
deze Leerftellingen met elkanderen overeen te brengen ,
en in tegendeel oordelende, dat dc Leer der algemene
Aenbieding met dc twee andere Leerftellingen onbeftaenbaer is, zo als het hem tot nog voorkomt, gelyk hy
in dezen Brief toont, zo verzoekt hy onderrichting. In
zyne verlegenheid fchynt hy niet te weten , of 't hem
ontbreke aen een recht verftand der Leerftellingen zelven; dan of het hem Hechts mangele aen een recht inzien van °'t verband tusfchen beiden ; en hy betuigt hegerig te zyn om desaengaende onderrichting te ontvangen . Wy kunnen niet twyfelen, of deze Waerheids onderzoeker zal, zo niet alle, ten minne de voornaemfte , Schriften over de Leer der welmenende Aenbieding reeds geraedplcegd hebben; en by aldien by in
dezelven gene genoegzame opheldering van dit verband
gevonden heeft, is 't nauwlyks te verj.vahten, dat hy
van iemand ene voor hem overtuigende oplosfing zyner
zwarigheid zal erlangen.

Theologifche bedenkingen over liet tegenwoordige verderf der
Christenheid in Leer en Leven, door den Heer CH. zicUi.RER, Gereformeerd Predikant te Grusch in Zwitferïand.
Uit het Hoogduitsch. Te Haarlem by C. H. Bohn 1779.
In groot oEavo 29 bladz.

it het geen wy, nopens een voorgaend Stukje van
den Eerwaerden Ziguerer, over dit onderwerp, gezegd hebben, kan men 's Mans denkwyze genoegzaem
afnemen (*) ; en het tegenwoordige Gefchrift beantwoord 'er ten volle aen. Het toont zelfs nog duidely,
ker,
Vad.
Letter-Oef.
IV. D. bl. 354()Zie Redend.
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ker, dat zyn Eerwaerde, gelyk toen gezegd is, „ tot
„ uiterften overílaet, en de Leer der zulken , die op
„ het betrachtende deel van den Godsdienst aendrin„ gen, [zonder echter de Leer des Geloofs te veronachtzamen ,] met gevolgen bezwaert , daer hunne
„ Leer geen rechtmatige aenleiding toe gceft", of dat
hy derzulker leer in een haetlyk licht poogt te ítellen.
Tot een voorbeeld hier van , dat tevens een fael van
zyne denk- en fchryfwyze verleent, zy het volgende in
dezen genoeg. „ De Christenheid waarfchouwénde, te„ gen een zamenfrelzel, 't welk de Satan , gelyk hy
„ zegt, naar zyne gewoone oude Slangenlist uitgevon„ den , en zynen dienstknechten geleerd heeft , door
„ welk de menfchen niet tot Christus; neen , maar
„ door eengin omweg van Christus af, en tot zichzel„ ven en op hunne eigen gerechtigheid geleid en ge„ grond worden" ; telt by zeven kentekenen op, aen
welken dezulken gekend kunnen worden; waervan hy
het zevende of laetfle aldus voordraegt.
„ By dit alles op dat zy zich toch niet openbaarlyk
als Vyanden van Christus kenbaar , en by alle die geenen gehaat maaken, die nog eenige hoogachting voor de
Christelyke Religie hebben, zeggen zy gantsch, onbefchaamt: wy weeten ook niets anders dan Christus den
gekruisten. Zy prediken, wel is waar, van Hein, doch
meer van de navolging zyner Goddelyke deugden, dan
wel van zyn middelaars Ampt, naar welk Hy zondaars
Zaligmaakt , en Godloozen rechtvaardig fpreekt ; zy
prediken meer van zyn heilig leeven, dan van zynen
verzoenenden dood; meer van zyn zitten ter rechter
dan van zyn hangen aan het kruis. Veel-handGos,
van Bloed en Wonden te fpreeken, (waaraan wy nog
thans alles te danken > hebben,) komt hun gevaarlyk
voor, veelligt zyn het hun de woordelyke tekenen eener nieuwe Secte !
„ Zy mengen de Wet zoo veel mooglyk is onder
het Euangelium, en bekleeden de vrye en bedingelooze
Genade voor allen die genadehongerig zyn, met duizen.
derleie maar.
„ Zy prediken ook Christus , (daarvoor mogen zy
gedankc zyn,) maar zoo, dat zy met de Linkerhand op
Hem wyzen, en daarentegen met de Rechterhand van
Hem afIooten . tot Hem noodigen, en te gelyk voor
Hem,
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Hem, voor het komen tot hem, zoo als men is, in zy
ne Naaktheid; Armoede,, Schande en Banden ; voor het
Geloof: jezus heeft my en alle menfchen Lief, als wy
ons maar van Hem wilden laates lief hebben en Zalig
maken, de menfchen ten fierkfte waarfchouwen. Zy
bidden Hem met den monde aan , noemen zich zyne
Knechten , en geeven Hem de íchoonfle Eertitels. Iscariots Broeders! verraat gy dus den Zoone des Menfchen
met eenen Kus"! Men zie in Ziguerer hoe ongelukkig de yver een Mensch kan vervoeren!
,

Raadgeevingen voor de gezondheid der Groote en Ryke Lieden, naar het Fransch van den Heere TISSOT gevolgd, ver
ons Land toepasfelyk gemaakt, door L. IIIK--merdnop
KER. Te Rotterdam , by R. Arrenberg , 1772. In
groot Svo. 518 Bladz.

vindt dit onderwerp niet veel afzonderlyk verMenhandeld
: de eerie die aangaande de gezondheid

der Grooce lieden, in "'t byzonder, gefchreven. heeft,
is de beroemde Italiaanfche Geneesheer RAMAllINI geweest, die in 't begin deezer eeuw een Werk in 'c ligt
gegeeven heeft over 't bewaaren van de gezondheid der
Frinfen ; vervolgens heeft, in 't jaar 1740, .een Deen fche Geneesheer, CARL, Lyfarts van den Koning van
Deenemarken , in 't Hoogduitsch , uitgegeeven een
Werkje, genaamd Geneeskonst van het Hof; dog 't zelve
is weinig bekend geworden. Eindelyk heeft de wyd
beroemde Heer TISSOT eene fraaije Verhandeling, over
de Ziekten der Lieden van de groote Waereld, in 't
Fransch, uitgegeeven. De tweede uitgaave , die wy
nagezien hebben , is , in 't jaar 77o, reeds uitgekomen.
Onze beroemde Landgenoot, de Heer 1I1CKEa, heeft de
gesnelde Verhandeling van den Hr. TISSOT, naar 't
Fransch, gevolgd , en ten naasten by met twee derde
deelen vermeerderd, en op ons Land en de Levenswyze
der Grooten toepasfelyk gemaakt. De Geneeskundigen
kunnen dit Werk ook met nut leezen, dewyl ze daarin
veel licht zullen ontdekken in 't nafpooren van de oorzaaken der Ziekten onder den Groote Lieden. Wy
deelen hier den verkorten inhoud der zaaken, die in Hooffukken verhandeld wordt, mede, om onze Leezers een
denk-
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denkbeeld te geeven van de wyze, op welke dit Werk
uitgevoerd is. Na eerst opgegeeven te hebben de ver-eischten van eene goede gezondheid ,'gaat hy vervolgens
over, om te onderzoeken, de Opvoeding, de Lucht,ide
Spyze en Drank, de Geneesmiddelen, de Beweeging en
Rust, de Hartstochten, het Slaapen enWaaken, deAffchei_,
dingen en Ontlastingen, de Kleeding, en 't geen verder
uitwendig aan het lighaam gebragt wordt. Hy toont
aan, de afwykingen, gebreken, en fouten die in deeze
genoemde zaaken veeltyds door lieden van de groote
Waereld begaan worden, die de voldoeningen aan hun.
ne zinnelyke vermaaken en gewoonten, boven de bewaaring van de gezondheid , ftellen. Hierop meldt hy de
meest gewoone Ziekten der Groote en Ryke Lieden, en
verklaart dezelven uit de misílagen, in de bovengemelde
zaaken begaan. Waarop hy dan, ten laatften, laat vol
-gen,radvitobehdng zi
der opgenoemde Ziekten. Tot een voorbeeld neemen
wy over een gedeelte van 't geen de Schryver over de
Zenuwziekten aanmerkt: „ Wanneer de te groote gevoeligheid of prikkelbaarheid van Zenuwen en Vezelen
tot die hoogte klimt, dat 'er, zoo wel door prikkels.,
die een gezond ferk Mensch niet aandoen, als door
ferkere aandoeningen, verkeerde en ongeregelde bewee_
gingen in dezelven ontffaan,• die de bedieningen des lig
belemmeren of beroeren, dan 'wordt zy, gelyk-hams
ik gezegd heb , de grondoorzaak van Zenuwziekten.
Wanneer men derhalven die te groote gevoeligheid ge.
noeg vermindert, en de prikkels, welken dezelven tot
die verkeerde en ongeregelde beweegingen opwekken ,
wegneemt , geneest men de Zenuwziekten ; edoch hjC
labor, hoc opus est. Dagelyks wordt men tot die einden
by groote en Ryke Lieden, en by anderen, geroepen, dan
ongelukkig zelden voldoet men 'er aan; men bedaart
dikwyls de toevallen van die Ziekten, maar men neemt
'er fchier nooit de eerfte oorzaak van weg; meenigmalen zekerlyk , om dat de Lyders, in her gebruik der
Geneesmiddelen en in de opvolging der leefregelen, niet
aanhoudende en nauwkeurig genoeg zyn; maàr niet zeiden ook om dat men niet genoeg let op den verfchillenden Raat van Zenuwen en Vezelen, noch op 't onder
fcheld der prikkelen, die dezelven aandoen. De behandeling 'er van, zegt TISSOT, is tot hier toe de onzekerCc
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f'te, om dat men tot nog toe de oorzaaken niet genoeg
onderzogt heeft. Men heeft niet opgemerkt, dat dezelven zeer onderfcheiden zyn, dat zy alle byzondere
Geneesmiddelen vereifchen, en dikwyls zeer verfchillenden 1 dit gedeelte der Geneeskonst is nog te zeer
cynsbaar aan den geest van famen(telzels te miaken;
ik zou fchier gezegd hebben, aan dien van partyzucht,
of ten minften aan dien der mode. Verfcheiden zeer
groote Geneesheeren, vervolgt TISSOT, de Zenuwziekten aanmerkende als een gevolg van eene verflapping
der Zenuwen en Vezelen, en van eene zwakheid der
fpysverteeringen, willen dezelven geneezen door heete en verfterkende Geneesmiddelen , door Gommen ,
Staal, bittere ExtraEten, Camfer, Bevergeil (Castoreum,) Muskus , geestige Tinctuuren , Opium , enz.
Dan dit is eene kennelyke dwaalins : alle de Zenuwziekten slechts aan eene oorzaak toefchryvende, verzet
men 'er zich tegen met alleen eene foort van Geneesmiddelen, en ongelukkig (laagt men daar in even zoo
weinig, als ik toonen zal, dat zulks met de Maagziek.
ten gelukken kan. Zenuwen , verhard en geprikkeld
door een te fterk gebruik van Speceryen of Wynen,
herftellen zich niet door het gebruik van Duivelsdrek,
pf geestige Tinctuuren , middelen , nog veel fcherper,,
dan de íterkfe Speceryen en de geestryk:te Wynen.
Zenuwen , verdroogd door 't misbruik van het Eau
des Barbades, van het Marasquin, van fterke Dranken,
Liqueuren , van Pepermunt- Water , enz. laaten zich
niet bedaaren door het veel gebruiken van Tinctuuren
uit Gentiaan - Valeriaan - wortel , Bevergeil, of Barnfteen, door het Elixir van Vitriool of het Eau des
Carmel; maar deeze Geneesmiddelen, zoo fchadelyk
in die gevallen , doen zeer veel goed in dezulken ,
waarin verilapte Vezelen , een waterachtig en verarmd
bloed, de waare oorzaaken van de Kwaal zyn; en de
gevallen van de eene en andere natuur doen zich dik wyls op. Misfchien zyn 'er , in beide de gevallen,
geene gefchikter middels dan het liquor van HOFFMAN,
en de zoete geest van Salpeter. Een ander gedeelte
van Geneesheeren, vaart TISSOT voort, onder welken.
men 'er ook telt, die met recht beroemd zyn, hebben
een beginzel aangenoomen, 't welk door de alleroudite
Geneeskundigen is voorgefteld , doch door CALENIJS
reedy
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reeds wederfproken; te weeten, dat de Zenuwen gelyk koorden werken; dat alle de hysterike, hypochondrike, en ftuip- of krampachtige Ziekten van derzelver
te groote fpanning afhangen, dat men die niet als door
ontfpannïng geneezen kan; dat even daarom alle Spyzen en Dranken, welke niet fmaakeloos zyn, fchade
doen, en dat de beste, de eenigtle goede Geneesmid
lang aangehouden en herhaalde warme en-^leszynd
koude baden, en fchier verfchrikkelyke hoeveelheden
van zuiver waterachtige Dranken. Deeze Geneeswys,
welke uitnemende is, wanneer eene fcherpte van vochten, eene droogheid van Vezelen, eene ontfteeking van
bloed, en eene ontfioken verdikking van gal de over.
hand hebben, heeft in deeze gevallen moeten hebben,
en wezenlyk gehad, de allergelukkigfle gevolgen , en
heeft, onder de handen van mynen Vriend, den Heer
POME, die dezelve zo bekwaam beftuurt, de fchoonte
Geneezingen bewerkt; doch zy trekt zich niet uit tot
alle gevallen, en daar zyn 'er waarin zy volftrekt try.
dig zyn zou. De Geneeswyzen met verfterkende, en
die met verlappende , middelen hebben beiden haare
bepaalde toediening. . De Geneesheeren , die zich
slechts by Bene houden wilden, zouden eene gedeelte
hunner Lyderen berooven van het Geneesmiddel , 't
welk hun alleen dienftig is, en zouden zich zelven 't
vermaak beneemen , dat zy uit een gelukkig gevolg
van geneezing finaaken; men behoort de eene en andere te weeten, van pas te gebruiken, en dikwyls geheel
verfchillende geneeswyzen, zoo men in alle geneesbaare gevallen_ gelukken wil. Eene geneeswys is daarom
niet te minder goed, om dat ,zy de beguntligde ge.
neeswys is van eenen mededinger. Laat ik hier byvoe_
gen, dat 'er zelfs gevallen zyn, waarin men, die twee
flrydige geneeswyzen in een zekeren zin moet weeten
te vereenigen, en dat 'er anderen voorkomen, in welke men de een op de andere moet laaien volgen; 't
is niet als een langduurige ondervinding en een geest
vry van vooroordeel voor eenig famenftel, welken den
Geneesheer in ílaat tellen om alle die gevallen wel te
onderfcheiden, enz".
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Verhandeling over het nationaal gebruik der Turf- of Hout asfche, in Holland. Door J. LE FRANCQ VAN nERKHEY,
M. D. Te Amfterdam by Yntema en Tieboel, 1779.
Behalven de Voorreden 145 bladz. in gr. oftavo.
;

alles wat 'er vbor en tegen het gebruik der Asfche,
Nahier
te Lande, te berde gebragt is, heeft men dee-

ze Verhandeling van den Heer van Berkhey, nopens dit
onderwerp, geenszins overtollig te agten: ze eischt integendeel, mag men wel zeggen, de oplettendheid van
dezulken, die de handhaaving van onzen Landbouw ter
harte neemen. Dezelve naamlyk behelst niet alleen
Theoretifehe aanmerkingen over dit Stuk, maar ze verleent te gelvk een aantal van Practicaale waarneemingen ;
aan de hand gegeeven door onzydige Landlieden, welken, zonder in de daaromtrent ontftaane verfchillende
denkwyzen van de onderzoekeren der Natuurlyke Historie betrokken te zyn, eenvoudig getuigen, wat hunne Vaders vóór hen, en zy in laater tyd gedaan hebben, of, bv voorkomende gelegenheden, nog doen. Het
inzamelen deezer onpartydige getuigenisfen heeft onzen Schrijver aanleiding gegeeven tot het nafpooren vee.
lèr bijzonderheden, welken ter ophelderinge dienen van
't: geen daaromtrent, hier te Lande, plaats gehad heeft,
en nog heeft. Daarbenevens befchouwt de Heer van
Berkhey,, in deeze Verhandeling, dit onderwerp nog uit
een gezigtspunt, dat men tot heden, naar 't fchynt,
niet genoeg in opmerking genomen heeft; te weeten,
ten opzigte van de waarde der Asfche, in evenredigheid
tot de waarde der gewoone Mest ; en van 't voor- of nadeel, dat, uit de verfchillende fchikkifgen desaangaande, met betrekking tot de gefteldheid onzer Provincien,
moet voortvloeien. Dit alles maakt deeze Ver
te opmerkenswaardiger; en ze komt eeniger.-handelig
maate als een ,Aanhiangzel, tot dat gedeelte van 's Mans
Natuurllke Historie van Holland, 't welk van 't gebruik
der Asiche in den Landbouw handelt.
Oorfpronglyk is de zelve gefchreeven , ter beantwoordinge eener Prysvraage der loflyke Maatfchappye van
den Landbouw, te Amfterdam, nopens het gebruik der
Asfche ; doch ze ziet thans, waar van den Heer van
Berk,
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Berkhey, in 't Voorberigt, de reden meldt, afzonder
licht. Iagevolge dier eerstgemaakte fchikkinge-lykhet
is de Verhandeling drieledig.
„ Eerstlyk (zegt hy,) flaat ons het vodrgeltelde in het
eerfte Lid der Vraage te onderzoeken, naamlyk : „ Zou„ de men zig, tot verbetering der Bouw- en Weilan.
„ den, in onze Provinciën, van de Hout- en Turfasfche,
„ met nut kunnen bedienen ?"
„ Ten tweede, zullen wy tragten te ontvouwen, voor
welke foort van gronden dezelven met het meeste nut
kunnen gebruikt worden, en dus voordeelig zyn.
„ En eindelyk zullen we nagaan, op welk eene wyze
dit ten meesten nutte verrigt kan worden; welk een
en ander kan dienen, ter beantwoordinge van het tweede
Lid der Vraage: „ Voor welk foort van gronden, en op
„ welk eene wyze, zoude men dezelve tot het meeste
„ voordeel kunnen gebruiken ?"
Ieder hoofdgedeelte behandelt de Heer van Berkhey
niet alle oplettendheid, en men ontmoet 'er, als boven
aangeduid is, verfcheiden leezenswaardig byzonderheden
in, vooral omtrent het geen hier te Lande by uitílek
In aanmerking komt, die men elders te vergeefsch zou
zoeken. =- Het hoofdzaaklyke komt hierop uit.
Wy kunnen, een behoorelyk onderfcheid maakende
tusfchen de verfchillende foorten van Gronden, en de
manieren van behandeling; gefchikt naar den eisch der
omftandigheden, (waarover de Heer van Berkhey zich
naauwkeurig uitlaat,) zekerlyk een nut gebruik van onze Hout- en Turfasch, in den Landbouw, hier te Lande
maaken. Ook is zulks van oudsher den Ingezetenen bekend geweest, en nog heden niet onbekend aan hun ,
die zich met den Landbouw geneeren: des wy die Kun
niet aan de Brabanders of Vlaamingen verfchul--dighen
digd zyn, noch van hun desaangaande iets behoeven te
Meeren. Maar wy kunnen ons van dat middel,
ter bemestinge onzer Landen, gewoonlyk, met geen voordeel bedienen , ter oorzaake van de kostbaarheid der
Asfche : en dit gebruik van dezelve kan, naar de tegen
onze Provincien daaromtrent gemaakte in--wordigen
rigtingen (welken veelligt niet dan bezwaarlyk te ver
zouden zyn,) tot nog althans, met geen alge.-ander
teen voordeel voor onze Provincien, en inzonderheid
Cc'
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wiet voor Holland, als een algemeen gebruik ingevoerd
worden.
Met de byzondere ontvouwinge hiervan mogen wy
ons in deezen niet ophouden; gemerkt zulks van te langen nafleep zou worden; en de meeste byzonderheden
daartoe betrekkelyk van dien aart zyn, dat de Liefheb
na te-bersdzlvnigheamnbor
gaan, om 'er over - te kunnen oordeelen. Liever zullen
wy des, ten gevalle onzer Leezeren in 't algemeen ,
hier, uit deeze Verhandeling, nog mededeelen, het berige, dat de Heer van Berkhey ons geeft, wegens den
oorfprong Oer Aschverkoopinge, hier te Lande; 't welk
aldus luidt:
•, 't Is overbekend, dat onze Provinciaale Steden, in
alle onze ' Provincien, vooral in Holland,, eene gantsch
andere gedaante hebben, dan die van andere Landen,
ten miníle eene geregelder orde van zindelykheid onderhouden. Mitsgaders dat zy, uit hoofde van netklimaat,
en de volkrykheid der meeste Steden, door de natuur,
als 't ware, hier toe gedwongen worden; dit lyd geen
tengenfpraak, Wel voornaamlyk, heeft dit ftand ge.
greepen in de Hollandiche Steden, ze¢ert dat zy, na
de Unie, en de bevestiging der Republiek, zoo volkryk wierden, dat zy die open pleinen, welke in veele
Steden waren, (even als ze nog heden in de Vlaamfche
en Brabandfche, vooral in Brugge en Gent, zyn,) bewoond en betimmerd zagen. Het aantal van gebouwen
riet de volkrykheid toeneemende, vond men zig genoodzaakt, om die open pleiner_, welken veelal, tot de algemeene vuilnishoopen, - ten minften van eenigen der
Steden, dienden, te bebouwen. Buiten dat, wierden
ook de plaatfen der wooningen te bekrompen voor de
vroegere inrigtingen. Eertyds naamlek, had genoegzaam ieder huis, een .asch- of vuilnisbak in huis, of agter op de plaats; die dan, op zekere tyden, door de
boeren geleegd, of door arbeiders op eigen kosten buiten de Stad op ftaalen gebragt wierden; naar uitwyzen
veelex oude Stede-wetten, waar uit blykbaar is, dat ieder op zekere boete daartoe verpligt was. Dan dit ging
zoo verre als 't konde; of de affland der plaatfe , om het
vuilnis te brengen, was te verre; of het verzuim van
arbeid en huishoudelyke zaaken beletten het. Hier uit
ontflond dan, 't geen nog heden in onze Steden, ondanks
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danks daar op geftelde boeten, met moeite belet word,
de gewoonte, om allerlei vuil en Asfche in het water
te werpen; welks bodem daardoor tot een gemeenen
aschput wierd. En hoe zeer ieder huishouding, voor.
tyds, aschputten en dellen in of agter de huizen had,
de bekrompe plaats der wooninge was dikwerf oorzaak,
dat men die, vooral in Rotterdam, Amfterdam, Haarlem en Leiden, wel dra tot eenig kleen keldertje, fchaprai, of bedílede , inruimde of bebouwde. Dus vond
men eerlang, wel te verftaan in de Hollandfche Steden,
weinige, en nu bykans geene, aschputten meer. Hier
uit ontftond , buiten de ílordigheid, het gevaar van eenen
befinettenden flank in den Zomer, door de uitwaasfemingen der wateren. Veele Steden, byzonder ook Leydén,
hoe frisch anders het open afloopend water aldaar ware,
(telden des middelen in 't werk, om de wateren zuiver
en frisch te houden , door af- en toemaajende Water.
nolens en afleidende en aanvoerende Canaalen, en wat
'er Amíterdam al aan te kosten gelegd heeft, behoef ik,
noch aan het Genootfcliap, noch aan myne Leezers in 't
algemeen, te zeggen. Daar by kwam het dikwerf opkomend gevaar van Brand; die veeltyds voortfproot uit
de noodzaake, die de geringe gemeente had, , om haare
Asfche in een kleen beflek van een kamertje of kelder
te bewaaren; dewyl niemand, volgens der Steden-ordonnantien, zyne Asfche op straat moge werpen, maar
die elders weg brengen moest.
„ De Vroedfchappen der "Steden, dit ziende en opmerkende, vonden zig daardoor genoodzaakt, om hier
op gere g elder orde te fellen. Het was wel hier en daar
van ouds al in gebruik, om, onder het opbrengen •van
gemeene Lasten, of wel op Stads kosten, de vuilnis en
Asf^he, door daartoe aangeftelde lieden , van der bur.
geren huizen te doen afhaalen ; dan men wierd, door de
toeneeming der Volkrykheid, genooddwangd, om 'er
flerker reglementen op te maaken. In die dagen had
ieder Stad, buiten derzelver muuren,, op byzondere
plaatzen, flaalen en mestfaalten, daar dat vuil gebragt
wierd; van welken ieder die wilde, byzonder de Boe
voor een zeer geringen prys, elders alleen op een-ren,
Verzoekbriefje, deeze (toffe konden bekomen: terwyl de
Steden den last van het afhaalen, en de onkosten van
Schuiten, Karren, en Arbeiders droegen. Onze Boeren
Ce 4
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ren wisten, toen reeds, zeer wel., het nut en gebruik.
dier Iloffe; zy waren het, en niet de Brabanders, die
den prys maakten (*) en de Steden waren 'er mede te
vrede. Dog, gelyk het al veel in dergelyke gevallen
gaat, de Opzienders over deeze ítaalen maakten mis
edelmoedigheid der Regenten; en deezen-bruikvande
wisten niet, dat zy 'er geld voor trokken, veel minder
hoeveel; dus begreepen ze ook niet; dat 'er een merke1yk foulaas voor der Steden onkosten in lag. Deeze
Opzienders nu, ('t geen ik van eenige hunner in voorige
dagen wel zoude kunnen bewyzen,) het geld in de zak
Steekende , floegen allengskens den prys op. En zulke
Aschbaazen, hierdoor de waardy deezer ftoffe hebbende
eren kennen, zogten voorts overal, naar de duurfte
0opers, en naar de ftreeken, daar men meest om Asch
en ftraatvuil verlegen was. Dit vonden zy eerst in
eengen der Generaliteits Landen, aan Braband grenzende, en vervolgens by de Vlaamingen en de Brabanders, Dit is waar; de Vlaamingen en Brabanders zog ten ons niet op; maar onze Aschbaazen zogten hen op,
En onze Boeren, die zwaarder lasten van, hunne Lan.
den betaalden, en tevens een overvloed van anderen
mest konden bekomen, tegens minder prys, dan men de
Asfehe opíloeg, moesten 'er van afzien. Deezé handel
,con evenwel niet lang ftand houden, of dezelve moest,
hier pf daar, den eeneg of anderen fe hranderen Regent
in 't oog loopen; en die zelfde Inlandfche Boeren, welken zig te vooren ftil hielden, houdende de waardy der
Asfche en de kundigheid voor zig, beklapten den han?
,iel. F-enige Steden beflooten derhalven de Aschbaazen
bier over te onderhouden, welken ligtlyk toevielen:
want

l

(*) Deeze, en eene foortgelyke uitdrukking , in 't vervolg
voorkomende, (laat op het denkbeeld ven den Eerwaarden van
Iperen, die van oordeel is, dat de Brabanders en Flaansingen de
waarde der Asfche beter kenden dan onze Landlieden. Zie
?s Mans Verhandeling, ter aanpryzinge van het gebruik der Asfche hier te Lande, in de Verhandelingen aan de Hollandfchs
Maatfchappy, XIIde D. Zyn Eerwaarde heeft, in die Verhandeling, de Brabanders en Vlaamingen in 't algemeen, met opzigt
tot den Landbouw , boven onze Landzaaten gefchat; en de Ijeer
van Berkhey verdeedigt hier tegen, in dit Stukje, onze Landgenooten. als niet minder kundig en bekwaam.
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want deeze, het dreigende gevaar ziende, van den gewoonen buit, dien zy, by wyze van emolument, op
hun `ampt rekenden, en ook, onder oogluiking, nog
wel eventjes eerlyk zoo konden noemen, te verliezen,
beflooten, ten einde 'er nog zoo veel van ce behouden
als zy konden, om de Asfche, en vuil der Steden, by
wyze van uitkeering, en contra, over te neemen. Dit
gefchiedde op verfchillende voorwaarden, naar het goed
Regenten : hier, door het betaalen eener ze.-vinder
kere fomme , en elders , door op zig te neemen het
fchoonhouden der wateren, benevens het onderhóuden
der Kaden, en Steden paden. Hier mede was 'er voor
Benige Steden veel gewonnen; dan het duurde niet lang,
of het misbruik floep weder in. Men deed, nu meester
pover de Asfche zynde, dezelve in prys (eigeren : men
wist ze te fchiften , naar de keuze der Brabanders, en
men verzuimde om de kaden en wateren behóbrelyk
gade te (laan. De tyd, die, aan wyze Regenten, alles
ontdekt, opende de oogen ook aan minder verzienden ;
en men befloot om de Asfche openbaar te verpagten , of
voor Stads rekening te doen opzamelen, en verkoopen.
En zints hebben 'er de Steden zig zoo wel by bevonden,
dat -zy geld overhouden;, althans in myne welbekende
aanzienlyke Vaderlyke Stad Leyden; alwaar, volgens de
opgave uit de ongineele Boeken van wylen JA CO B V A N
WERVEN, een Man van vernuft, die de Stad veele gewigtige dienften gedaan heeft, by verpagting, door de
Brabanders, voor de Asfche betaald worden, vier duizend Guldens meer of min jaarlyks. Mits dat zy dan,
voor eigen rekening, onderhouden de Karren, Paarden,
Aschluiden, Aschfchuuren, en verdere noodwendighe.
den. Hier door is dan de prys der Asfche zoo aanmerkelyk gereezen,' dat het inderdaad een aanzienlyk tedemjddel geworden zy. Zulks is vervolgens, door eenige Heeren van Dorpen en ITeerlykheden, of door de
Baljuwen en Schouten, opgemerkt, die dit mede in gebruik bragten. In oenige Dorpen viel dit gemaklyk te
doen; byzonder in dezulken, die minst door Bouw-en
Akkerlieden bewoond wierden, als welker ingezetenen
verblyd waren, hunne Asfche en vuil kwyt te raaken.
Maar in Dorpen, daar veelc Bouw- en Akkerlieden woon.
den, ging dit niet gemaklyk : dewyl de Boeren zelve
dit vuil haalden, of, als uit ons voorgemelde getuic_
Cc s
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fchrift blykt , opkogten; en vermits veelen der andere
dorpelingen, die geen Aschputten hadden, dezelve liever op een gemeenen del of Aschhoop wierpen, om ze
door hunne gebuuren te doen afhaalen, dan ze aan den
Heer, door dwang, te geeven. Dit was op verfcheiden
Dorpen van dat gevolg, dat 'er de Heeren en Schouten
wyslyk van afzagen; begrypende dat hunne Ingezetenen
'er by bevoordeeld, en hunne Heerlykheden en Landen
door verbeterd wierden. Men brak des de Schuuren
af; gelyk ik zelve nog, te Warmond, den grond van
zoodanig,eene Schuur, benevens het aanhoorende erf,
daar de Asfche gelegen had, gekogt, en daarop goed
geboomte geteeld heb. Intusfchen vond men ook andere
Dorpen, welker Heeren en Schouten min edelmoedig,
door fubtiele kunstjes, of, als ik 't zeggen mag, knevelaaryen , verfcheiden der Dorpelingen noodzaakten,
om hunne Asfche en vuil aan des Dorps Aschman te
geeven. Ik zeg, verfcheiden der Dorpelingen ; om dat
de Boeren, die een eigen ftal en mestfaalten of putten
hadden, 'er niet wel toe te dwingen waren. Wat doet
inen dan ? Men bedient zig van ban en boete: men bekeurt naauwkeurig al die eenig vuil op den weg werpt ;
men dwingt de Lieden, om een gemetfelden mestput te
houden, of bekeurt ze, en gaat naauwkeurig na, of
men, by avond of ontyde, Asfche in een anders put of
op den del brengt; en, onder voorwendfel van gevaar
van brand, is 't alweer drie gulden voor Myn Heer
den Schout, of een zesthalf twee drie voor den Diender. — En dit is de waare Plaat van den oorfprong der
Aschvcrkooping in ons Land".

Het 3agtregt onpartydig befchouwd , in drie Brieven aan den
Heer en Mr. J. 1). door Mr. Y. v. D. Alom te bekomen.
In gr. OEIavo 208 bladz.
tyd (*) hebben we gewag gemaakt van een
VoorBriefeenigen
van Mr. Dierquens, aan Mr. Rendorp, wegens

deszelfs Verhandeling over het jagtregt : op deezen grief
volgt nu een drietal van Brieven, in welken Mr. P. v,
D.
(*) Zie boven bi. i7.
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D. op dig neemt, de bovengenoemde Verhandeling te
verdeedigen, tegen de wederleggende aanmerkingen in
den opgemelden Brief vervat. Zyn Ed. heeft goedgevonden dat geheele briefswyze opstel, tegen die verhandeling, van vooren tot agteren na te gaan , en dus
het ganfche verfchil, in deszelfs volle uitgeftrektheid,
als 't ware op nieuw te behandelen. Mogelyk kan zulks
zyne nuttigheid hebben , om den grond en van het Jagtregt, en 't geen daaromtrent in vroeger of laater tyd,
hier te Lande, 't zy dan met regt of door misbruik,
voorgevallen zy , nader open te leggen; waartoe het
een en 't ander, ter wederzyde, in deeze Gefchriften
voorgemeld, van dienst kan weezen; te meer daar ook
veelen der nadere aanmerkingen van den laatsten Brievenfchryver, ten deezen opzigte, gantsch niet verwerpelyk zyn. Dan deeze manier is ook juist gefchikt ,
om de behandeling van dit onderwerp, by voortgang,
Heeds omflagtiger te maaken; en 't meerendeel. der Leezeren te verveelen ; al zoekt men de dorheid van het
Ruk, door Bene Ieevendiger fchryfwyze, te vervrolyken, gelyk deeze Schryver zig voorgefteld ,heeft. (Wy
laaien de reden, die by daarvoor te berde brengt, aan
haare plaatfe; naar die zogenoemde vervrolykende pasfagien zyn zekeflyk de beste (tukken zyner Brieven
niet.) ----- Om dit verveelende omilagtige voor te
komen, en den Leezeren in 't algemeen van meer nut
te zyn, zou het, onzes agtens , raadzaamer weezen ,
dat men de behandeling van 't verfchil voortaan wat enger beperkte , naamlyk ter beffisfinge van de groote
vraag, daar 't hier inzonderheid op aankomt , en daar
een ei genaar van een byzonder Landgoed bovenal belang
in heeft, „ of de gequalificeerde Jaagers geregtigd zyn ,
om op eens anders Landgoed,- invito Domino tegen
„ wil van den Eigenaar, te jaagen" ? „ 't Is my", zullen tog de meeste Leezers met onzen Schryver zeggen,
„ 't Is my waarlyk zeer onverfchillig, of alle de haa„ zen, putooren, trapganzen, tarzels, moerhoenderen,
„ met één woord, of al het loopend en vliegend, of
vooral het grof Wild, der Graaflykheid toebehoore.
„ Ik voor my fuel 'er ook zo groot belang niet in , of
zy alleen, en met uitfluiting van alle anderen, kegt
hebbe, om op die dieren, zo edel als onedel, zo grof
„ als fyn , zo klein als groot te jaagen , te vliegen en
,, de,
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„ dezelven van kant te naaken. -=
Doch 't is my
„ gantsch niet om 't even, of ik tegen wil 'en dank ge„ noodzaakt ben, de Jaagers op myn land te dulden ".
Ook maakt deeze Schryver daarom geen zwaarigheid, om veele (tellingen van de andere zyde toe te
ftáan, zonder te vrcezen, dat dit byzondere verfchili
hier door ten zynen nadeele beflist zal worden. „ Ik
„ kan, zegt hy, u toeftaan, dat de Franken, toen zie
[,tot Klovisj zeiden, Omnia Gloriofe Rex quo cernimus
tua funt, (Grootmagti jie Koning, alles wat ivy hier voor
,, ons hebben is het uwe,) zo wel zagen op het Wild, als
„ op de Buit te Soisfons byeen verzameld. Ik kan
„ u toeftaàn, dat geen Edelman met Spanjoelen heeft
• mogen gaan, geen haas, geen patrys, of eenig ander
„ Wild heeft mogen vangen, dan met content der Graa„ ven. Ik kan u toetaan, dat de Graaven alleen
„ bezitters zyn geweest van de bosfchen en wildernis, fen in Holland, en dat hunne Plakaaten alle die bos„ fchen en wildernisfen raaken. Ik kan u toeftaan, dat
„ alle die geregtigheden op de Staaten overgegaan zyn:
„ dat zy alleen hebben 't i'egt om 't Wild te jaagen en
te vangen. Ik kan u toelaan, in den ruimften
„ zin toeftaan, al wat ge afleidt uit het vergunnen der
„ Vryheden; uit het verzoek van den Heer van Ob,, dam; uit de Commisfien op Aernt Knebhout en anderen; uit het beweerde door de Prokureurs Gene,, raai tegen den Heer van Kruiningen en de Vrouw van
„ Egmond. Uit dit alles tog zal nog niet volgen,
„ dat een Jaager, verlof krygende van de Staaten, of
van den Opperhoutvester, 't geen in deeze het zelf„ de is, om 't Wild alom te jaagen en te vangen, daar„ door 't regt verkrygt, om, tegen wil en dank van
„ eenen eigenaar, 'op deszelfs grond te komen ".
De ongeregeldheden, welken uit die, 't zy dan eene
geregtlyke, 't zy eene te onregt aangemaatigde, vryheid
ontftaan zyn, komen in als de hoofdoorzaak van het eer
dit onderwerp; en 't" weezenlyke des-iefchryvno
verfchils, daar 't voornaamlyk op aankomt , bepaalt
zig eigenlyk tot dit point. Het zelve verdient gevolg
bovenal overweeging; en 't geen de Fleer en Mr.-lyk
p, v. D. deswegens aangedrongen heeft, tegen het geen
de Heer Mr. Dierquens beweert, mogen zy, die zig op dit
Stuk toeleggen, nog wel eens opmerkzaam nagaan.
Be-
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Befchryvinge van eene nieuwe manier om Molenasfen en Molenroeden te maaken , uitgevonden door H. SPILLE. Te
4mfierdam by H. Keizer 1779. In groot oftavo 12 bl.
fteeds toeneemende duurte van Molen- Asfen en
D MolenRoeden heeft den bovengenoemden H. Spille,
eenigen tyd, gelyk hy meldt, werkzaam doen
P
y

al voor
zyn , om middelen uit te denken, en te beproeven ,
waardoor men in Raat gefield kon worden, om Molen
Molen- Roeden te maaken, welken niet alleen-Asfen
minder aan 't breeken onderworpen zyn, maar die ook
tevens gemaklyker en met minder kosten heríteld, en
tot laager prys geleverd kunnen worden. Ten laatfte
is het hem, zynes oordeels, gelukt, een middel daar toe
uit te vinden, hier in beftaande: „ Men moet de Mo„ len- Asfen maaken , zonder gaten voor de Roeden; en
„ de Molen- Roeden, buiten om den As, in elkander
„ fluiten; en wel op zulk eene wyze, dat de Roeden ,
door inkeeping, geen de minfte verzwakking lyden".
an deeze zyne uitvinding, voor welke H. E. Gr. M.
de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland,
hem .goedgunfliglyk, met een uitfluitend OEtroy, voor
den tyd van vyftien jasren, hebben gelieven te begiftigen, geeft hy in dit Stukje, met eene nevensgaande voldoende afbeelding van een Molen met zulke Roeden, op
die wyze aan den As gehegt, eene naauwkeurige be.
fchryving. En alle de deden van het Werktuig, mitsgaders de manier om het zelve in eene Molen te brengen,,
befchreevef hebbende, wyst hy de voornaamfte voor
aan, welke deeze As en Roeden hebben,, boven-deln
die, welken tot den tegenwoordigen tyd in gebruik zvn.
Alles heeft een vry gunflig voorkomen, inzonder_
heid ten aanzien van de eerfte kosten, die buiten kyf
minder zyn; maar des kundigen vreezen voor het inwateren der Roeden, en het verdraaien of afbreeken van
den al te zeer verligten As; die, min zwaar zynde, eg_
ter geen minder wederftand heeft te bieden. Dan de
uitvinding is des niettegenttaande van die natuur, dat
het der moeite waardig fchyne 'er eene proeve van te veemen, om na te gaan, of ze op den duur beter voldoe,
dan men, ten gemelden opzigte, dugte.
Ee-
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Befchryving van een glazen Werktuig, dienende om in weinige minuuten, met zeer geringe kosten, Mineraale Wa.
teren te maaken; als mede van zommige nieuwe Eudiometers : in een Brief aan den Eerw. Heer PRIESTLEY, Lid
van de Koningl. Soc. te Londen , door den Heer j. H.
de MAGELLAN , Lid van de Koningl. Soc. te Londen.
Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht ' by A: v. Pad.
denburg 1779. In gr. oEtavo S4 bladz.
de ontdekking, dat de kragt van ,t Pyrnaonts-SpaO nZeltzer-en
dergelyke Mineraale Wateren grootlyks
daardoor' veroorzaakt wordt, dat zy met de vaste Lugt
bezwangerd zyn, is men al vroeg bedagt geweest, op
het uitdenken van middelen, om gemeen water met de
vaste Lugt te bezwangeren, en dus Kunst-MineraalWateren voort te brengen. De proefneemingen gelukten; en de ondervinding toonde, dat men zig van deeze Kunst-Wateren, met geen. minder vrugt, in de Geneeskunde, kon bedienen, dan van de Natuurlyke. Hier
door erlangde men. dat voordeel, dat men, met geringer kostendan anders, zodanige heilzaame wateren kon
verkrygen, en dcrzelver geneezende kragt te baat neemen, wanneer 'er geen Natuurlyke Mineraal- Wateren
by de hand waren. Midlerwyl bleef dit egter over,
dat de bewerking zeer ongemakkelyk en van vry langen duur was. Zulks heeft den Heer de 112agellan' doen
denken op een toefl:el, waardoor dit met weinig moeite, binnen een quartier uurs, verrigt kan worden; van
welken toeftel en deszelfs nuttig gebruik, op de proef
goed bevonden, zyn Ed. in deezen een duidelyk verflag geeft. Hier nevens voegt hy een berigt van drie
door hem vervaardigde Eudiometers of Lugtswelgef eldheidmeeters , werktuigen , dienende om de gezonde eigenfchappen der gemeene Lugt te bcpaialen. Den toe.
fel en de behandeling deezer Werktuigen befclvyfc hy
insgelyks nauwkeurig ; en de ondervinding, die het
nut deezer Werktuigen reeds geleerd heeft, heeft ook
wel byzonder getoond, dat dc laattte der drie alhier
befchreeven Eudiometers, overcenkomflig met des Au.
theurs fchryven, in de toepasfing het gemaklykst, en
in de uitkomst het naauwkeurigst is. Eene Plaat, op
welke alle de bier befchreeven Werktuigen afgebeeld
zyn, vergezelt deeze befchryving. Ther-
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Theorie der fchoone Kunflen en Weetenfchappen, grootendeels over
g enomen uit het Hoogduitsch van r J. RIEDEL, en met byvoegelen, aantekeningen en eene inleiding vermeerderd, door Mr. H.
.

van ALPHEN, Lid van de Maatfchappy der Nederlandfche Letterkunde te Leiden. Eerfte Deel. Te Utvegt, by G. T. v. Pad•
denburg, de Wed J. v. Schoonhoven en G. v. d. Brink Jansz.
1778. 73ehalven de Inleiding van 96 bladz. nog 334 bladz. in
groot ofiavo.
ALPHEN, by gelegenheid zyner Theo•
rie, enz. Te Utrecht by J. v. Kasteel. In gr. ot7avo 112 bladz.

Brief aan den Heer Mr. n. v

.

dat den Nederlanderen tot nog eene wysgeerige theorie
Hetderbezef
fchoone I{unften en Weetenfchapp en ontbrak, gepaard,
rechte kennis

tapet de overwee ging van het nut, dat uit derzelver
voortvloeit, heeft den Heer Mr. van Alphen genoopt, om de
handen aan 't werk te (laan , ten einde zyne Landsgenooten hier in
behulpzaam te weezen. Nademaal nu dit onderwerp voor zeer
veele der Nederduitfche Leezeren genoegzaam geheel nieuw is ,zo
heeft by 't, op goeden grond, dienstig geoordeeld, voor het Gefchrifc, dat hy hun wilde aanbieden, eene uitgeweekte Inleiding te
plaatzen.; om hun, buiten de voordregt van zynen arbeid in dee•
zen aangewend, onder het oog te brengen, de noodzaaklykheid
van die, tot dus ver, maar al te veel verwaarloosde beoefening
der regelen van het weezenlyk Schoone; vooral met betrekkinge
tot het Dichtkundige Schoon, waartoe by zig in dit Werk wel byzonder bepaalt. Deeze Inleiding toont, in de eerile plaatze, dat
de oorzaak van de agterlykheid onzer Nederlandfche Dichteren,
waardoor zy minder vordering dan de Duitfchers in de •Dichtkunst
gemaakt hebben, grootlyks te zoeken is, in het gebrek deezer beoefeninge; welker uitgebreidheid en nut in 't algemeen hier tevens aangeduid wordt. Verder beantwoordt de Autheur de voornaamfte bedenking, welke daartegen ingebragt wordt, als f}rekte
die beoefening van de theorie ter belemmeringe van de genie;
waarop hy zig voorts uitlaat over het ftellige nut , dat de fchoone
Kunsten en Weetenfchappen aanbrengen, by aldien ze wysgeerig
beoefend worden. Onze Nederlandfche Dichters hier toe aan te
moedigen,' is het voornaarne oogmerk deezer Inleidinge; en om
hun hier omtrent een weezenlyken dienst te doen, zo heeft de
Heer Mr. van Alphen het raadzaam geoordeeld, gebruik te maaken van een Hoogduitsch Werk van den Heer Riedel over dit onderwerp. Ten ende zulks met de meeste vrugt te doen, heeft
by zig vo^rgefield dat Werk niet zo zeer te vertalen, als wel
hetzelve grootendeels flegts tot Gene handleiding te gebruiken : be.
houdende, als iemand, die onder het vertaalen de floffe belle.
deert,
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deert, de vryheid, om in het Werk alle zodanige veranderingen
en vermeerderingen, ter verbeteringe, in te voegen, als by oor
dat het onderwerp vereischte, of, naar zyn inzien, ten-del;
theesten nutte der Nedeiduitfche Leezers kon ftrekken.
Ziet Werk, door zyn Ed. op die wyze behandeld, vangt aan
niet eene befchouwing van de fdhoone Kunften en Weeten,chappen, ter nafpooringe van het grondbeginzel en de eigenfchappen
der fchoonheid, mitsgadets derzelver uitgebreiden invloed Op
deeze algemeene befchouwing volgt wyders eene ontwikkeling der
fchoonheid in haare afzonderlyke weezenlyke deelen; welke den
lieer Riedel de volgende fchets voor 't beloop van zyn Werk in
handen gegeeven heeft.
„ Waar fchoonheicl is , daar is verfcheidenheid; verfcheidenheid die zinnelijk gedagt wordt; zinnelijke overeenftemming en
eenheid. Ik onderfcheide hier de deelen, welken met elkander
overeenftemmen, het punt, waarin zij overeenifemmen, de overeenflemming zelve, en de zinnelijke erkentenis daarvan. Eindelijk
kan men de fchoonheid ook met betrekking tot hare foorten, tot
hare werkingen, en tot hare zedelijke zijde befchouwen.
Met opzigt tot de deelen, welken famenilemmen, moet men
gedeeltelijk op hunne grootheid en wigtigheid , deels op hunne
menigte en betrekking- letten. Van hier twee befchouwingen. De
eerife over het grootfiche en het verhevene, de tweede over de een-

heid en ver

Het verfcheidene moet In een punt overeenkomen. Dit denk
leidt tot de behandeling van de eenheid.
-beld
Hoe grooter deze famenftemming is , des te grooter is de fchoonheid. Van daar ontftaan de behandelingen van famenflemming,

natuur, eenvoudigheid en naïfheid, gelijkheid en contrast, waarlseid en waarfchilnlijkheid , rondheid, nabootfing en verrukking.

Hoe volkomener de zinnelijke erkentenis is , des te grouter
wordt hare fchoonheid. Van daar de teekening, het celeriet, de

g li; kenisfen, figuuren, tropen, het puntige; de fchoone , aaneen
-fchakelingvdt,z.
,

Ook moet men de fchoonheid der uitdrukking niet overflaan.
'Er zijn ernftige, lachverivekkende, belagchelijke, aartige, luim
wijzen van voorftellen , die alien , als-agtie,zbdn
onderdeelen , tot de fchoonheid kunnen gebragt worden.
De fchoone erkentenis werkt op het hart door het belangverivekkende; door gevoelens, en in het gemeen door het pathetike of

harstogtelijke.

Zij moet deugd en welvoeglijkheid niet benadeelen. Gefchiktheid, deftigheid, zeden, gewoonte en welvoeglijkheid zijn voor

haar noodig.
Eindelijk nog van de Rukken, die de kunst vordert, wanneer
men dadelijk hand aan 't werk wil flaan. Dezen zijn (maak, genii, enthuftasmus en verdigting (of fictie ".)
De Meer Mc. van lllphen, het eerfte Deel van dit Werk, naar
zyn
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zyn plan , bearbeid hebbende, bepaalt zig, na de afh indeling van
]beteerstgemelde, in het zelve, ter overweeginge van liet grootfiche

en verh vene; de eenheid en verfcheidenheid ; de natuur , evnvou lig
luim; hee grappige en bela,clielyke; de gelyk--heidnaïf;
heid en het contrast; de nabootjing en illufie of begoocheling; het
vieuwe, onverwagte en wonderbaare; mistbaders ten laatífe,dewaarheid, waarfchynlykheid en verdigting. In de behandeling van het

een en 't ander ontdekt men allerwegen, dat zyn Ed. zig, niet
een weiwikkend oordeel , geen moeite ontzien heeft, om dit ftuk
naauwkeurig te behandelen, en alles , zo veel mogelyk, in het
duidelykile licht te flellen. Ook zullen de meesten onze Neder
Dichters, in veelerleie opzichten, zeker een leerzaam-landfche
gebruik van 's Mans arbeid kunnen maaken, ter befchaavinge van
hun oordeel , en ter verbeteringe van hunnen fmaak ; dat niet feilen kan van een gunfligen invloed op hunne Dichthukken te hebben, ter betere inagtnee Hing van het weezenlyke fchoon, met
verbanninge van het valsch vernuft, benevens alles wat laag of
laf is, en den toets van een gezond oordeel niet uit kan ftaan;
hoedanige gebreken maar al te veelvuldig in onze Nederduitfche
Dichtftukken voorkomen. Alleenlyk blyft 'er omtrent
deezen arbeid van den Heer Mr. van A1phen, die over 't geheel
lofwaardig is, nog deeze vraag in bedenking. Of zyn Ed., .in
navolging van Riedel, en andere Schryvers , waar van by gebruik
maakt, niet al te íterk in 't :afgetrokkene valt, in zyne befchouwing van het fchoone; die in het eertte Hoofdlful ten grondflage
ligt, en waarop verder deeze en geene byzonde^e: aanmerkingen
gevestigd zyn; of by onze Nedeilandfche Dichters dus niet op
een weg brengt, op welken zy hein niet veilig zullen kunnen vol
Zo is het althans voorgekomen aan een, (indien ons-gen?
her gisfen veyftaa) agtenswaardig Schryver,•die voorheen meer
getoond heeft, dat by geen Vreemdeling in dit Stuk zy,-mals
fchoon hy onder de Nederlanders behoore. Deeze, van die ge
heeft daarop niet kunnen nalaaten een Brief deswve--dag,enzy
gens aan den Heer Mr. van 41phen, door de Drukpers, openlyk
gemeen te maaken , welke eenige bedenkingen nopens dit onder
behelst, die overiveeging vorderen.
-werp
Naar 't oordeel van den Brieffchryver, die den Heer Mr. van
.Alphen voorts niet alle hoogagting behandelt, heeft zyn Ed. dit
Stuk al te íferk Metaphyfisch voor gedrz;agen. „ Ik voor my ten
„ minfte, zegt hy, vrees zeer, dat zo men fraaije vernuften zal
moeten vormen, met ze door alle de grondelooze diepten, en
dikwils onnafpeurlyke hairkloveryen der bovennatuurkunde heen
te leiden, derzelver getal, onder ons , nog in la;•g niet merk„ lyk zal toeneemen. Ook loopt men 't grootst gevaer, deezen
„ weg inflaende, om zelf van 't regte (poor te racken; of ten
„ minhen duisternis over zyn pad te breng -n, en ik weet niet
„ of dit niet wel eens uwen gidfen werklek gebeurd zy". Dit
b: engt
1. DEEL. ALG. t,LTT. W. 9.
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brengt hy den Heer Mr. van Alphen onder 't oog, met betrek
verdere ontvou--kingtodeszlfbpa';vntchoe,d
wing van dit onderwerp op dien grondflag; waar nevens by hem
ook verder zyne gedagten mededeelt, over de onregtmaatige afkeuring. van het gevoelen van den Heer Batteux , die de nabootzing van de fraiije Natuur tot ecn grondbegiuf l van de fchoone
Kuriften en Weetenfch• ppen fIélt; welke afkeuring by egter oor
deelt bier alleen ontt}aan te zyn , uit een misverftand van t geen
de lieer Batteux beweert; dat by in deezen poogt weg te neemen. Op deeze bedenkingen , raakende die Rukken,
waaromtrent hun verfchil, (gelyk hy zig uitdrukt,) hem te ge„ wigtig fcheen, om niet eenigzins voor en tegen bepleit te worden', laat hy wyders nog eenige algemeene bedenkingen, over
den Praat der Nederlandfche Dichtkunfte, volgen; to welker ver
voor 't overige, het werk van den Heer Mr. van-betringhy,•
Alphen ten hoogte aanpryzenswaardig oordeelt , 'terwyl hy ook
zelve den verderen weg hier toe wil helpen baanen.
Hy billykt genoegzaam de klapten van zyn Ed., als in veele
opzigten maar al te gegrond; en geeft den verdienden lof aan zyn
voorgeftelde doelwit, om onze- Dichters op te leiden tot eene
+ern'ftige beoefening van het weezenlyke Schoon, en dat in hunne
Dichtrukken .beftendig gade te flaan. Ten einde de inagtneeming
of veronagtzaaming hier van , en 't groote onderfcheid dat zulks
te wegé brengt, te treffender voor te Hellen, brengt by eenige
zo goede als kwaade voorbeelden te berde, en trekt 'er dit bondige gevolg uit, „ dat 'er zeekerlyk veel is, in onze oude Dichters, 't welk alleszins verdient te worden nagevolgd; maar dat
„ men 'er bok even veel in vindt, 't welk na te volgen, men met
„ de uiteifte zorgvuldigheid -vertnyden moet". En hier uit neemt by
voorts aanleiding dm te toófien , hoe verkeerd) yk men handelt, en
welke_ kwaade gevolgen diet heeft, als men zig alleen beroept op de
voorbeelden der oude Dichters, en hun gezag wil doen gelden , zonder met oordeel agt te gee ven , op de oorfpronglyke en onveranderlyke regels van het Schoone, dat overal, onafhangelyk van alle
voorbeelden en gezag, altoos fchoon is en fchoon blyft. Onze Dichters behoorden, derhalven , gelyk by aantoont ,die regels ftandvastig in 't oog houdende, - in 't .leezen onzer vroegei e Dichteren,
Bene verifandige keuze te doen; in (lede van hunne misflagen
met het gezag der Ouden te willen voorftaan, niet oordeel, het
goede na te volgen en het kwaade te vermyden. Een gefchikt
hulpmiddel, om hier in bekwaan) te worden, is, zynes oordeels,
dit Werk van den Heer Mr. van Alphen; en hy vereenigt zig
voorts met den wensch diens Schryvers, „ dat men zig in ons
„ Land toeleide, om onze beste Dichters, Vondel, Hooft, Poot,
Vollenhove, Hoogvliet, Antonides, de Branden, nauwkeurig
te leezen , en hen nauwkeurig te beoordeelen". ' Het komt hem
zeer raadzaam voor dat bekwaame Lieden dit in 't werk fielden;
eta
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en om 'er hen te meer toe aan te moedigen, geeft by hier ten
laatt'te eene proeve van dien aart, in 't beoordeelen van etlyke
Dichttlukken van Vondel; welke proeve ten duidelykfte toont,
dat zulks met zeer veel nut, voor den opbouw der NederIandfcbe
Dichtkunfte, in 't werk geíteld zou kunnen worden. Zy
derhalve die zig op deeze fchoone oefening toeleggen, zullen wei
doen , met beide deeze Schriften te doorbladeren, en 'er een leerzaam gebruik van te maaken. Men laate zig hiervan niet affchrikken, door het denkbeeld, dat het in 't agt neemen der regelen
van het Schuone den Dichtgeest te zeer zou verzwakken, of van
zyne leevendigheid berooven ; de Heer Mr. van Alphen heeft
deeze bedenkinge zeer wel tegengegaan; dan zyne beantwoording
is te uitvoerig om 'er plaats aan te geeven. Zie hier nog eene
beknopter daar toe behoorende aanmerking van den Brieffchryver, daar by ons waarfchouwt, om zyne meening zo niet op ta
vatten, als of by dagte, dat een groot Dichter alle die regelen,
onder 't werken, altoos zo klaar en onderfcheiden voor mogen
moest hebben.
„ Dit Is, zegt hy, onmooglyk, en zou hem zelfs hinderlyk
zyn. Maar by een groot en welopgeleid vernuft komt dit alles
van zelfs. Zyne denkbeelden zyn klaer, levendig en wel gefchikt , en daerom vloeit de uitdrukking op dezelfde wyze
voort. Zyn fmaek is fyn en wel geoeffend, en daerom verwerpt by terftond alles wat tegen de grondregels ílryd , om dat
het hem onmiddelyk {tuit. Om deeze grondregels te volgen,
heeft by geen angstvallig onderzoek nodig. Zyn kunstdrift, indien ik 't zo noemen mag, leid hem gezwind en veilig. En har
neemt de regels in agt, terwyl by nauwlyks om regels denkt;
zo eigen heeft by zig dezelven gemekt. Hierop moeten alle
kanftenaers zig niet den giootften yver toeleggen , willen zy
niet in den blinde, en zonder eenige de minfte zekerheid van
een goeden uitdag , voortwerken. te kennis van 't leerttellig
gedeelte der kunst, en de geoeffendheid daerin , moeten by 't
natuurlyk vernuft worden gevoegd, zullen de vrugten van die
laetfte tot volkomenheid wolden gebragt. 't Is niet genoeg dat
de grond vanden hof vrugtbaer zy, de kweekende zorg van
een kundig hovenier moet 'er by komen ".
„ Bezit ge, (zegt hy daarom op ecne andere plaats in dee.en Brief,)eenen genoegzaemen voorraed van grootfche en treffende denkbeelden, heeft het dichteilyke vuur de verbeeldingskracht op vlammende wieken tot verheve gedagten en beeltnis.
fen opgevoerd, het hart in edele gevoelens doen ontbranden;
gae dan aen 't werk ; tragt het gewaed der fchoone waerdig te
naeken , die het hekleeden moet. Diaeg zorg vooral , dat het
fchoone, het verheevene der gedagten, door geen langwyligen
omtrek van woorden, door geene duistere gewrcnge uitdrukkin•
gvn, door geene laege en gemeene Ipree kwyzen v o:de ontcierd.
Pd a
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jies de nadruklyktte , de wellui ?en(le woorden uit, voeg ze in
zoetvloeiende en korte zinfneeden fhémen. Duld geen enkel'
woord , geene enkele lettergreep, die hard, flootende of flegts
overtollig zy. Geen 't min(le trekje moet dit fchoone Taefreel ontcieren. 't Ware jammer, eene fracije tekening, door
Bene gebrekkige kleuring te bederven: veel beter dan de teke.
ning alleen behouden, dat is, uw o gedachten, in enkel ondicht,
voorgeteld",
Yrymoedige Aanmerkingen over de Theorie der fchoone Kunien en
Tfreete, chappen , enz. Briefswyze voorgedragen , door D. E.
Te Rotterdam by A. Vis en G. Manheer, 1779. In groot of#a<

vo 6. bladz.

a het affchryven van het bovenftaande berigt, zyn ons nog
deeze L"rynaoedige Aanmerkingen ter hand gekomen. Wy
hebben dezelven doorbladerd; en gezien, dat ze op verre na
zo bondig en befcheiden mitsgaders zo nuttig niet zyn, als de
voorgemelde bedenkingen van den Brieffchryver, aan den Heer
Mr. van Alphen. 'F,r straalt in deeze Aanmerkingen alleszins
door een rechtgevoelig, Schryver, die de eer der Natie wil
handhaavenen, tegen de beledigingen, welken de Heer Mr. van
./Bplien den Nederlandfchen Dichteren, zo als hy oordeel t, aan
heeft. Over her geen men Theorie noemt, en over de-gedan
wyze hoe een jong Dichter zig bekwaam moet maaken, fchermt
by vrees)pk in 't wilde; en 't geen de Heer Mr. van Alphen,
wegens de agterlykheid der Nederlandfche Dichteren , gezegd
heeft, brengt hy tot een uiterfte, dat zyn El., als uit de vere1yking van het geheele Werk af te neemen is, indien men '4
edaarder leest , nimmer bedoeld, kan hebben. Daarbeneven4
behandelt hy dien Heer opzetlyk met de uiterfte verfmaading,
dat meer gevoeligheid, dan eene betchaafde oordeelvelling aanduidt.
t

b

.7Tet vtreerlykt Oostenryk in den oorlog tegen den Koning van
pruisfen, gevolgt door Bene beknopte ver-2acrnelinag van de bezonderfle Memorien, tcitgegeev n van de twistende Hoven over het
deelneemen in de ervenis van Beyeren. Tot Gend, by J. F. v.
d. Schueren. In gr. oftavo 142 bladz.
,

ene byeenverzameling van de ver fchillende Memorien, welken,
E
onderfcheiden Hoven , op het overly oen van den Keurvorst
van Beyeren en vervolgens, ingeleverd hebben, om hunne eifchen

op de Beyeifche Nalaatenfchap aan te dringen, heeft haare geval
voor hun, welken zig op Stukken van die natuur toeleg--lighed
gen. Zy zullen het des alen Verzamelaar dank wetten , en voorts,
meF genoegen afcvagten het volgende deeltje, waarin deeze verza-
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meting voltrokken zal worden. Buiten dit levert ons dit $tu4tje
een Lofvers op het Huis van Oostenryk, met betrekking tot den
gevoerden Oorlog, welke den Optteller genoopt heeft, „ die
„ roemruchtige gebeurtenis aen het Naneéffchap in Fielden Verzen
„ over te laeten : want ik weét, zegt hy, gelyk wy in deéz Éeu^tt
de hukken van de Oude, tot lof der Heiden van hunnen tyd
„ gemaekt, noch bewaeren , doórblaederen, en met eersen zeké„ ren drift van liefde en verwondering omarmen, de wacreYver„ aers voor den Lof van onze dt,Brluchte Vorften ook watertanden nae de minfte Stukken, die diën noyt volzongen Lof be„ vatten." -- Het is zonderling in zyne foort, en heeft nog
eenigen zweem van de oude Vlaamfche Rhetoryken: mogelyk valt
het nog in den fmaak der Oostenrykfche Nederlanders, maar voor
dien onzer Landzaaten is het niet gefchikt. Men hoore flegts den

aanvang.
.Tuych, juych, Europa, juych, vlecht gloriryke kr'ansfen [I1
Den Vorst ter eer, Vodr wie de Ens•Na,aden dansfen.
Aenhoor de Da@n, den Lof, eens w Argaloozen Vorst,
Dedr eerzucht aengepord, op wie God Mars uitborst. [a]
O grooten SABAOTH! [3] dael neér van Oliveten
Of wel van Sinai, SAUeï, niet te meeten:
0! die de ryken flied, Je aerdfclee Vorfien dwingd,
Myn flauwe zangair fiyf , toen zy van d'Arend zingd!
Zalf haar bevreesde kruyn mee de Olie der Propheéten ,
Op dat als zy den Lof, het recht aen d'aerd' doet wetten
Yan d'angfisloozen Held f4], zie' van het (poor niet wend.
Ach groat.n Opperheer! ach hoer uw' fierkte zend!
,

„ Om aen de nieuwsgierigheid van den bebreynden Leer td
voldoen" gelyk de Autheur zegt, heeft by 'er uitleggingen by goplaetst, waervan de volgenden tot dit.gedeel€e behooren.
„ [i] Van het 1-luis van Oostenryk, dc Ens deeld Oostenryk in twee dee.
len: de Najrdcn waren de Waternyn:fcht by ale Ouden.
[e] rllarr, die ook diavors genoemd word, den God des Othlo gs by de

Ouden.

[3] SABAOTH in de HebreeuWfche Tael beteekond eergin Vorst der Hemd.
%he Hyër-fchatren; Saddï Almachtig. Wat Sinai en Olieveten beteekeid

hoeft niet uitgclegt te worden.
[4] JosEerlus den I1. Roomsch Keyzer, &c. &c. &c."

Eet lev.:n van den Vrouwelyken Ridder n'zoty , de BaAUM0Nt.
Met haar becldtenis verferd. Uit liet Fransch van den Heer na

LA TORTELLE. Te f4mfleldam by M. Schalekamp, 1779. Et&
zo ook te Utrecht bi H. v. Emenes.

levensloop van deezen Vroucvelyken Ridder vertrekt tot eet,
D enieuw
bewys, dat de fchoone Kunne ook bekwaam kan zyn,
Dd3
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tot Manlyke verrigtingen, vooral wanneer ze 'er van de Jeugd af
aan toe opgeleid wordt. Haare Ouders, (onzeker om welke reden,) hadden haar, na haare eeríle kindsheid, in een jongensgewaad doen kleeden, en voorts als een jong Heer opgevoed. Zy
had aan deeze manier van opvoeding alleszins beantwoord; en wet
indiervoege dat zy, buiten haare vorderingen in andere Kunífeia
en Weetenfchappen, zig een grooten naam verwierve, zo in de
Wapenen, als in 't Staatkundige. Geduurende haare vermomming ,
genoot zy de algemeene hoogagting van wegen haare uitmuntende
bekwaamheid, in ieder aanzienlyken post, welken zy bekleedde ;
en op de ontdekking haarer Sexe was zy het voorwerp var, aller
verwondering. Men vindt hier van een beknopt herigt in
de bovengemelde Leevensbefchryving deczer aanmerkenswaardige
'Perfoonaadje; met byvoeging van de noodige befcheiden, en
verdere Papieren , raakende haare verfchillen met den Heer de
Beaumarchais, aangaande haare Sexe en andere hyzonderheden.
Gedenkwaardig Proces, behelzende de Moord, gepleegd den 19
Wintermaand 1770, aan de Perfoone van Ju frouw WARRIMONT,
geboortig der Stad Vifez, Lande van Luyk. Tot Gend, by J.
F. v. d. Schueren. In groot oftavo 63 bladz.
Sartorius, en Ferdinand aan Maximiliaen Sar
Hendrik Eufiach
(heiden Zoonen van HendrikEufiach.Sartorius, Sche--torius,

pen der Stad Vifez,) famt Ncolaes Hennet en Francis Giet, komen hier voor als uitvoerets van of medepligtigen aan een affchuwelyken moord, gepleegd aan eene Juffrouw Warrinont, ecre
Minnares, zo men veelal meende van H. Sartorius, maar índeidaad van F. Sartorius, by welken zy zwanger was. Het gruweluk gepleegd zynde, waren de Zoonen van Sartarius, en vooral
.. Sartorius, terllond verdagt van 'er aan handdaadig te zyn;
doch het aanzien der Familie, en andere nevensgaande omtlandig.
heden, deeden het Capittel van Luik, die de zaak voor de Recht•
bank van Luik trok, met omzigtigheid te werk gaan, om zig niet
te verhaasten, voor dat ze genoegzaame gronden van befchuldiging
.kudden. Het daaromtrent voorgevallene, in de gehoudene Regtspleeging deswegens, in dit Gefchrift breedvoeriger gemeld, is
te gedenkwaardiger, om dat H. Sartorius, na dat Hennet en Giet
reeds in hegtenis waren , en men dezelven reeds min of meer tot
bekentenis gebragt had, de ftoutheid had van zigzelven in hegtenis te gBeven; om zigzclven dus, volgens het gebruik in regten,
te verdeedigen. ten einde zyne ontfchuldiging te bekomen. En
dat voorts F. Sartorius, (die, een Kanonik en Cantor zyne, niet
onder den waereldlyken Regter ftond ,) voor zyne vlugt, eene Notarieele verklaaring inleverde, by welke by betuigde, alleen den
Moordenaar geweest te zyn van Juffrouw Warrimont , zonder eenige medepligtigen gehad te hebben. Door dit gefchrift poogde
by de .beltentenisfen van Hennes en Giet, (die intusfchen in de
ga-
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gevangenis geftorven waren,) kragteloos te maaken, en tevens de
volttrekte onfchuld van zynen Bi oeder te beweeren, dip 'er ook
in zyne volgende nadere verdeediging gebruik van maakte. Tot
een fterker aandrang hier van gaf een derden zoon van den ouden
Sartorius, een Advocaat, (die, geduurende al het voorgaande, de
Regters reeds op verfcheiden wyzen opgehouden had,) nog eene
Memcrie over, om de vryfpraak van H. Sartorius te bewerken.
Dan de Regters , te wel overtuigd van 't deel dat H. Sartorius in
dit wanbedryf had, oordeelden zig geregtigd te zyn, tot het gebruiken van de Pynbank, en bragten het voorts, na een aanhou
onderzoek, zo verre, dat de Befchuldigde ter volle vrywilli -den
bekenrenisfe kwame, waarop zy het vonnis des doods over hem-ge
velden, en vervolgens ten uitvoer bragten. Men heeft dit
geheele Regtsgeding, op allerleie manieren, zo IIeepende weeten
te houden, dat 'er meer dan zeven jasren mede verloopen zyn,
te weeten van 27 December 1771 tot 27 February 1779.

De rnederde en verheerlykte JEzos,en andere Gedichten. Onder
de Spreuk Natuur en Kunst. Ie Rotterdat by G. Manheer.
In groot o19avo 192 bladz.
Met den aanvang deezer verzamelinge van Gedichten ontmoe.
ten wy, overeenkomftig niet den Tytel , de voornaamfte
tooneelen van 's Heillands vernedering, naar het agtervolgend
beloop der Euangelifche Lydensgefchiedenisfe van Jezus Christus, 'dichtkundig gefchetst; en daaraan volgen insgelyks eenige
dichtl} ukken over des Zaligmaakers Opilanding en Hemelvaard,
of byzondere voorvallen daar toe betrekkelyk. De Dichter
voert dit gemeenlyk uit op een opwekkenden trant, die tevens
leerzaam is. Zie her ,ezus gekruist.
Men nadert Golgotha. Nog doet Gods Zoon geen wondren!
Nog redt hij zig niet uit dier beulen wreeden vuist. —
Toon, Tezus f toon uw magi! Witl hen ten afgrond dondren!
Slaa met uw' ijzren fiaf tot ze allen zijn vergruisd!
Wat wil ik? — Ach, mijn God! dan gingen wij verlooren!
Neen, kuseh veel liever 't kruis! Wij leeven door uw' dood.
Door uwe banden wordt de vrijheid ons gebooren.
Ons heil groeit hand voor hand , door uwe fmárt vergroot. --•
't TVreedaartig medelij tracht hem iets in te geeven,
Doch Yezus wil geen dronk , die hem gevoelloos maakt. -Daar wordt hij aan het kruis geklonken en verheven,
Era bidt voor hen, wier tong hem lastert en verzaakt. -Dd 4
Somt]

---..

g76

JEZUS VERNEDERD irr VEQri^RRL °ABT, EN?.

Komt, Christnen ! die ei vaak wilt om een beusling irreekesa;
Die aan uw vrienden zelfs de feilen niet vergeeft,
Komt , hoort dien gij belijdt hip r voor zijn haaters fneekcn!
Gij zult eerst Christn'n zijn, als gij zijn 1-s beleeft.
By deeze Stukken zyn voorts nog gevoegd eenige Zede-en
Mengeldichten , die meerendeels van een fligtclyken art zyn ;
doch by welken de Dichter 'er o' k nog zommigen gevoeg] heeft,
die tot eene vrolyke luim behooren. Van cie eerfte foort is de
Volgende loffpraak over den Bybel.

De Rijbel is een licht voor blindgebooren oor; en ;
Een fir. die 't hoogfle heil ons in een leribbe toont;
De trouvfie Leidsman, die nooit volger heeft bedroegen;
Een wet van Zaligheid, die met den Hemel loont.
Den kindren in 't geloof kan hij tot melk verfhekken :
Bejaarden vasten fpijs. Hij geeft de moeden kracht;
Is't cêl/le druivennat, dat blijdfehap kan verwekken.
Hij is de lieflijkie Arts, die alle leed verzacht.
Hij is een Spiegel, die ons zelf ons doet befchouwen;
Een wapen, daar de hel haar pijlen op verfpilt,
Een kaart, waarop de Deugd het veiligst fireek kan houên;
Een rijkdom zonder gast , en echter fclaaars gewild.
Hij is het voedzaamst brood voor hongerige monden.
Maakt de allerdwaasten wijs; doet wijzen wijzer zijn. --Wel zalig, die in 1-lem zijn wellust heeft gevonden!
Rij fchenkt ons troost en vreugd in 's werelds raenpwoestijn.
Begeert men eindelyk nog een voorbeeld van dat flag van
Dichtftukjes, die, gelyk we gezegd hebben, tot eene vrolyke
luim behooren, men leeze dan het volgende, getyteld de Filo-

zoof-

Een fclirander Filozoof
Zag loost twee kniinen draagen,
En zei hem: Ik geloof,
Mijn vriend! dat te vooral het Lek/ere kan behangen.
111j toont hem voorder aan,
Ho-, geen wellustig leeven
Ran met de deugd heftaan.
Ilij haalt hem dapper door, en Y oost f}aat vast te beeven.
't Is wear, zegt hij, maar heer!
Hoe kon i t 't laaten loopera,
En dat voor ééne keer,
Daar ik dees bouten voor één dubbeltje kon koopgin?
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roept hij,
Eén dubbeltje
En waar zijn die te naalen.?
»

Kom vriendje! geef ze mij!
Ik zal u, voor uw moeite, één Huiver naeer betaalen ! - ....^
Nu merk ik , antwoord loost, 8 Wijsgeer van deez' tijd!
Dat ik niet lekker ben, maar dat gij gierig zijt.
Zedelyk Mengel;rerk, of T'erzan*eling van een- en vyftig Vertoogen,
over verjcheidene zedekundige en aangenaame onderwerpen. Te
Amf}erdam by J. v. Selm 1778. Behalven het Voorwerk 286
bladz. In OElavo.

In deze Vertoogen, weken dienen om den Lezer op te leiden
tot ene ernttige hetrachting van zynen plicht, zo jegens God,
als den Naesten en Zichzelven, ontmoet men geen fchranderen

Godgeleerden , noch diepdenkenden Wysgeer; maer, zo verre

men uit den inhoud kan afnemen, een ernftig gemoedlyk Schryver , die zynen Evennlensch nuttig tracht te zyn , door hem
leerzame lesfen aen de hand te geven. Men vind hier des
geen uitgewerkte Verhandelingen van Zedekundige onderwerpen, maer ftichtelyke bedenkingen over 's Menfchen plicht, zo
in 't Godsdienftige als Burgerlyke , met nevensgaende opper-

vlakkige aenmerkingen, over het geen tot deze en gene byzoa-

dere standen betrekking heeft; ook is de (tyl de bevalligfie
juist niet. Het volgende Vertoog, over het befteden des tyds,
verl'crekke hier ten voorbeelde.
„ Het íchynt dat een van onze grootIfe zorgen is, zo als
men doorgaans zegt, om den tyd door te brengen, de uuren
van ons leven genoeglyk te doen flyten , en ongevoelig tot den

dood te naderen. Die geenen verbeelden zig de gelukkig{fe

Menfchen te zyn, welke zig het minst met moeilyke bezighe.
den ophouden, en die zig de zelfskennisfe ontrooven. Wanneer wy eenige Huren van den dag, in de Comedie, of op een
vrolyk Gezelfchap, of elders anders, doorgebaagt hebben, dan
zeggen wy doorgaans, dat wy ons wel vermaakt hebben; en
gelyk de tyd of het leven , welk wy beminnen, dus als een
o)derwerp moet aangemerkt worden, dat ons verveelt of mis
zo fchynt het ook, dat wy daar van geen rekening hou -hagt, -

den. Ik vergeef het die ougelnkkigen, dat zy eenig vergenoe-

gen fcheppen, een gedeelte van hun kwaades tyd doorgebra g
te hebben; maar wat aanbelangt den geenen, welke een gun.
ílign tyd hebben, is het geene zotheid voor de zulken, dat

zy zig verheugen, dat hen him tyd ontglipt, zonder daar van

eenig gebruik , tot hun nut en welzyn , gemaakt te hebben.
Dus verliest de .Jonkheid den tyd , met zig aan de wellust over
te geeven, of zotte.yk de !rovaardy na te, jaagen, op hoope vin
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het toekomende. De fchrandere Wysgeer Seneca zegt , „ dat
„ de tyd doorgaans in drie perken verdeeld wordt; dat men een
„ gedeelte van denzelven doorbrengt met niets te doen ; een an„ der gedeelte niet kwaad te doen, en het laatfte gedeelte , met
„ niet dat geene te doen, wat men behoorde te doen ". Andere
dingen verliezen wy met berouw, maar den tyd verliezen wy vry
willig, en zonder eenige aandoening; fchoon men niets dierbaar
dan den tyd heeft, en dat geen verlies zo onherftelbaar is. In-der
elken ouderdom bezitten wy eenige harfenfchimmen, welke onze
ziel geheel inneemen , en ons beletten te overweegen, hoe gewigtig het verlies van den kwalyk befteden tyd is. Dezelve is zo
ílerk, dat de Fortuin, welke het regt heeft van de Rykdommen
en de Eere aan de Menfchen te geeven, en te ontneemen, hem
van den tyd, niet tegen, hun wil en dank kan beroven. Men verliest
denzelven niet, dan om dat men ze wil verliezen. Men bemerkt
-

de fcháde van denzelven niet, voor dat ze geheel is verlooren

gegaan; en men heeft geen berouw wegen deszelfs verlies, dan
wanneer men dien niet weder kan erlangen.
„Men noemt het al veeltyds tyd verkwisten, wanneer men zig
bezig houd, met andere zaaken, dan met die van zyn beroep,
en zyn' Fortuin te maaken; en integendeel word,- volgens de
les fen van het Euangelie, de tyd niet wel befteed, dan ten zy
men' denzelven ter Eere Gods aanwende; want zo men den tyd
aan Hein opoffert, dan geeft men Hem 't geene dat Hem toekomt. Laaten wy niet de verkwisters van zulk een grooten
fchat , als de tyd is, naarvolgen, welke den voorleeden tyd hun
plaifer en vermaak noemen, en zig belgen over de geene, die.
zig daar van bedienen, om Deugd en Eere te verkrygen. Ik
heb eertyds gedaan gelyk anderen; maar tegenwoordig, wanneer
ik overweeg waar deeze verblindheid my naar toe gebragt heeft,
en het uiteinde van myn loopbaan zie, doe ik wat ik kan, om
de drift van myn loop te fluiten; ik beken mytie dwaasheid, en
ik raad myne Vrienden, om het zelfde te doen; maar ter goeder uure te beginnen , het geene ik niet gedaan nebbe.
„Laaten wy, als Christenen, gedagtig zyn, dat de Vader des
Huisgezins, die zyn verblyf in den Hemel heeft, ons niet al.
leen , rekenfchap van den tyd zal afeifchen , maar ook ons zal
vragen na den woeker met denzelven. Derhalven hiaten wy
niet meer denken aan het fpel , nog aan zulke tydkortingen ,
waarmede ons leven verflyt, of, om heter te zeggen, verloren
gaat; laten wy dat overweegen: en n_ deuraal , ten opzigte van
alle zaaken , de aanwendinge , welke men tot dezelve befleed ,
de maat is van het vermaak, dat men daarin fchept, zo moeten wy ons 'er ernftig op toeleggen, om den nog overigen tyd
te fpaaretin , en in acht te noemen.
„Daar ik nu tegenwoordig als met de teugel in de hard ga,
zo fchynt het my toe, als of ik den tyd eenigermate bedwing,
en dat dezelve geen flap kan voortgaan, dat ik ze niet geleide
m:^t
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thee de Dogen des geestes. Terwyl my God eenigermaáte zyn
Tulp verleent, zo merk ik denzelven aan, als de oorzaak van
myn geluk, en ik ontvang ze niet meer als te vergeefs voorbygaande, gelyk ik eertyds deed, toen ik denzelven onnut ver
maar houd die voor myn dierbaarst pand.
-kwiste,
„ Daar is niets lo yker voor een Mensch, dan den rol van een
verftandig Mensch te fpeelen, en geene weetenfchap is zo nuttig, als die van de kennisfe om wel te leven. Want hetzelve
regtmatig te genieten, is een goed gebruik van den tyd te maaken, en niet tot het uiterfte te wagten om denzelven te fpaaren.
Wy- moeten derhalven de befuiten Gods aanbidden, ons daar aan
onderwerpen, en de Eeuwigheid oneindig meer achten dan den
Tyd; vermits 'er tusfchen de eene en den anderen geene evenre
-dighes",
of de Edelmoedige Koning. Tooneefpel. In
vyf Bedryven. Gevolgd naar he Hoogduitfche van den Fleer,
DE DALBERG. Te Amnfierdam by A. v. d. Kroe 1779. In ociat
vo zoo bladz.

GUSTAArx AD6LPH,

Koning Gustaaph Adolph en Walwais zyn de twee Hoofdperfoonaadjen van dit Stuk. Walwals, een perfoon van Boeren
een gunikigen keer an zaakes opgevoed aan 't-afkomst,dr
huis van den Graaf. Brahé, bad dat Huis verlaaten , toen by ge,
vc?glde, dat zyn hart getroffen was, door 4delasde , ' s Graaven
Dogter. Om alle aanleiding tot zulk een ongelyk Huwelyk te
.fchuwen, was by in filte wedergekeertf tot den Boerenland. In
de omíandigheden ontmoet hem de.Zweedfcihe Vorst toevallig;
's Mans chara&ter behaagt hem dermaate, dat by hein tot zynen
Vriend aanneeme, en overhaale om hem ten Hove te vergezellen.
Eerlang ontdekt de Vorst- aan Walwais zyne Min voor Adelaide;
en vordert van zynen Vriend, dat die Adelaide déswegens fpree'ke, en hem ten Voorfpraake verftrekke. Walwais, op dat voor
benard, poogt den Vorst zulk een ongelyk Huwelyk of te-ítgl
taaden; maar vergeefsch: by neemt ten laatíte de uitvoering op
zig; niet een vast béfluit, om zyne Min aan die des Konings op
te offeren, en Adelaide, zo 't mogelyk ware, te beweegen, om
hapre hand en hart aan den Koning te fchenken. Hy treft Adela ide aan; zy ontvangt hem als hiaren Minnaar; Wahvais is ontzet;
dan hy herfielt zig; poogt zynen last te volvoeren; ífelt haar dien
voor; bidt en fmeekt haar, om hem, ten gevalle des Konings,
gehoor te geeven. Op het tydllip dat Waiwais zig voor haare
voeten werpt, en zy den hevig[Ien tegenfland aan zyne voortlelhngcn biedt, komt haar Broeder, de jonge Graaf Brahé, in de
Kamer; reeds vooringenomen zynde tegen Walwais twyfelt hy,
op dit gezigt , niet, of il'aheais poogt haar te verleiden. De
Graaf
.

.
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Graaf is in zyne woede voor geene redenen vatbaar; hy ylt, ter.'
aryl Walwiis de vlugt neemt, om 's Konings Min niet in den weg
te zyn, naar den Vorst, geeft hem een haatlyk verflag van Wal.
erais; en brengt te wege, dat de Koning gelaste Wahvais te agterhaalen , en hem gevangen te neemen. Een famenloop van omftandigheden verfterkt de verdenking. tegen Walwais; doch ten
laatfte erlangt de Koning de onloochenbaarf}e, bewyzen voor do
onfchuld van deezen zynen Vriend , dien by te onregt van 't
fnoodfbe verraad verdagt had gehouden. Dit doet hein afstaan van
den wench zyns harten; by fchenkt fldela?de aan Walwais, en
verklaart hem tot Edelman. ----- In 't gehgele beloop van dit
.Tooneelfpel vertoont Walwais een uinnçemend, braaf chara&tcr ; eh
de Koning gedraagt zig in alles, als een verftandig Vorst, met zo
veel bezadigdheid , als de omftandigheden toelaaten ; .4delaifde is
eene tedere ftandvastige Minnaares, die alles voor haaren Minnaar
epoffert; de jonge Graaf Brahé komt voor als iemand, die zeer
oploopend is, en zig uit dien hoofde, op de fchynbaare onteering
van zyn Huis, terftond woedende maakt. Ieder Tooneel, waarop
deeze Perfoonaadjes in dit geval werkzaam zyn, is haittreffend;
en' de tusÇchenbeiden komende Tooneelen zyn 'er natuurlyk ingevlogten. Zy verleenen ons wel inzonderheid twee charaéters van
Zweedfcbe O1 ciers, die meermaals een welgefchikt contrast vortien. De braave Wrangel heeft daadlyk agting' voor zynen Vorst,
*fchat Walwais, zonder eenige byzondere verpligting aan hein te
hebben, hoog, en is de 'oorzaak van deszelfs behoud, in die netelige omftandigheden. De laaghartige Christiern daarentegen is
een laffe vleier van den Vorst, terwyl hy, zonder wettige Leden,
;onvergenoegd op hem is. Hy benydt Waiwais des Vorften gunst,
en fchoon hy, een merkelyken trap van verhooging aan de voor
Walwais verfchuldigd zy, -is hy pogtans (je' Man, die-'fprakvn
het hart van den jongen Graaf Brahé met argwaan vervult, en dus
die heillooze gevolgen veroorzaakt. Ja, niet tegenftaande deeze
zyne verpligting aan Walwais, is by de Man, die hem gevangen
neemt, om de duizend Daalders te verdienen, welken 'de Koning
op deszelfs Hoofd gefleid had. en verder zynen dood te berokbenen. Met dit alles is egter Walwais die geen, welken den Koning wederhoudt , van Christiern, op de ontdekking van zyn
haatlyk wanbedryf,ten ftrengíte te ffraffen; terwyl de jonge Graaf
Brahé, zyne misleiding ziende, zyne oploopendheid verfoeit, zig
met de'na&uwfte banden van Vriendfchap en Broederliefde aan
Walwais en Adelaide verbindt. Dit Tuoneelftuk behelst
dus eene verfcheidenheid van leerzaame charaERers , die in 't behoorelyke licht gefteld, en zeer wel doorgehouden worden.
-
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LETTER- OEFENINGEN.
,tie Huis- Uitlegger des N. T. 117 Deel, Derde Stuk.
Door PH. DODDRID1z Dr. en Pr. der H: Godgeleerdheid
te Northampton. Uit het Engelsch in 't Nederlandsch
overgezet. Te ,4?nfleldam by P. Meijer, 1779. Behalven den korten inhoud X19 bladz. In gr. oftavo.
ac Stuk behelst des Hoogleeraers ontvouwing van
den eerften Brief van Apostel Paulus, aen de Christelyl e Gemeente te Corinthe; waer in onze beroémde
Uitlegger op dezelfde wyze, als hy dit werk aengevangen heeft, blyft voortwen; des ook dit gedeelte ver
ophelderingen, die der nadere over--fcheidnbyzor
weeginge waerdig zyn , aen ' de hand geve. Tot een
voorbeeld hier van ttrekke, het geen hy bybrengt, ter
ierklaringe van des Apostels be(trafend voorhel, nopens
de wanorde, welke in de Corinthifche Gemeente
heerschee, door 't ydel misbruik der wonderdadige ga
volgens I Cor. XIV. 26 33.
-ven,
„ Ik mogt ook , (dus vangt de Hoogleeraer zyne
uitbreiding van dit voarftel aen,) ten dezen aeflzien, ftil
flaen op de groote wanorde, die in uwe,Vergaderingen
is ingevoerd, door uwe veel vertooning makende- han
als gy 'er ernflig op denkt ,-delwyz;antrk,
wat gen aanflootl'yk ding is het, myne Broeders! dat, air
gy to faemen komt, met oogmerken van openbaere Godsdienstoefening, waer in alle harten , zich behooren te
vereenigen , ieder uwer begeerig is , om openbaeren
dienst te doen, op die wyze als best met zyne tegenwoordige neiging ftrookt, zonder eenigzins acht te geven op betaemlykheit en orde ? ieder cen uwer heeft een
Pfalm om voortegaen, heeft eene Zeere in te prenten, heeft
Bene tael om in te prediken of te bidden, heeft eene openbaering van eenige Verborgenheit voor te dragen, heeft
Bene verklaring, die misfchien terllond begint, zoo ras de
Perfoon, wiens woorden hy fact uit te leggen, begon.
1. DLEL. ALG. LLTT. NO. Io.
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nen heeft te fpreken; en dus fpreken vyf of zes (a),
zoo niet meer, ten zelfden tyde, waerdoor geen van
allen onderfcheiden gehoord kan worden, en de Verga
verbastert in een foort van oproerige faemenrot--dering
ting. Ik fmeeke u, myne Vrienden! dit te hervormen,
en te werk te gaen naer den algemeenen regel, dien ik
u by alle zulke gelegenheden wil aenpryzen, laeten alle
dingen, niet tot weidfebe vertooning, maer tot (lichting,
en op' zoo eene wyze gefchieden (b) , als gy in gemoede
denkt, van het meeste nut te zullen zyn , voor de zie.
len der tnenfchen, en ter opbouwing der Christen Kerk.
,, En meer byzonder,, indien iemand (preekt met eene (onlekende) tael, (laet zulks) door twee of ten hoogflen drie in
ééne vergadering gefcliieden, en dat by beurte, en laat de
eerie of andere, die 'er tegenwoordig is, terf%ond altyd
ye7 klaren, wat 'er gezegd is (c).

Maar

„ (e), Vyf of zes enz.] Vyf zulke gevallen worden gemeld. Het
komt waerfchynlyk voor, dat fommige van deze Christenen zoo met
hunzelven ingenomen, en zoo begeërig waren, om hunne byzondere gaven te oefenen , dat verfcheidene tcffens , • zonder de toe1lemming, of fchikking van hem, die in de Vergadering voorzat,
te volgen, ('t geen de Apostelen in de Synagogen zelve fchynen
gedaan te hebben, vergel. Hand. XIII. i5.) begonnen te fpreken
ut te zingen in het zelfde, minuut , en _eenige begonnen, terwyl
andere fpralten. De wyze, waarop de Redevoeringen in de
schooien der Wysgeeren, gedaen werden, daer verfcheidene kleine
troepen van Redentwisters ten zelfden tyde bezig fchynen geweest
te zyn, en 't geen in de 7oodfclte Synagoge gebeurde, na dat de
eerdienst befoten was, kan inogelyk eenige aenleiding gegeven
hebben, tot eerie ongeregeldheid, die ons zo aen(tootelyk voor
-kont,"
„ (b) Tot ftichting gefchieden.] Ik moet hier de veyheit nemen, om te zeggen., dat het my waerfchynlyk voorkomt, dat, zoo
bier een Bedienaer beflemd was, om Plaetsbekleeder van den
Apostel te zyn, aen wiens beftuur de Gemeente zich gewetenshalve verpligt vond, in alle onverfchillige, zaken zich te onderwerpen. 'er dan hier wel iets van zou zyn te kennen gegeven, in 't
midden van zo veele gelegenheden, als de Raat dezer Korinther
I{e;k in 't byzbnder daer toe gaf; zo hier aan Paulus, als naderband aan Clemens Rornanus."
„ (c) Loet eene, verklaencen.] Op deze uryze is het klaer , dat
esse dus voorgedragen Reden meer dan tiveemael zoo veel tyd
als wgerin zy anklei s kan gedaan worden, zoo zy
ziu
ten.eerfe in Bene bekende tael gefprolcen wierd."

vernemen,
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„ Iltaer zoo 'er geen Uitlegger is, laet hem zwygen in de
Kerk (d), daer hy op geenerleie wyze van dienst kan
zyn,
„ (d) Zoo 'er geen Uitlegger is, laet hem zwygen.] Dr. WijTmeent, dat dit alleen bevolen wordt, om de weIdfche vertooning voor te komen van iemand, die eerst in eene onbekende
'al (prak, en zyn eigen Uitlegger was; maer ik denke, dat uit
dezen Tekst, vergeleken met vers 13, blykt , dat iemand de Gave
kon hebben om met verfcheidene Taelen te fpreken, die niet kon
uitleggen (*); en de groote zwaerigheit is, hoe dit kon gebeuren, dat nogthans het geen ontbrak niet de vreemde Tael maer de
uitlegging was: gelyk de onderfcheidíng tusfchen de Gave der
Taclen, en de uitlegging der Taelen, duidelyk aentoont , dat het
bier zoo zyn kon. ik kan hier alleen eene gisfng voordragen, 't
v, elk ik met te meer befchroomdheit doe, daer ik denke , dat ze
ory byzonder is , terwwFyl deze zwarigheit, hoe groot ze wezen
moge, zelden door de Uitleggers is voorgedragen. Het wonderwerk, waerdoor de Gave der Taelen werd medegedeeld, fchynt
beilaen te hebben in een 00genbliklyken indruk, op het gemoed,
van eene gemeenzaeme en volkomen kennis eener Taele, weervan zoo iemand te voren geheel onkundig was; nogthans zoo, dat
hy, die deze gave ontving, van dien tyd af, in ftaet was, om
dezelve, zonder eenig nieuw wonderwerk, te gebruiken, als 't
hem goeddacht; en dit is, zoo als Dr. I.tLAND te recht aenmerkt,
de eenige Ondertelling, op welke men reden kan geven van het
misbruik deezer Gave. (Ziet LELAtvD against Morgan. Vol. I.
Kap. XIII. p. 375.) Maar ik meen, dat, fcboon ieder, die deze
Gave gebruikte, en verffond wat by zei, in ltaet moest zyn, ons,
die in een derde tael te vertalen, die ligt de tael van veelen der
aenwezenden zyn kon. In zoo een geval, dan had de Gave der
Uitlegging plaets, als beftaende, zoo als ik gisfe dat zy deed, in
Bene onmtddelyke bekwaemheit, om eene vreemde tael te ver ftaen, alleen voor dien tyd, en, om het geen 'er i11 gefproken
was, in de Moedertael van den Uitlegger over te zetten. (Ver gel. Kop. XII. io (t).) Op deze Onderftelling, en waerlyk op deze
pY

,

at-

(*) Zyn Eerwaerde breid dit dertiende vers aldus uit. „ Loet hem dan,
die eene tael fpreekt, der vergaderins; in 't algemeen onbekend, wacrvoor by
fpreckt, bidden, dat hy, veeleer de Redenvoermg van een ander mag konnen

uitleggen, dan zyne Toehoorders vermaken, of liever verbazen en vermoei.
jen met de veel vertooningmaekende oeffening eener gave, die by reeds ontvangen heeft, en waermée by zoo geneigd is, op eene ydele wyze te Itron.

ken."
(t) Volgens onzen Uitlegger heeft men r Cor. XII. zo door de verklaring
of uitlegging der Talen te verfhen, „ die min fchitterende bekwaemheit,
„ wacrdoor iemand in faet gefield werd, ons te veraaen , en in eene beken„ de tact over te zetten, 'e geen door eersen vreemdeling gefproken wordt in
„ een tad, waarmle by zelve, zoo min als zync Tuehootder8,bek ud was."
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zyri , door iets te uiten, 't geert niemand dan hy zelve

kan verftaen ; en laet hem tot zich zelven (preken en tot
God; Laet hem van die tael gebruik maken in zyn eigen
byzondere Godsdienst -verrigtingen, zoo hy genegen is
zyne vaerdigheit in dèzelve, door oefening, te onder.
houden ; maer laet hem daer me@ geenzins op eene zoo
onredelyke wyze voor den dag komen, als in het geval,
waervan wy heden fpreken.
,,En wat die Voorzeggingen aengaet , welke wy vooral
voordragen, als de Schriften verklaerd worden, laeten
slechts twee of drie Profeeten, (preken, in ééne Vergadering, en laeten de overige oordeelen, vergelykende de eene
Leer met de andere , ter verdere onderrichtinge van
allen.
„ Maer indien, terwyl de Redenvoering aenhoudt , (iets)
geopenbaerd wordt aan eenen anderen, die deer by zit, laet
hem niet terftond opttaen, en den eerfien in de reden
vallen, maer [til zitten, tot dat deze gedaen zal hebben
met fpreken .(e).
„ Want door dit middel is 't, dat gy alle, die 'er dus
toe bedeeld zyt , kunt profeteeren, één voor één, op dat
uwe ouderrichting en vertroosting niet verydeld worden ; gelyk placts zou hebben, zoo veele te gelyk fpraken ; maer op dat alle mogen leeren , en alle vertroost
worden.
„ En
-

alleen denke ik, kon iemand, die de Gave der Uitlegging bezat,
nieF in taet zyn, om ééne eenige vreemde tael te fpreken; en hy,
die de Gaveeener Taele had, kon in fommige omflandigheden onbekwaem zyn, om dezelve te verklaren voor hun, die dan zyne
Toehoorders waren. In dit geval zou wel de Gave der Uitlegginge, tellende iemand alleen. in ftaet, om in de tweede plaets te
werken , min Ichitterende zyn, maer, als zy geoeffend werd , bewec s het a'toos, dat zoo iemand onder eene onmiddelyke werking
van den Geest fprak, en by werkte dus mee tot zyne nuttigheit
voor anderen:'
(e) Laet den eerflen gedaen hebben met (preken.] Dus , denk
Ik, moet hier overgezet worden; want indien het bevel
das geweest was: „ Laet hem, die aen 't fpreken was, zich ter„ flond fiil houden, zoo ras een ander te kennen geeft, dat by eene
Openbaring heeft"; zou het die verwarring verwekt hebben,
die deze raed ten doelwit had te verhoeden; en ik houde zo eene
verklaring even onbeftaenbaer met de reden als met liet verband
der woorden. Vergelykt het volgende vers, 32, 33.".
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„ En daer is geen onmogelykheid hier in; want de Geest
van God , die u aendryft, is geen in 't wilde onwederflaenbaer werkende kracht ,gelyk die, door welken de Pythifche Priesteresfen, en anderen, die onder de Heidenen op
ingeving en Profetien roemden, voorgaven .bewerkt te
worden; maer de Geesten of Godlyke Ingevingen der ChrisProfeeten brengen bedaerde bewegingen voort, en zyn
dus aen de Profesten onderworpen: zy laeten iemand meester van zichzelven, zoo dat by zyne driften kan coati_
gen, en den best gefchikten tyd en wyze afwagten ,
om zyne Godfpraeken uit te boezemen.
„ Want God is (de flichter) niet van wanorde en T7erwarring, maar van Vrede en regelmatigheid; en deze geregelde handelwyze pryze ik u te gelyk daerom te liever
aen, alzoo zy gehouden wordt in alle de andere Kerken
dor Heiligen; en het zou my finerten, dat gy, myne
Kórinther Vrienden! een uitstek zoud zyn, wegens de
ongeregeldheid uwer handelingen , daer het Gode behaegd heeft, u zoo grootlyks te doen uitheken in zoo
eene verfcheidenheit van gaven, en den bloeijenden flaet
uwer Gemeente ".

Het leëven van jezus, voor Kinderen; door J.

FR. FRDDER-

Predikant te Bronswyk. Naar den derden Hoogduit
druk vertaald. Te Amierdam by M. de Bruyn-fchen
1779. Behalven het Voorwerk 168 bladz. in oftavo.
SEN,

, die tot jaren van onderfcheid geko.
VoormenKinderen
zyn, kan het lezen van dit Gefchrift wezenlyk

nuttig zyn. De Eerwaerde Fedderfen geeft hier, aenvang=
lyk een beknopt bericht van 's Heillands lotgevallen en
bedryven, met invlechtinge van leerzame opmerkingen.
Vervolgens leid by de Jeugd op tot overdenkingen en
gebeden , betreklyk tot het leven van Jezus ; , hierop
gast by over tot dergelyke opweklyke overwegingen
der leeringen, gelykenisfen en verhalen van Jezus, mits
deugden van onzen Verlosfer, om de Kinde--gaders
ren, tot derzelver navolging aen te fpooren. De vatbacrheid der Kinderen in 't oog houdende, richt by alles
in diervoege in, dat liet zeer wel gefchikt zy, om eenera
-invloed ten goede te hebben. Men fa, om dit
eenigzins te zien, het oog op liet gebruik , dat by
E e 3a
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maekt van 's Heillands gelykenis, nopens den verloorcn
Zoon: dezelve beknoptlyk voorgesteld hebbende , laet
by zich desaengaesde verder aldus uit.
„ Geliefde Kinderen! deze gefchiedenis prijze. ik a
aan, bui naartig en met aandagt doet te leezen. Daar
zijn veere heerlijke lesfen voor u opgeflooten, die-in
ik u alleen zaakelijk voorftellen wil.
„ Onder het beeld van _den goeden Vader, moet gij
u onzen goeden God voorftellen. Want zo handelt
die, dagelijks, omtrent ontaarde Kinderen en ondeugende menfchen, welke weêr tot zig zelven komen ,
en zig beteren. Wie nu van u wilde dezen goeden
God niet kinderlijk vreezen en lief hebben?
„ Hier ziet gij, duidelijk, voor uwe oogen, in welk
een ongeluk zig jonge lieden forten, welke zig, geheel
onbezonnen , aan dwaasheden , ongebonden lusten, en
fpoorloosheden der jeugd overgeeven. Wie, als de verboren Zoon, in jongere jaaren, lui en traag is, zijn
geld veriiilt en fpoorloos leeft, die raakt ook, wanneer
bij ouder wordt, met hem in armoede, fehande en ver.
agting : ziekten,, verzwakte zielkragten , en een door
eigen fchuld verkort leeven zyn de natuurlijke ílrafl'en
zijner redelooze, wellustige leeve'swijze. Gelooft mij,
ik heb Benige zulke verlooren Zoonen en Dochters ge.
kaend,Welke zig, door hun woest en godloos leeven,
in den deerniswaardigíten tneiiand bragten ; ik heb bij
de ziek- en fterfbedden van menige_ jonge lieden de zugten gehoord: ach! God! hadden wij onze vuile lusten
zo blindelings niet opgevolgd! hadden wy de vermaaningen en lesfen van onze Ouderen en Meesters gehoor
dan mogten wy thans hier niet zo deerlijk lig--zamd1
gen! wij zijn zelve de oorzaak van onzen dood!
„ Kinderen ! mijn lieve Kinderen , het ware daarom
zeer nuttig en leerzaam voor u, dat men u, fomtijds,
mede nam naar de ziekekamers, gast- en ziekenhuizen ,
en u, hier, aan de ongelukkigen , welken , in hun ge.
moed en lighaam, de droevigftc gevolgen der wellust,
in de ijfelijkíte pijnen en finerten voelen , de waarheid
zigtbaarlijk liet zien, dat de wellust, even als elke zonde, zo ze agtervolgd wordt, de menfchen in de uitere elende ílorte.
„ En nog heb ik u niets gezegd van het hartzeer, dat
jonge, ondeugende Kinderen hunnen, Ouderen aandoen,
waar.
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waardoor zij hen, dikwijls, in het graf brengen ;
Zy
deze hunne grootfle weldoeners en vrienden.
hebben eenen ongenadigen God, en hoe zal het de Jeugd
wel gaan, die(sod niet tot een vriend heeft!
Hebben zij eerst eens de kwaade lusten den vrijen teugel gevierd; vergeeten zij God en zijn gebod; dan zijn
ze vatbaar voor diefftal, moord, ftraadfchenderij, overipel en alle eerlooze daaden , die niet den dood , in deze waereld, worden geftraft, -- en in de eeuwigheid,
Kinderen! in de 'eeuwigheid , hoe zal het hun
daar gaan?
„ Gij hebt een teder hart ; de kwaade lusten kunnen
'er ligt Benen indruk op maaken. Wagt u, daarom,
voor alle verleidingen, en gelegenheden tot zonde! Zijt
op uwe hoede, dat de lusten der jeugd u niet verblinden, noch vervoeren! weêrflaat haare aanlokzels! Denkt
aan de vermaaningen van Gods Woord, even als aan de
beden uwer Ouderen, Leermeesters en Vrienden, om al
het kwaad te mijden.
„ Behoudt , in eerre onvergeetelijke gedagtenis , de
woorden van den vroomen GELLERT, die een ervaaren
en trouw raadgeever der jeugd was.
De wellust- kort des leevens dagen,
Daar kuischheid hest en zegen vindt;
En ziektens worden zijne plaagen,
Die haare vuile aanlokzels mint.
Wie Codes tempel hier ontaart
Verwoest; is alle firaffen waard.
,Hoe was de jongeling vol vreugden!
Hoe wierd hij niet van elk geëerd!
Doch hij vergat d:n weg der deugden,
En zijne kragten zijn verteerd.
Eederf fchendt thans zijn aangezigt.
En predikt Codes beng gericht.
Plied dan de,v.ilust vroeg en fpade!
En lokt ze u, vleijend, op haar baan
Roep dan God, ijvrig, om genade
En wijsheid in verzo,king aan!
Wagt u voor 't vuur der vuile lust,
Dat al den gloed der deugden blust.
1 e 4
,
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„ Elk Kind moet het dus, als de grootfte weldaad
van God erkennen, dat het staat onder het opzigt van
goede Ouders en Meesters. Derzelver tugt , al ware
ze ook wat ílreng, moet elk met dankbaarheid aasnee.
men. Onbedagte en tot ftrafwaardige losbandigheden
genegen, jonge lieden alleen morren daar over; die alleen wenfchen, buiten het huis hunner Ouderen, verre
uit de oogen hunner Leermeesteren, naar hunne redeboze eigen lust teugelloos te leeven. Dit was de oor
ongeluk des verlooren Zoons. Hierom wen--zakvn't
fche niemand uwer, de waakzaame, zorgvuldige, op.
voeding zijner Ouderen en Meesteren wel dra te ontgaan ! Volgt -hunnen raad gaarne, en gelooft, dat ze
verflandiger zijn dan gij zijt, wanneer ze u, fomwijlen,
een vermaak weigeren, het welke gij wenscht te genie.
ten. Gij zult ze, ten eenigen tijde, deswegen zegenen,
dat ze, geftadig, zo naauw agt op u gaven, en menigmaal zeer ftreng tegen u waren.
„ Is 'er onder hen, die dit leezen, een ontaart Kind,
dan gaa dit in zig zelf en betere zig. Dan zal 't bij
Cod genade vinden, en van zijne Ouderen vergiffenis
erlangen.
„ Welgeaarte Kinderen! gij doet uwen Ouderen het
grootfte vermaak aan, door uw goed gedrag. Laat nimmer na dit te doen! Doet het feeds ijveriger; want gij
hebt immers niets anders, waarmede gij dezen bezorgers
en leidslieden uwer jeugd , hunne ontelbaare zorgen
en bekommeringen over u, hunne aanhoudende pooltin.
gen, om u gelukkig te maaken, kunt vergelden".

Onderrigt omtrent het Eedzweeren , door J. FR. STAPFER ,
Kerkleeraar te Diesbach. Uit liet Hoogduitsch vertaald.
Door J. v. M. Az. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg, 1779. 1$elialven de Voorreden 128 blad. in gr,
oEtavo.
iemand in Zwitlerland voor de Regtbank een
W anneer
Eed zal afleggen, om daer door zyn Regtsgeding
ten einde te brengen, of zyn getuigenis te bevestigen,
is het de zaek van enen der Leeraren aldaer ter plaetze,
den zodanigen nadruklyk te onderrichten , wegens deli
Gert en het gewigt van den Eed. Uit dien hoofde is dei
Eer,
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Eerwaerde Stapfer, amptshalve, meermaels verplicht geweest om zulks waertenemen; en dit heeft hem aenleiding gegeven , om dat onderwerp ten ern(tigtte te behandelen; mitsgaders zyne overdenkingen deswegens door
de drukpers gemeen te maken. Hy ontvouwt in dit
Gefchrift, wat de Eed, en hoe gewigtig dezelve zy,
mistgaders wat 'er tot een geoorloofde Eed vereischt
worde: by toont verder, uit de Rede en de openbaring,.
dat het geoorloofd is een rechten Eed te zweren; als
mede welk ene groote en verfchrikkelyke zonde het zy,
een valfchen Eed te doen; tevens te gelyk voorftellende ,
welke heillooze gevolgen het doen van een valfchen Eed,
naer lichaem en geest, in tyd en eeuwigheid, met zich
wyders gaet hy na, door welke oorzaken de
xnenfchen zich dikwyls tot een valfchen Eed laten ver.
voeren , met aentooning hoe firaffehuldig zulks hen
make: hieraen hecht hy voorts ene trouwhartige waerfchouwing, met ene nevensgaende betuiging, dat hy
als leeráer zich in dezen vry kenne, van allen plicht
dat gevolglyk hy, die , niet tegen(}aende al-verzuim,n
liet voorgeftelde, een valfchen Eed doet, de ganfche
Ichuld daer van alleenlyk op zich zelve lade: eindelyk
befuit hy dit alles met een hartlyk gebed, tot God,
hem finekehdt., dat hy den genen, die den Eed ítaet
af te leggen, voor zulk ene verfchriklyke zonde moge
bewaren. De Eerwaerde Stapfer heeft dit onderwerp, op ene overtuigende wyze, zo treffende ontvouwd,
dat het te wenfchen zy, dat zyn Gefchrift , nu in onze
'Tale overgebragt, ook in ons Vaderland algemeen ge.
lezen moge worden; als by uitlek dientig, om. een ieder af te fchiikken, hem het affchuwelyke van een
valfchen Eed indrukbaer in te boezemen, en tegen alle ver
denkbeelden daaromtrent te wapenen. Wy zyn-leidn
niet vreemd van te denken, dat zulks te noodiger is; om
dat 'er misfchien maar al gegronde reden zyn, om te vermoeden dat 's Mans aanmerking, over de minachting van
Glen Eed, en de heofd000rzaek hier van, welke wy in
,lezen nog zullen plaetzen, ook tot ons Vaderland betrek
-lykis.
„ Het is, helaas, in onze dagen, ten opzigte van den
plegtigen Eed, zoo verre gekomen , dat men hem voor
niets, dan alleen voor Bene bloote uiterlijke plegtigheid
houdt, waarbij men de vingers in de hoogte fteekt, den
hoed
Eey

'(lepe

:
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hoed onder den arm houdt, en iets belooft of bevestigt,
dat men niet langer houdt, dan tot de plegtigheid verricht is. En iets ijdel te verzekeren, of een bevel•
tigings• eed te doen, is bij veelen niet anders, als zijn
rechtsgeding door dit gebruik ten einde te maaken, ofhet
onrecht, door eene plegtige uiterlijke verrichting, die
naar hunne meening verder niets te beduiden heeft, voor
bet gericht slaande te houden.
,,Maar van waar komt het toch, dat men in onze dagen
den Eed zoo zeer misbruikt, en dikwijls anderen daartoe
zoekt aan te fpooren ? Is het flechts de boosheid en 't
verderf van 't menfchelijk harte, dat meer en meer toeneemt? Zijn de menfchen over 't geheel thans min.
der Godsdienfig en meer gewetenloozer, dan voor
deezen ?
„ Wij gelooven niet dat dit de eenige, noch ook de
ïboofdoorzaak van dit misbruik is. De grond daar van
is veel meer deeze; dat het plegtig Eedzweeren tot
erne vermenigvuldigde en algemeene gewoonte geworden is: daarom acht men den Eed in onze dagen flechts
als iets gerings; gelijk men, ley voorbeeld, eene zonde,
die men lange geoeffend heeft, en die van veele begaan
wordt, voor eene kleinigheid houdt.
„ Voorheen gefchiedde het Eedzweeren zeer zelden;
het gefchiedde niet, dan in zaaken van groot gewigt;
het gefchiedde niet, dan met de grootftevoorzigtigheid.
Daarom behield de Eed zijne innerlijke waarde; Hij
wierd als iets gewigtigs befchouwd. En hoe fpaarzamer dezelve toegelaaten wierd, hoe meer .men den
eerbied voor den zelven behield. Tegenwoordig is men
zoo omzigtig niet als voorheen. Men hoort voor alle
Rechtbanken fchier niet dan van Eeden fpreeken. Daar
door wordt deeze allergewigtigfte zaak zoo gering ge.
acht; men merkt den Eed naauwlyks voor iets anáers,
dan voor een bloot ja of neen, aan."

Lyk-
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Lykreden ter gedachtenis van den H. W. Geb. Heer L.
SCHOTTO RENGERS , Heer van Farmrum enz. enz. enz.
Door 0. x. SWAM, Bedienaar des H. Euangeliumr te
Garreisweer. Te Groningen by J. Bolt. Behalven de Voor of fpraak enz. 66 bladz. in gr. oEtavo.
der tale van den Godvreezenden Job,
NaerH. aenleiding
XI V. i, de nzensch , van eene vrouw gebooren, is

kort van dagen, en za,' van onruste , overweegt hier de Eer

Swam, beknoptlyk, de kortheid van 's menfchen-waerd
leeftyd, en de moeilykheden, die 'er mede vergezeld
gaen; welk tweeledig onderwerp hier op ene gefchikte
wyze behandeld word. Daeraen hecht de Leeraer ver.
volgens een alleszins lofwaerdig bericht van den overleden Heer van Farmfum ; wiens character als een voor
voorkomt. En ten laetlle leid by-beldtrnavogi
zyne Toehoorders op, tot een levend bezef van hunne
verplichting, aen dien Heer en deszelfs Huis; mitsgaders , en wel byzonder, tot ene ernftige overweging
an 't Godsdienttig gedrag, waer toe de verhandelde
sloffe elk onzer behoort te nopen; dat z y n Eerwaerde
opwekkend nendringt. Men mag des deze Lykreden met
,zegt als zeer wel opgefleld , en der algemene lezinge
waerdig, belch ouwen.
J edevoering over de Dood; hoe een verftandig „l^fan naar
dezelve verlangen haag. Uitgefproken door dèn Hooggel.
Heere CH. EV. Dr LILLE . Hoogl , in de Genees- Ontleed- en
Heelkunde tip Fries lands Hoge-fchool. Uit het Latyn ver
H. BAGA , Predikant te Oldeboorn. Te Fra--tald,or
neker by D. Romar en D. v d. Sluis 1779. In groot
oc`lavo 14 bladz.
zou men uit het opfchrift dezer Redenvoe.
V eelligt
ringe verwachten, dat dezelve gefchikt was, ter

behandelinge der Vrage, of, en in hoe verre, het
een verftandig Man , al of niet , geoorloofd zy,,
naer den Dood te verlangen; doch zulks is in genen
deele het oogmerk van den Redenaer. By heeft zic.i
allcenlyk voorgefleld, den Tochoorderen onder 't ooh
ti
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te brengen, hoe zy zich tegen de vreeze des Doods
hebben te wapenen, door de overweging der moei
tegenwoordige, en van 't geluk van-lykhednvat
het toekomende leven; 't welk, gelyk by tracht te
doen zien, zo verre giet, dat de dood voor een ver.
flandig Man niet alleen niet te duchten, maer met reden
zelfs van harte te wenfchen zy. Ten aendrange hiervan
befchouwt by dit leven van de flechtfte zyde; en dezulken , die alleen daerop het oog vestigen, zullen hem geTeedlyk Toevallen: maer die dit leven, in deszelfs ge=
heele verband, met goed en kwaed vermengd, befchouwen, die tot nog niet durven beflisfen, of, over 't
geheel, het goede of kwade de overhand hebbe, zul ren deze drangreden tegen de vreeze des Doods niet
zo bondig vinden; vooral niet van die kracht, dat zy
een verílandig Man om den dood doet wenfchen. 't Is
geheel iets anders de dingen van dit en het toekomende
leven zo te befchouwen, dat men zich los make van de
Waereld, en den dood gelaten te gemoet zie; geheel
iets anders ons alles in dat licht voor te ítellen, dat
het tegenwoordige leven, 't welk God ons fchenkt ,
ons tot een last zy, zo dat wy om den dood wenfchen.
Wy zyn niet vreemd van te denken, dat het character
van een recht ver itandig Man, in 't eerfte geval, wel
zo helder doorftraelt , als in 't laetfte. Dan de
Hoogleeraer komt in dezen niet voor als een Zedekundige , die zich bepaeldlyk toelegt , om te overtuigen;
maer als een Redenaer, die door welfpreekenheid tracht
te bewegen ; wanneer men veelal den boog wat fterlc
fpant, of het flak, dat men behandelt, wat verre trekt.
Korte Aanmerkingen op de redenen van Appel van den Heer
ZION Quu

r. In Folio , 4 bladz.
Twee Brieven van een waar Gereformeerde , over het eene en
andere deel van het Doopverbond. In gr. oEtavo 6 j bcadz.
,

opens deze twee Stukjes, die ons nog, betreffende
N
de zaak van den Heer Zion quint, ter hand gekomen
moeten we zeggen,
ze niets byzonders
daL
zyn,
behelzen, dat wezenlyk ter zake dient. De kor
Aanmerkingen op de redenen van Appel betekenen niet-te
veel,
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veel, en toonen eer een -welmenend Schryver, dan ie.
mand die regt gefchikt is, om dit verfchil grondig te
behandelen. En de Schryver der twee $rieve?3, (onder
de fpreuken, ik dank God dat ik gedoopt ben, want nu ben
ik zalig, en ik bid God dat ik wel leef , want dan heb ik
zyn hoogfl e, genade,) die zich Willem Orthodoxus noemt,
is een zonderling Voorftander der Orthodoxie, daar zy.
ne Brieven grooElyks firekken, om den Heidelbergfchen
Catechismus, de Belydenisfe des Geloofs der Gereformeerde
Kerk in Nederland, en de Formulieren om den Doop te bedienen, nopens de Leere des Doops, in een befpotlylc
licht te ílellen.
-

Berigt van de fchaadelyke en doodlyke gevolgen van zeker
venynig Vogel gebraad te Nymegen. Door M. J. de
MAN. Med. Dr. en Archiater deezer Stad, Lid van de
Hol]. Maatfch. , enz. Te Nymegen by A. v. Goor. In
groot otavo 43 bladz.

de beantwoording der Vraage , leveren de Dieren,
Inwelken
het een of ander venyn tot hun voedzel gebruiken,

voor. den Mensch eene venynige fpyze op? zyn het de Geneeskundigen niet eens; men vindt 'er die zulks ontkennen , maar ook anderen, die het wel íïerk beweeren.
Dr. de Man verklaart zig in dit Stukje voor de bevestigende zyde; en beroept zig, buiten het geen hy uit
andere Schryveren bybrengt, op een geval te Nymegen,
in 't afloopen van 't jaar 1777, van welks gevolgen
hy ooggetuigen geweest is. Een Man en Vrouw benevens een Dogter des Huizes hadden des middags een Vogel- gebraad, waar onder ook eenige Leeuwrikken, gegee.
ren. Met den avond werd, de een voor en de ander na,
zeer ongefteld. Op de verdenking van liet Vogel- gebraad,
die als ongegrond verworpen wierd, at de Heelmeester
met zone Huisvrouw de overgefchooten vogeltjes, wel.
ken nog vyf waren, dien avond koud op; maar, na ver loop van weinige uuren, waren ook zy aan geene geringe ongefteldheid onderhevig. Allen die van 't Vogelgebraad gegeeten hadden waren, de een minder de ander
nicer, aan toevallen onderworpen , die met regt gevaarlyk genoemd mogten worden; en de Moeder was
reeds den volgemíen morgen een Lyk; doch de anderen
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ren zyn, na 't doorftaan der toevallen, behouden ge.
bleeven. Dr. de Man, een uitvoerig verflag van dat alles gegeeven hebbende , leidt 'er, daar 'er, gelyk hy opmerkt ,niets was, dat eenigen grond van kwaade verdenking kon geeven, uit af, dat het Vogel. gebraad venynig
geweest is. Hierop valt nu de vraag, van waar
dan dat venyn in de Vogelen? Ter nafpooringe hier
dan heeft onze Geneeskundige veel moeite aangewend;
en alle zyne proefneemingen, in deezen breeder voor
brengen hem tot die gedag ten , dat de-gedran,
Leeuwrikken vergiftigend zyn , door te aazen op de
Schierling of dolle kervel, 't werk bovenal plaats fchynt
te hebben, als 'er fneeuw op het veld ligt. En 't
geen hem in zyn gevoelen, dat men daarin de oorzaak
van dc• toevallen der opgewelde Lyders en Lyderesfen
heeft te zoeken, bevestigt, is, zo als hy vervolgens
doet zien , dat de hier voorkomende toevallen eene
merkwaardige gelykheid hebben , aan die toevallen,
welken door de dolle kervel te wege gebragt worden.
— Onze Geneeskundige behandelt dit onderwerp
zeer gerchikt, en beantwoordt de bedenkingen, welken
daaromtrent kunnen opkomen, in diervoege, dat zyn
gefi:elde zig vey gunftig opdoe. Zyn belluit is des,
„ Dat Dieren, door venyn gevoed, [dat is, als
uit zyn voorgezegde blykt, die 'er min of meer hun
hoofdvoedzel van maaken,] een vcnpnig gerecht voor
den mensch opleveren, meer of min kwaadaartig, naar
maate dat de hoeveelheid of de hoedanigheid des venyns zy, 't welk zy gebruikt hebben.
„ Dat in dit geval de Leeuwrikken waarlyk vergiftig
geweest zyn.
„ Dat de dolle kervel voor de oorzaak dier vergiftiging, als nergens anders aan, met eenigcn grond, kun
toegekend worden, te houden zy.
-ned
„ Dat zy dit Kruid des winters zoeken , wann eer 'er
Sneeuw ligt, ja al voor de Sneeuw, waarfchynlyk zoo
diraa zy de koude voelen aankomen, om zich, in naar
andere Dieren , tegen de aannaderende-volgina
vorst , wel te doorvoeden ; maar daarnaa, vet geworden zynde, en den fchaarferen dag kunnende verduuren, van andere, min voedzaame, zaaken beltaan.
„ Dat het derhalven gevaarlyk zy, in den winter, by
of omtrent fneeuwtyd, van dit gevogelte te eeten: En
men ,

,
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men, in alle Saifoenen, 't veiligst zal handelen, met,
voor af, de Maagen te onderzoeken, en te zien, of
die ook met eene foortgelyke groente als de dolle Kervel , [hoedanige Dr. de Man in de maagen eeniger
Leeuwrikken ontdekt had,] vervuld zyn".
Natuurlyke Historie, volgens het Samen flel van den Heer
LINNiEus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Tweede Deels,
Tiende Stuk. Te Amfierdam by de Erven van F. Hout
In gr. oftavo, 828 bladz.
-tuyn'79.

j^ ruidkundige Liefhebbers ontmoeten in dit gédeelte
weder Bene naauwkeurige befchryving van een groot
aantal van Kruiden ; en wel byzondgr van dezulken, die
tot de Enkelbroederige , de Dubbelbroederige en Ireelbroederige, mitsgaders tot de Samenteelige Kruiden behooren;
welker verfchiIlende foorten de Heer Houttuyn, naar zyne gewoone oplettendheid , onderfcheidenlyk voordraagt:
geevende te gelyk op nieuw nog eclyke juiste afbeeldingen van zeldzaame buitenlandfche Gewasfen. ----- De
befchryving der Doornen en Distelen, die in 't wild
voorkomen, onder de Samenteelige Kruiden te betrek
geeft onzen Kruidkundigen aanleiding, tot eene-ken,
algemeens bedenking over dit foort van Gewasfen, die
men veelal met verontwaardiging befchouwt; welke bedenking wy niet ongevoegelyk geagt hebben hier plaats
te geeven.
„ De Doornen en Distelen fchynen als`. het uitwerp.
zei en dè droefem der Aarde te zyn. Men ziet ze
immers voortkomen op allerley woeste plaatzen en op
de Akkeren het Kruid verflikken. Ook worden zy aan
als gevolgen van den Vloek uit den Val ge--gemrkt
fprooten (*). De Planten, daar gemeld , nochtans
zyn geheel andere Kruiden, dan onze Doornen en Diste
-

(11 Het aardryk zy om uwent wille vervloekt: — ook zal het

U Doornen en Distelen voortbrengen, Gen. III. r7 , r8. De Aarde, die Doornen en bistelen draagt, is verwerpelyk ende naby de

vervloeking. Heb. VI. 8. In 't Hebreeuwsch heeft men daar
Koots ve Dardor, iq 't Grieksch <kanthas kai Trilwlous; 't welk e

voly,ens BV u TO a a, bet zelfde betekent.
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telen , die ook niet groeijen in 't beloofde Land. RAnnt Salomon merkt aan , dat 'er twintig naamen van
Doornen in 't Hebreeuwsch zyn. Daar komen in de
Oosterfche Landen, zo wel als in Afrika en de Indiën,
veelerley Heesterige, Houtige, Slingerende, Kruipende en Boomachtige Doorngewasfen voor, die een onbegrypelyke belemmering in 't pasfeeren der Wilder.
nisfen maaken; gelyk dit in Europa ook met de Haagedoorn , Sleedoorn en dergelyken , doch in minder
graad, plaats heeft: maar men kan dezelven , om dat
zy zo veel nuttigheid verfchaffen, niet aanmerken als
een Vloek des Aardryks. De witte Doorn, immers,
levert. uitmuntende Haagen tot afweering van ,het Vee,
en de Zwarte niet alleen Slee-pruimen,maar ook elders
de Arabifehe Gom uit. Deeze Slee-doorn groeit in Afrika , tusfchen Barbaric en Senegal, maakende aldaar
groote Bosfchen, en is waarfchynlyk in Ethiopie gemeen. Men vindt in Klein-Alfa, Palestina, Egypte en
Arabic, de echte Acacia, die niet minder 'gedoornd is,
wegens haar verdikte Sap in de Geneeskunde bekend,
en de Alhagi der Mooren, op welker Loof de Perfen
een foort van Manna verzamelen , die in Greintjes
voorkomt als Korianderzaad. De eerde is byna de eenig[te Boom in Steenachtig Arabic, daar Planken van
gezaagd kunnen worden , waarfchynlyk het Sittimbout
der Hebreen. De andere, Aghul genaamd by de Ara.
bieren, (trekt voor de Kemels tot verfnapermg.
Waarfchynlyk zullen deeze of dergelyke Doorngewasfen, op andere plaacfen der Heilige Schrift , daar
zy als Haagen , Boompjes of Bosfchen voorkomen ,
(gelyk de brandende Braambosch van MOSES,) door
Doornen bedoeld worden. Immers men vindt daar van
fomtyds ook als Branditof gefprooken , en de fteekende
eigenfchap heeft ze veel doen gebruiken tot Gelyke.
nisfen. Maar men heeft 'er ook ander flag van Doornen, gelyk die daar SALOMO van fpreekt, als by zyne
Beminde vergelykt by een Lelie onder de Doornen; en
op den Berg Libanon groeien Kruiden van deezen aart,
die andere figuurlyke fpreekmanieren ophelderen (t).
Maar
-

(t) By voorbeeld een Scolynus, Chamakon, Carthamur, en de
Syrifche Melkdoorn, by de Arabieren Bedeguard genaamd. De
zo.
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Maar in allen gevalle fchynen de Doornen en Disteler
meer tot nuttigheid dan tot een Vloek gefchapen te zyn.
Men kent 'er een Akker des Luijaards aan, en dus befondde ftraf alleen daarin, dat de Mensch, willende de
Vrugren des Aardryks, Brood en Moeskruiden, eeten,
daartoe den Landbouw oefenen moest, den Akker van
Onkruid zuiveren, en dus werken tot zweetens toe. In
het zweet owes aanifchyns zult gy Brood eeten , waren de
woorden van God; en dit heeft plaats in alle landen,
waar men Koorn zaait : doch in veele deeIen des Aard
leeft men van Dadels , Nooten, karftengen en-bodems
andere Boomvrugten ; in fommigen haalt men uit de
Boomtammen Meel, men eet de toppen van den Palmiet,
tapt Wyn uit de Stammen, of plukt zelfs van de Boo.
neen Brood (*).
Zal dan de gezegde Vloek, alleen het Geílagt van Japheth maken, tervvyl de Nazaaten van den vervloekten
Chain de Spys als in den Mond groeit. Men heeft zigcíaarover niet te beklaagen, als men de nuttigheden van dit
Onkruid nagaat, die ik in 't byzonder meest opgenoemd
heb, In 't algemeen is het Loof der Doornen en bistelen bitterachtig; doch welk een heilzaam Bitter levert
niet de Gezegende Distel uit? Ik zwyg van de afzettende hoedanigheid, die aan den Èverwortel en anderen,
toegefch'reven wordt. Van fommigen zyn de Bladen
eetbaar als Moes: de Wortels vertrekken aan de Tartaaren tot Lekkerny, en de Stoel der Bloemknoppen is
in 't algemeen eetbaar, gelyk die der Artifjokken, zo
HALLER meldt. De drooge Bloemen geeven een zeer
goed Stremzel voor Melk, en hebben frisch in eenigert
een Moskeljsat in anderen een Honingreuk. De waden
van den Vrouwen- Distel trekken tot IVledicyn, en het
Pluis derzelven wordt gebruikt tot Dons, om Bedden te
vullen. Dat men van de Steelen Papier kan maaleen, is
uit
zodanigen kon bet gedierte des Velds 'aertreeden. Zie 2 Kon,
XIV. 9.
(*) Ik heb hier, den in Oostindië en in de Zuidzee onlangs
ontdekten Broodboom, (.drtocarpucs ,) Rad „machia door den
Heer THUNBERO genaamd, waarvan ik de Vrugt in een Flesch
bezit; de Palmiet, die Koolboom genoemd wordt, en den Sa,
-goeboom, op 't Oog.
1. DEEL. ALG. Lb TT. á`iO. Io.
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uit de Proeven van den Pastoor SCHAEFFER blykbaar.
Van de Distels wordt de beste Asch tot Glas gebrand,
zegt RAY.
De Groeiplaats onzer Doornen en Distelen fchynt,
aan de gemaatigde Lugtftreek van Europa , Afie en
Noord=Amerika, bepaald te zyn. Geheel Afrika, Oosten Westindië, is 'er van ontbloot. Men vindt ze veel
minder op de Bergen, dan in Valeijen en vlakke Lands douwen. Een vette grond doet ze veel hoogei opfehie.
ten; doch, tot geluk des Menschdoms, bereiken de ontzaglyke kwetzende Doornen zelden meer dan eens Mans
langte. Van de zagte Doorns en Distelen, komen 'er
tot drie en vier Ellen , ja tot twaalf Voeten hoog,
voor ".
,

Ge/ehiedenis van Schotland, geduurende de Regeeringen van
!koningin MARIA en Koning JACOBUS DEN VI, tot diens
komst op den Engelfchen Throon; benevens een kort verflag
der Scho fiche Gefchiedenisfe vóór dat tydperk. Door WIL
D. D. Opperfee der Edenburgfche Hoo--LIAMROBETSN
gefchoole en 's Konings Gefchiedfchryver van Schotland.
Eerfte Deel. Naar den laathen Druk uit loet Engelscla
vertaald. Te /moerdam by Yntema en Tieboel. In gr.
8s'ó. béhàlven het Voorwerk, 4gp bladz.

van den loop des Boekhandels f egts
Meneenebehoeft
zeer oppervlakkige kunde te bézitten, om

te weeten, hoe algemeen, en tot verveelens toe, de
trek gebruikt is, van alle Werken eens Geleerden of
Vernuftigen Schryvers, wanneer eenige vlug van de hand"
tilden, in 't licht te geeven, of, uit buitenlandfche
taaien., in 't Nederduitsch verkleed, aan te bieden. Niet
áeldeti is daar door de behaalde Létter-eere eens Schryvers bezwalkt, en zyn de onrype Lettervrugten, onder de mij fchien ter zyde gelegde,en veroordeelde Papieren eens Schryvers ge\ond'en , de Wereld in de hand geflopt ; terwyl zyn Naam alleen genoeg was, om Koopers
te lokken, die nochtharis wel ras ontdekten, dat de ge
Waar aan het Merk niet beantwoordde ".
-levrd
Met deeze. Aanmerking, in de daad, zeer juist, en die
wy door veele bewysftukken zouden kunnen bekragti-.
gen, begint de Vertaaler der Gefchiedenis van Schotland
van
-
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van den Eerw. ROBERTSON, welker Eerfl:e Deel wy thans
aankondigen, zyn Voorberigt: en vaart dus voort:
,,Immers heeft ooit een Buitenlandsch Gefchiedboeker,
by ons Nederlanderen, eene algemeene eere ingelegd, 't
is de Schryver van de Historie der Regeeringe van Keizer
CAREL" DEN V, en der Gefchiedenis van America, 't is ROBERTSON ! Te deezer oorzaake zou kwaadfpreekende wangunst den Naam diens beroemden Schryvers , op den Tytel
eener Gefcbiedenisfe van Schotland, geleezen hebbende, veel ligt anderen willen diets naaken, dat men dit Werk
meer om den Naam, dan om den Inhoud, vertaald cn
gedrukt hadt : misfchien hebben eenigen , door dit begin.
zei alleen gedreeven , zo ras zy den fterken aftrek der
Gefchiedenis fe van America vernamen , het doen vertaalen
en laaten drukken deezer Gefchiedenisfe aangekondigd.
Dan wy durven onzen Leezeren verzekeren,
dat eene zo laage •beweegreden noch ons, noch onze
Boekverkoopers , tot het tegenwoordig Werk aanporde,
was het in zyne foort niet uitílcekend geweest. Ik zou,
als Verraaler, myn kostlyken tyd wel anders en beter
beleed hebben: doch het oorfpronglyke leezende en herleezende , vonden wy daar in dat duidelyke; dat eenvoudige, dat.00rdeelkundige, dat waarlyk verheevene, waar
in R on E R T S ON, onder de hedendaagfche Schryvers,
nnisfchien, geen wedergade hetft. Op zichzelven, zo
de Naam van R on E R TS ON niet van elders bekend en
geagt was, zou de Gefchiedenis van Schotland, wy bekennen het, weinig Leezers uitlokken: wy mogen, derhalven, dit eene gunstige omftandigheid altren, om een
Werk, in rzichzelven dubbel leezenswaardig, en 't geen
een fchat van Gefchiedkunde begrypt, algemeener loop
te doen krygen.
„ 't Is 'er ook ", vervolgt by, „ zeer verre af, dat
het tegenwoordige Werk eene ongelikte vrugt van een
beroemd Schryver zou weezen. Immers, gelyk zyna
Voorreden uitwyst , leverde by het in den Jaare
MDCCLIX, met al het wantrouwen, met al den fchroom,
natuurlyk eigen aan een Schryver, die zyn eerie Werk het
Licht doet zien, in de Wereld; en het iirekte, naar luid
van 't korte Leevensberist voor de Gefchiedenis van 4me.<
rica geplaatst, ten grondfage zyner volgende vermaardheid,
en was tevens liet voornaamf e middel te zyner bevorderinge;
ook zyn, zo als wy daar leezen, de verdienften van dit
Ff2
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Werk zo algemeen bekend, dat het geene aanpryzing behoeft.
Het wordt, en misfchien met vollen regt , voor de beste Gefchie^1enis in de Engelfche Taal gehouden. Hy heeft daar
mede den Eertytel van 's Konings Gefchiedfchryver vaar
Schotland verworven.
„

Dia ,

en

niet de Naam van R on ER T SO N alleen,

fpoorde ons aan, om, by onze wel ontvangene Ver
Gefchiedenis van America, deeze eerfte-duitfchnger
Vrugt van diens Schryvers Gefchiedkundigen arbeid te
plaatzen : niet twyfelende of het zal onzen Vaderlanderen, wier goedkeuring ons ftreelt en prikkelt, aange.
naam weezen van dezelfde hand die beide Gefchiedenisfen

te ontvangen.

„ Wy hebben ", dit berigt by van zyne gehoude han
daarin denzelfden voet-delwyzinVrtag,„
gehouden, als in de Vertaaling der Gefchiedenisfe van Amerkca : en hoopen even gelukkig geflaagd te zyn: alleen
,heeft 'er dit onderfcheid plaats , dat wy, alle Aantekeningen en Byvoegzels in het andere overgenomen, in het
lichaaiii des Werks geplaatst, of onder aan den voet des
blads gevoegd hebben, en in het tegenwoordige het Byivoegzel, beftaande uit oorfpronglyke hukken, als affchriften van Brieven en Staatspapieren, niet geheel vertolkten; doch alleen daaruit overnamen , en by wyze van
Aantekening, mededeelden , 't geen de groote hoofdzaak betrof, en tot taaving diende van R 0 BE R T SO N'S
gevoelen, bovenal, ten opzigte van Eiukken, in welke
by van den genieenen weg afweek, en het platbetreeden
(poor verliet; 't geen niet zelden gebeurt. Wy hebben,
dusdoende, liet werk min omflagtig en nogthans even
dienftig zoeken te maaken voor onzen Nederduitfchen Leezer: elk weet, ook dat deeze Brieven en Befcheiden in
't oorfpronglyke dienen geleezen te worden , waarom
wy telkens aantekenen , waar ze in de Appendix van R ors E R T s o N te vinden zyn.
„ Hoe veel leezens , anderzoekens en arbeids deeze
Gefchiedenis den Eerw. Schryver gekost hebbe, kan,
uit zyne korte Voorreden, eenigzins, en zal uit het
Werk zelve nog klaarder blyken. Hier zou ik in
den lof daar van kunnen uitweiden; doch deeze lof hieldt
men mogelyk verdagt. Wy laaten, wat 'er in te pryzen of te berispen valt, den Boekbeoordeelaaren en den
Leezeren over".
Zulk
,
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Zulk een groot ftuk des Voorberigts hebben wy afge.
fchreeven; om dat het zo wel ter zaake (preekt , en, zo
veel wy oordeelen kunnen, dermaate met de waarheid
scamenttemt , dat wy he niet beter zouden kunnen voor
onthoudt zich de Vertaaler,, om zich --dragen.D,
zelven van ter zyde geen wierook toe te zwaaijen,
van den lof des oorfpronglvken Schryvers op te haalen ,
wy hebben daartoe veyheid ; en zouden dit doen, had.
den wy niet reeds, by de herhaalde bekendmaakingen
zyner Historie van C A R EL 1) E N V en der Gcfchiedenisfe
van America, hem, naar verdienften, indien zulks moge.
lvk zy, gepreezen. Alleen kunnen wy niet nalaaten het
Getuigenis ten zynen voordccle by te brengen door den
Graave van c II E s T E R F I E L D, hem , ten opzigte van dit
Werk, gegeeven. Deeze Schryver, dien, hoe veel 'er
te berispen valle op zyne Werken, als een' Zedekundigen aangemerkt, niemand den roem zal betwisten dat by
een kiefchen fmaak bezat, en wonder wel in ftaat was
om over de waardy van Schriften te oordeelen, zegt,
in zyne Opinions on Men and Books 'er dit van: „ De
„ Gefchiedenis van Schotland, door ROBE RT SON . opge.
„ fteld, durf ik, wat klaarheid, zuiverheid, en deftig_
i , heil van í1y1 betreft, gelyk ftellen met de beste Ge„ fchiedfchryvers, die wy bezitten. D A v IL A, G U I C,., • C I A R D I N, en misfchien L I V I U s niet uitgezonderd ".
En de flrengtte Beoordeelaars van Boeken deezer tegen
The Monthly Re--wordigeEu,Schyvrsan
view verklaaren :„ R o n E R T s o N heeft het fynf e pen,, feel , en bezigt. de fchooníte verwen , om Characters te
„ maaien. Hy is een Titiaan in de Gefchiedenis, zyne
„ Schilderyen gelyken naar het Iceven".
Stapt de Voorberigt Schryver, daar de Voorreden
van ROBERTSON zelve onmiddelyk volgt , met rede ,
'.er ligt overheen, om aan te toonen : hoe veel leezens ,
onderzoekens , en arbeids deeze Gefchiedenis den Eerw.
Schryver gekost hebbe, den Leezer derwaards verzendende; wy kunnen, by de aankondiging des Eerften
Deels eens gewigtigen Werks , onzen pligt betragtende,
niet nalaaten, des eenig nader verflag te geeven, ten einde
daar uit de waardy van 't zelve eenigzins blyke: laaten
wy hem hooren daar hy een onopgefmukt berigt van
zynen arbeid geeft, en de bronnen aanwyst uit wel;, hy
zyn Werk geput hebbe
Ff,3
„Den
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„ Den tyd , (aan de Ge/'chiedenis van Schatland,) ten
koste gelegd, en de moeite, daar aan beffeed, om het
der openbaare goedkeuring waardig te maaken, houd ik
misfchien best verzweegen, tot ik weete, of het immer die goedkeuring wegdraagt.
„ Doch naardernaal ik, in veelvuldige gevallen, van
vroegere Gefchiedfchryvers afweek; verfcheide gebeur
een ander licht plaatfle, en ehara ers met-tenisf
nieuwe kleuren fcllilderde, ben ik des rekenfehap aan
nnyne Leezeren verfchuldigd; en moet reden geeven,
waarom ik, op een afpand van twee Eeuwen, het my
onderwinde het getuigenis van Schryvers , die nader
aan, Af zelfs in die tyden leefden, te wederfpreeken.
„ 't Geen 'er omging, geduurende de Regeering van
MARIA, gaf gelegenheid tot het ontf'caan van twee
Partyen , tegen elkander vervuld met den vinnigllen
Staatkundigen haat, door Godsdienst -yver aangezet, en
verbitterd. Elk deezer leverde Gefchiedfchryvers van
groote verdienften op, die alle gevoelens der begunftigde Fartye overnamen, en alle derzelver daaden verdee.
digden. Waarheid was het eenig voorwerp dier Schryveren niet. Verblind door vooroordeelen , en verhit
door de rol die zy zelve gefpeeld hadden op de tooneelen door hun befchreeven ; Relden zy veel eer de
verdeediging op eener Partye , dan de Gefchiedenis
buns Lands.
„ Gefchiedboekers, van laater tyd, hebben deeze
Leidslieden, bykans bundeling, gevolgd, hunne dwaa.
tingen en misduidingen nagefchreeven. Doch, dcwyl
dezelfde driften, welke de Partyen, in die Eeuwe,
bezielden, op hunne Naakomelingfchap overgingen; dewyl bykans elke gebeurtenis , in MARIA'S Regeering,
een voorwerp van twyfeling en gefchil geworden is;
ontdekte het fcherpziend oog der Gefchilvoerderen ,
welhaast, dat zonder eenig echter en onpartydiger blyk
dan het getuigenis der Gefchicdfchr_yveren, geen der
(ukken in gefchil hangende, met zekerheid, kon beflist worden. Hier op ging men Befcheiden opzoeken,
oorfpronglyke Papieren te voorfchyn brengen, de plaat
daar de Landspapieren bewaard worden, zo wel-ven
als de Verzamelingen van byzondere Perfoonen, doorfnuffelde de vver en weetgierigheid der Schryveren van
enderfcheide Partyen.
,, Dc
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„ De arbeid van c E c i L, om alles by een te zameien wat betrekking hadt tot het Tydperk, waar in hy
zelve zo zeer uitftak, en zo veel verrigtte, heeft zulk
eene verbaazende voorraad van oorfpronglyke Papieren,
tot opheldering van dit gedeelte der Engelfche en Schot
zamengebragt, als bykans genoeg is-fcheGidns,
am de grootfte greetigheid eens Oudheidkundigen te
verzadigen. Sir ROBERT COTTON, (wiens Boekery
thans ten dienfle des Gemeens openftaat,) voegde vee le en gewigtige ƒlukken by c E c I r s Verzameling; en
uit deeze Pakhuizen hebben D i c c ES , de Opftellers
van de Caballa, ANDERSON, KEITH, HAYNES , en
FOR BES de meeste Papieren gehaald, door hun -in druk
gegeeven. Geene Gefchie^len.is van Schotland, welke eenigzins opmerking verdient, is 'er, zints deeze Verzamelingen uitkwamen, verfcheenen. Door deeze te
raadpleegen, vond ik my, in veele gevallen, in ítaat
gefield, om de onnauwkeurigheden_ der voorgaande Ge f chiedboekeren te verbeteren, hunne misílagen te ver
-myden;
hunne misduidingen te ontdekken.
„ Maar veele Papieren van zeer groote aangelegenheid
zyn de kennisneeming deezer vlvtige Verzamelaaren ontglipt: en, naa alles wat zij in * 't licht gaven , bleef 'er
nog veel in 't duister, onwaargenomen, en niet gemeen
gemaakt. 't Was myn post die op te zoeken, en ik
vond deeze onaangenaame taak van zeer groote nucheid
vergezeld.
„ De Boekery van de eerwaardige Faculteit der Advocaten te Edenburg behelst niet alleen eene ryklyk voorziene Verzameling van oorfpronglyke Stukken, tot de
naaken van Schotland betrekkelyk;, maar ook offchrifcen
van andere niet min zeidzaame, die bewaard zyn door
Sir ROBERT COTTON ; of onder de Staatspapieren in
Engeland voorkomen. Van alle deeze hebben de Bezorgers en Opzigters dier Boekerye my het vrye gebruik
willen gunnen.
„ Schoon het Britisch Mufeum nog voor elk niet open
haat, heeft Dr . BIRCH, wiens verpligtende aart allen
bekend is, my den toegang verleend, tot die keurlyke
Verzameling, een groot en befchaafd Volk waardig.
De groote en keurige Verzameling van Papieren,
de Regeering Van ELIZABETH betreffende, gemaakt
door Dr. r o R B E s, en waar van hy flegts twee Deelen
Ff4
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uitgaf, naa zyn dood gekopt zynde door den Lord Burggraaf van R o YST 0N, hadt zyne Lordfchap de goedheid
my ten gebruike te geeven veertien Deden in Quarto,
behelzende dat gedeelte der Verzamelinge, 'c welk tot
myn onderwerp behoorde.
„ Sir A L E X A N D ER DICK deelde my eene zeer kost
Verzameling van oorfpronglyke Papieren mede -bare ,
in twee groote Boekdeelen. Zy behooren voornaarnlyk
tot de Regeering van JA c OB us. Veele derzelven zyn
geteekend met de hand des Aartsbisfehops S POT SW o o n ; en het blykt , uit verfcheide plaatzen in zyne
Gefchiedenis , dat by deeze , met groote zorgvuldig
-heid,glznb.
„ Mr. C A L D E R W O O D , een ui t(teekend Presbyterica72sch Kerklyke der jongstafgeloope Eeuwe, vervaardigde eene Gefchiedenis van Schotland, van 't begin der Regeeringe van J A C O n U S DEN V tot den dood van JACOBUS DEN VI, in zes groote Boekdeelen: in deeze
heeft hy verfcheide Papieren van gewigt ingevoegd ,
die elders niet gevonden worden. Een affchrift van deeze Gefchiedenis, die in 't oorfpronglyke berust in 't bezit der Kerke van Schotland, werd my ter hand geheld
door mynen dierbaaren vriend Mr. GEORGE WIS HART,
eerfte Klerk der Kerke.
„ Sir DA v I D D AL R Y M P L E deelde my niet alleen
mede de. Papieren door hem verzameld, met betrekking
tot GOWRIES Zamenzweering ; maar heeft , door my
zyne gedagten te openbaaren over dit duister gedeelte
der Schotfche Gefchiedenisfe, my nog in ílaat geheld, om
deeze d-, -:.d in een licht te plaatzen , 't welk veel van de
duisterheid en verwarring, waar in het tot duslange bedolven geweest is , verdryft.
„ Mr. co 0 DAL L, fchoon hy wist dat myne gevoelens , ten opzigte van het gedrag en het charaéter van
MARIA, zeer veel van de zyne verfchilden, heeft egter
niet nagelaaten my ter hand te ftellen een Boekdeel van
Handfchriften, 't geen by bezat, behelzende een groos
aantal van aangelegene Papieren , Affchriften van de
oorfpronglyke in Cottonian Library en Paper Office ge maakt , door wylen den Eerwaardigen Mr. c R A wFORD, Koninglyk Hoogleeraar der Gefchiedenisfe, op
de Hoogefchool te Edenbttrg. Ik ontving desgelyks van
hem
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hem de oorfpronglyke Lyst der Brieven, gehouden door
den Regent LE N N o x, geduurende zyn Regentfchap.
„ ik heb alle deeze Papieren geraadpleegd, zo verre
ik dagt dat zy van eenigen dienst konden weezen tot het
ophelderen van het Tydperk, welks Gefchiedenis ik te
hefchryven had. Met welk een uitslag ik my daar van
bediende om het reeds bekende te ftaaven, om het twyfelagtige vast te (tellen, of het betwistte te bepaalen moet het Gemeen beoordeelen".
Wy durven zeggen dat by het gedaan heeft met dat
welwikkend oordeel, waar van wy, in de andere Ge
Werken, uit zyn pen gevloeid, by aan -fchiedkung
-houdeni,
zo veele blyken zagen.
De Tytel west uit dat deeze Gefchiedenis van Schotland
het allergewigtigst Tydperk betreft van de Lotgevallen
deezes. Ryks, geduurende de Regeeringen van Koningin M Ax A en Koning 3J ACOBUS DEN VI tot diens komst op
den Engelfchen Throon. Dan onze Gefchiedboeker
wondt het noodig, een kort verflag van de Schotfche Gefcliiedenis vóór dat Tydperk, eerst den Leezeren, by wyze van Inleiding, mede te deelen.
„ De Schotfche Ge^ /c' hiedenis verdeelt zich best in vier
Tydperken. -- Het Eerste ftrekt zich uit van den
oorfprong der Monarchy, tot de Regeering van r ENMETE DEN II . Het Tweede Van KENNETH'S
Overmeestering der PiEen, tot den Dood van A L E x A ND E R DEN III. Het Derde loopt to den Dood
van JACOBUS DEN V. Het Vierde en laatfte ,
van dien tyd tot dat JACOBUS D E VI den Throon
van Engeland beklom.
Over elk deezer Tydperken f}rykt R On I? R T S ON het
volgende vonnis. „ Het Eerfte Tydperk behelst
niets dan loutere fabelen en gistingen , en mag geheel
overgeflaagen, of aan den vlyt en ligtgeloovigheid der
Oudheidminnaaren overgelaaten worden. In het
Tweede T^dperk begint de Waarheid aan te breeken
met een licht, dat in den beginne zwak is; doch allengskens toeneemt: de.. voorvallen, toen gebeurd, mogen even aangeftipt worden; doch verdienen geen byzonder of breeduitgewerkt onderzoek. In het
Derde Tydperk, wordt de Gefchiedenis van Schotland ,
boven al door middel van de befcheiden in Engeland bewaard , echter en zekerder; niet alleen vindt neen de
Ff5
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gevallen opgetekend; maar tevens derzelver oorzaaken
en uitwerkzelen vermeld; de CharaEters der Perfoonea
ontvouwd; de Zeden der Eeuwe befchreeven; de Omwentelingen in de Staatsgefteltenisfe aangeweezen : en
hier moet ieder Schot, niet alleen de Gefchiedenis van
zyn Land beginnen te leezen, maar met aandagt en ernst
te doorleezen. Staande het Vierde Tydperk, werden de zaaken van Schotland dermaate vermengd met die
van andere Volken, en is deszelfs gefteltenisfe, in den
Staatkundigen toeftand van Europa, van zo veel belangs,
en de invloed op de verrigtingen van de nabuurige Koningryken zo zigtbaar, dat de Gefchiedenis deezes Koningryks ten voorwerpe ftrekt van de aandagt der Bui
zonder Benige kennis van de veelvuldi--tenladr;
ge en buitengemeene omwentelingen , die in 't zelve
voorvielen, kunnen zy geen rechtmaatig begrip vormen
van de gewigtigfte gebeurtenisfen, noch van de Characters der voornaamfe Perfoonadien, die in de Zestiende
Eeuwe op 't tooneel der wereld hunne rol fpeelden.
„ De volgende Gefchiedenis bepaalt zich tot dit laat.
í1e Tydperk: en ik heb my voorgefteld, in dit Eertte
Boek, by wyze van Inleiding, eene fchets te geeven
van den Staatkundigen toeftand deezes Koningryks, in
het onmiddelyk voorafgaand Tydperk. De onvolkomene
kennis, die de Vreemdelingen bezitten van de Schotfcha
zaaken, en de vooroordeelen, welke de Schotten zelve ingezoogen hebben, ten opzigte van de onderfcheide om.
wentelingen in 't beftuur buns Lands, maaleen zulk eene
Inleiding voor beiden even noodig".
Overéénkomftig met dit Plan , behelst het Eerfie Boek
Eene Befchouwing der Gefchiedenisfe van Schotland, vóór
den Dood van JACOBUS DEN V. Waar op hy, in het
Tweede, en de volgende Boeken, voortvaart met het
volvoeren van de taak, die hy byzonder op zich genomen hadt. Dit Eerfe Deel fluit met het Derde Boek, of
het jaar MDLXV.
Veel, zeer veel, komt 'er in voor, waar op wy onze
Gefchiedgraage Leezers zouden kunnen vergasten ; doch
wy hebben mogelyk de perken eerier geivoone Aankundi•
ging reeds wat overfchreeden, en moeten dit onthaal
befpaaren, tot een Tweede Deel ons ter hand komt. 't
ti\Telk, zo ons berigt wordt, afgedrukt is, en van een
Derde ftaat gevolgd te worden, 't geen deeze geheele.
Gefchiedenis zal voltooijen. teef
,
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Werken van de Ma atfchappy der Nederlandfclie Letterkunde
te Leyden. Vierde Deel. Te Leyden by P. v. d. L,yk
en D. Vygh, 1779. Behalven het Voorwerk 224 blacks.
in gr. quarto.
van leezenswaardige Verhandelingen wordt
E enons,tweetal
in dit Deel, aangebooden; de eerfte gaat over

een fluk der Oudheidkunde, en de andere betreft het
Dichtkundige; beiden op zodanig eene manier uitgevoerd, dat ze, ieder in zyne Poort, den beoefenaaren
deezer takken der Letterkunde wel zullen gevallen.
Nadien men in vroegere dagen meermaals gewag ge
vindt, van een zeker tooifel onzer Voorvaderen,-makt
tot den opfchik ban hun gewaad of kleeding behoorende, beflaande in eene zekere Bellen, of Schellendragt , . die
tot nog niet duidelyk ontvouwd is, zo trekt zulks de•.
oplettendheid van een Oudheidkundigen natuurlyk tot
zig. En 't geen den Heer en Mr. H. van Wyn, welke
ons hier over dit fluk ecne doorwerkte Verhandeling levert, te meerder noopte om dit onderwerp na te vorfchen , was het leezen der bepaalinge van den Heer van
Loon, „ dat onze Riddérfchap oudtijds zekere Bellen aan
„ hunnen gordel droeg, waartoe zij recht kregen, bij
„ het bekomen der ridderlijke waerdigheid"; even als of
zulks een cieraad ware den Ridderen byzonder eigen. By
die gelegenheid heeft zyn Wel Ed. Geftr. deeze Verhandeling gefchikt, om na te fpeuren,
i. Wanneer, door wie, en op welke wijze deze
Bellen gedragen wierden bij onze Voorvaderen, en (voor
zoo verre hem zulks ontmoet is) hunne nabuuren?
„ z. Of men kan ontdekken hoe de Duitfchers in 't
gcmcen (want zulken waren onze Voorvaderen) aan die
dracht kwamen, en waar toe zij diende"?
Met opzigt tot het eerfle komt 's Mans onderzoek:
hier op uit. Wat aangaat den tyd wanneer; men
heeft ze mogelyk al in de dertiende Eeuw of vroeger gedraagen; doch hier voor is geen voldingend bewvs;
maar voldoende blykt het, dat men zig in de veertien.
de en vyftiende Eeuw daar mede getooid heeft ; mitsgaders dat zy te Utrecht, (en misfchien ook elders, dat
egter twyfelagtig is,) ecnigzins i}and hielden.
Raa-
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Raakende de perfoonen door Wie, is 't blykbaar, dat dezelven niet behoorden onder de Ridderlyke eertekens,
noch door de Ridders alleen gedraagen wierden; dat der•
zelver dragt integendeel vry algemeen was, by lieden
van aanzien, en zo wel by de Vrouwen als de Mannen
in zwang gong. En wat eindelyk betreft, de wy
hoe , hieromtrent laat onze Oudheidkundige zig al--ze
dus uit.
„ Men hechtte die Bellen of Schellen aen de halsfieraaden, fomtijds over de klederen heen, afhangende tot op
de kniën ; 't geen gefchiedde, of, door ze te hechten
zen de kleederen zelve, of liever aen keetenkens of fnoeren , die over de kleederen hongen op verfchillende wijze, en wel, met flingers en draien, over de fchouderen
of armen. Meest echter vondt men die aen de gordels
of draegbanden, en (fchoon my zulks niet volftrekt gebleken zij) meen ik dat men dezelve ook gezet hebbe
aen de punten der mutfen , van waer misfchien nog overgebleven is, dat men, boven uit de helmen der geflachtwapenen, zoodanige mutfen byna, als nu de Hungae.
ren dragen, (teken ziet, aen welker einde een fchelleken
vastgehecht is: ja de Heer Keisler getuigt , dat men ze
op de punten der fchoenen in de middel-eeuwen plaetfte;
welke punten, fomtijds een elle of meerder lengte heb bende, meestal omgekruld., naer boven of beneden, of
met bochten ter zyde uitliepen, waerom men die calcei
lunati noemde, (dat is, gemaekt op de wyze van een halve maen,) cornuti (gehoornde,)rostrati (genebte of gebekte fchoen,) en ook wel Poulaines (Poolfiche, van
waer de dracht zijn oorfprong nam,) over welken nog
onlangs de Heer Bullet gehandeld heeft, die, 'c geen ik
hier in 't voorbijgaen maer aenmerken zal, verhaelt, dat
deeze fpitfchc bekken min of meerder Iang waren na
den Itand der luiden. Rijken droegen die ten miníle
van anderhalve voet, en de Vorften van twee voeten.
Deeze fchoenen ondertusfchen raekten mede uit dc ge_
woonte in de zestiende eeuw, en dus kan men 'er ook
geen ,fchellen, dan tot het einde der vijftiende, aen gedragen hebben: men vindt dat zij voor 't begin der veertiende, en denkelijk vroeger eeuw in zwang; raekten.
Wat de gedaente belangt, zij waren meest rond,
hoewel de groot(len ons ook befi-hreeven worden , de
gedacntc van poeren (piroruasi irfta,r) te hebben gehad. 't
Is
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Is verders niet onwaerfchijnlijk, dat, gelijk men haer
van verfcheiden metaelen, zoo ook nu eens meêr, dan
anders fierlijk mackte, en 'er bloemetjes of andere aerdigheitjes toevoegde ".
Ten aanzien van het tweede punt van onderzoek, is
de Heer en Mr. van Wyn van gedagten, dat men den
oorfprong van dit tooizel niet zo zeer buiten lands,
als wel in den eigen boezem der Duitfchers, gelyk in
dien van andere Natien, hebbe te zoeken. Men vindt
naamlyk dat het zelve plaats gehad heeft, bv verfcheiden Volken, die geen gemeenfehap met elkanderen ge.
had, en het dus niet van elkanderen overgenomen hebben. Zulks doet hem denken, dat men den oorfprong
van dit gebruik waarfehynlyk hier in hebbe te ítellen,
„ dat die opfchik in zichzelve eenich algemeen nut be,, vatte, van het welk dus het denkbeelt, zo wel in 't
„ eene als in 't andere Volk vallen koude" : waarop by
nopens het nut indeezervoege vervolgt.
„ Dat nu in deeze dracht een wezenlijk nut flak is
klaer, want luiden van aenzien, gewoon zijnde voor
zich plaets te doen maken, kosten dit niet maklijker begrijpen, dan zulks te doen uitvoeren door middel ener
of meer fchellen, die of hunne dienaers, of zij zelven,
bij zich droegen, teneinde aen minderen hunne aenkomst
te verwittigen. Bijzonder kon men zich met vrucht
van zulk een fieraet in de fteekfpelen bedienen, om alle
onheil voor te komen, waeruit dan ook voortvloeide,,
dat de Vrouwen, voor hunne geliefde Ridders bezorgd,
in de middeleeuwen de gewoonte hadden, fchellen aen de
kleederen van derzelver paerden te weeven, op welke
wijze wederom niet alleen hunne paerden aengemoedigd,
moer ook die der vijanden verzaegd wierden ".
Met dit alles heeft 'er zyn Wel Ed. Geflr. egter niet
tegen, als iemand den oorfprong van dit tooizel liever
wil afleiden van het gebruik der Geestlyken, die, ten
mine in de vyfde Eeuw, al gewoon waren fchellen aan
hunne kleeding te draegen, vermoedelyk in navolging
van den Joodfchen Hoogepriester Aaron. 't Zou wel
kunnen zyn, dat de Waereldlyken , die ook in andere
opzigten de kleeding der Geestlyken, uit agting voor
hunne heiligheid, wel eens navolgden, dit insgelyks van
hun overgenomen hebben. Men moet dan moochlijk",
gelyk de Heer n Mr. Evan Wyn in 'c flat zegt, „ bij de
Gees.
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,, Geestelijkheid den oorfprong zoeken van een dracht,
„ die nu zoo befpottelijk zou 'voorkomen, als eertijts
„ aenzienlijk. Hoe wispelturig is het menschdom"
Aan deeze Verhandeling zyn wyders,. by manier van
Byl gen, nog. gehegt eenige aanmerkingen over eene Latynfche Disfertatie nopens dit onderwerp, in den jasre
X725- .uitgegeeven., die in weinige handen is; mitsgaders
eenige nadere bedenkingen raakende eenige byzonderhetien - tot dit ítuk betrekkelyk. Het een en ander dient
ter bevestiginge van het bovengezegde, of ter ophelderinge van eenige daar by gemelde byzonderheden.
In de behandeling van dit alles ontmoet:,men toch, buiten het- hoofdzaaklyke, nog verfcheiden byzondere aan.
werkingen, bettefFende het oudheidkundige, die de oprnerkzaamheid der -Liefhebberen vorderen; maar op wel
niet flaan kunnen blyven; te meer, daar wy voor--kenwy
al ook nog gewag dienen te nraaken van de hier op
volgende Verhandeling, over het Dichtkundige.
Deze Verhandeling is opgefteld, door den Wel Eerw.
zeer Gel. Heer C. van Engelen, ter beantwoordinge van
de Prysvraag der Maatfchappye : Welke zijn de algemeens
oogmerken , die een Dichter moet bedoelen? welke zijn denial
yen de eigenaartige onderwerpen voor de Dichtkonst? en welke
zijn derzelver algemeen regelen? Naar den drieledigen inhoud der Vraage is ook deeze Verhandeling, na eene
voorafgaande aanmerking over het aanbelang en de nuttigheid van dit onderwerp, drieledigingerigt. Zyn Eerwaerde trekt uit alles, wat hy, wegens het éerfte lid
gezegd heeft, dit hefluit.Dat het algemeen oogmerk, 't welk zig een Digter,
voor zo verre hij een Digter is , altijd voorfielt , of
moet voorftellen, is, zijne Lcezers te vermáaken, door
hen Schilderijen voor de verbeelding te hangen, en daardoor gemoedsbeweegingen in hunne ziel te verwekken.
I) ic Schilderijen•n.0 kunnen zagt en aangenaam, of fterk
en verfchriklijk, zijn, naarinaarc hij voor heeft, om of
geweldige driften te doen bedgaren ,. door aangenaame
hartstogten in derzelver plaats te ítellen, of onzen geest
door een levendiger vermaak , uit (erker aandoeningen
gebooren , uit zyne fluimering op te wekken , om de
overige Schilderijen met nieuwen lust te doen belchouiven. Ik had 'er haast bijgevoegd; om ons, in het een
cu
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en ander geval vatbaarer te maaken voor die leering of
ftigting, welke hij, naar de verfchillende gefteldheid onzer ziele, bedoelen moge dezelve in te drukken; dog
dit is weder het bijkoomend oogmerk, 't welk de Poëet, als Schryver, kan, en dikwils moet, agtervolgen.
Als Poëet bepaalt hij zig tot vermaak, en om dat oogmerk te eerder te treffen, om de driften te gemaklijker
te roeren of te (lillen, neemt hij de Maat alleen, of
de Maat en 't Rijm tevens , naar den verfchillenden
aart der taalen, te baat, en poogt zig door 't oor, zo
wel als door de verbeelding, een weg naar 't hart te
baanen".
Op den hiermede gelegden grondflag valt het zyn Eerwaerden niet moeilyk ten tweede te bepaalen, welke de
eigenaartige onderwerpen voor de Digtkonst zyn. In 't algemeen naamlyk alles, „ wat zich aan onze verbeelding
„ met belang laat fchilderen". Hier toe behooren wel
in de eerfte plaatze zinnelyke voorwerpen, die op onze
hartstogten werken ; dan de edele Dichtkunst bepaalt
zig tot deezen niet alleen, maar ílrekt zig ook tot meer
afgetrokken befpiegelingen uit; welke zy in diervoege
behandelt, dat ze onze verbeelding, en dus ons hart ,
ileeds werkzaam houden. „ Zo biedt zig, gelyk onze
Autheur zegt , de geheele Natuur ten haaren dient e
aan. De Godsdienst, de Waarheid, de Deugd , verlangen na haar aanminnig bezoek; de Gefchiedenis is gereed zig door haare bevallige handen te laaten tooijen;
en veele andere Kunflen en Weetenfehappen zelfs zyn
riet afkeerig van haar te zien en te helpen". -- Een.
Dichter heeft hier een overvloed van onderwerpen ;
doch by behoort in derzelver behandeling altoos gedag tig te weezen, dat treffen zyne zaak, en vermaak zyne
bedoeling is; dat by gevolglyk meer moet vertoonen dan
onderwyzen. Alles , wat hierin op de verbeelding werken en de hartstogten roeren kan , is hem des een eigenaartig onderwerp der kunfte; maar alles wat onze ver.
heelding niet vatten, en ons hart niet voelen kan, is
daarvan uitgeaooten. Ter dier oorzaake boezemt de
Eerwaerde van Engelen den Dichter de noodige omzigtigheid in, met betrekking tot de bovengemelde onderwerpen; en beweert vervolgens, met regt, dat de Wiskunde, de Algebra, de Grammatica, de zogenaamde Overnatuurkunde, de Regtskundc, en alle zodanige Weetenfchap-
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fchappen „waarin afgetrokken befpiegeling te pas
komt, daar infpanning vereischt wordt, daar het Verfland, niet de verbeelding, werken moet ", geen gefchikte onderwerpen voor de Dichtkunst zyn..
Ten laatften komen hier nog in overweeging de alge
regelen. Dan vooraf legt zyn Eerw. tot een grond--men
flag het hoofdvereischte in een Dichter. Hy moet
naamlyk niet alleen met eerre leevendige verbeelding ,
een kiefchen fmaak en fyn gevoel begaafd weezen; maar
by moet tevens, „ zo wel een verftandig als vlug
mensch zijn; met zijne levendige verbeelding veel letteroeffening paaren; en zo wel een gefloffeerd brein als
aandoenlijk hart hebben". Het algemeene gebrek hierin,
en de verwaarloozing der vcreischte oefening, doet 'er
onze Schryvcr te flerker op aan (taan, om hun, die zig
op de Dichtkunst toeleggen , recht in te prenten , dat
een Dichter „ zo wel kundigheden als verbeelding, zo
wel verftand als geest, en zo wel oordeel als vuur, moet
hebben". En hieraan hegt by voorts de acht navolgende algemeene regels, welken een Dichter behoort gade
te :laan.
„ I. Hij moet in alle hukken een Eenheid betragten ,
een Geheel maaken, een Enfemble leveren, 't welk in
één punt famenloopt.
II. Hij moet zijne denkbeelden zo veel mogelijk fchil.
deren.
III. Hij moet zo wel voedzel aan ons Vertand als be.
weeging aan onze verbeelding poogen te geeven.
IV. Alle zijne verfieringen moeten den toets van het
gezond verfland kunnen uitlaan.
V. Een Digter moet altijd bedagt zijn om te verrasten.
VI. De waarfchijnlijkheid en gevoegelijkheid behoort
ftceds in acht genoomen te worden.
VII. Men moet de wetten van welvoegelijkheid altijd
in 't oog houden, en men mag nooit geile uitdrukkingen
,gebruiken, of fchilderijen van groven wellust maaien.
VIII. Een Digter moet, eindelijk, zijne maat altijd,
en zijne woorden zo veel moogelijk, naar zijn onder.
werp fchikken".
Deeze regels, met oordeel uitgebreid, en met gepaste
voorbeelden opgehelderd , voltrekken liet Antwoord
op de vooryeftelde Vraag; waar nevens voorts nog eenige bylaagcn komen, die aanmerkingen en aanhaalingen.
be-
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behelzen, welken hier gefchikter geplaatst, dan in het
Antwoord zelve ingevlogten konden worden. Elk
gedeelte deezer Verhandelinge draagt alomme getuigenis van des Schryvers oordeelkundige oplettendheid ;
en levert in ieder opzigt eene reeks van leerzaame onderzoekingen en lcsfen, aangaande het Dichtkundige;
die, zo door bondige redeneeringen als door nadruk
voorbeelden , by uitftek gefchikt zyn , om in--lyke
vloed te hebben op allen, die ze met opmerkzaamheid
leezen, ter befchaavinge onzer Nederlandfche Dicht
ons des, met de betui--kunde.Wyvrcig
ging der Heeren Uitgeeveren, in de Voorreden voor
dit Deel; koopende, „ dat deze Verhandeling, in„ zonderheid, door aankomende vernuften, gelezen,
herlezen en nagedacht zal worden, om hunne denk„ beelden, nopens den aart der Dichtkunst, of te be„ vestige , of te verbeteren; ten einde onze Natie,
voor ardere befchaafde Natien, ook hierin, niet be„ hoeve te wyken , en de ware finaak, wiens invloed
„ op het hart en den wandel van te veel belang is, om
„ niet erkend en aangekweekt te worden, meer en meer
„ in ons Vaderland moge toenemen , ter bevorderinge
,; van alles wat fchoon, wat goed, wat nuttig is".
Yerhanclelingen over de Opveilingen. Uit het Latyn van den Heer
A. MATTIMEUS in leven Hoogleeraar te Utrecht, vertaald, en hier
en daar met aantekeningen opgehelderd. Tweede Stuk. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg, en J. C. ten Bdsch 1779.
In quarto 345 bladz.
de voor
Het eerfle Stuk van dit leerzaame Gefchrift , waarinbetrekking
-namfiebyzodrh,teOpvilng

hebben, met zeer veel oord.-cl ontvouwd worden, liep, gelyk
we by deszelfs afgifte gemeld hebben (*), af niet de overweeging
van 't geen in aanmerking komt, omtrent de Tegenitellingen (Oppofitien,) wanneer 'er Oppofanten gevonden worden, die zig tegen de Verkooping (tellen. Dit afgehandeld zynde , gaat de
Regtskundige Mattheus nu natuurlyk over , tot eene ontvouwing
der toewyzinge van het goed, of het Wysdom der Letteren van
Decr:et; en vervolgens tot het nagaan der pligten, zo van den
Kooper,, als den Verkooper of Opveiler , mitsgaders die van den
Regter, den Deurwaarder en Prfhuisnzeester of Oproeper. Hier
op
() 9.ic Iledend. Pe!. Letter-Oef. IJ/. D. Ll. si5.
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op komen verder in aanmerking, de redenen, om welken de ge-

daane 'ïoewyzing vernietigd of kragtloos gemaakt kan worden;
het aantellen der penningen aan de Schuldeifchers ; de gefchillen
tusfchen den Eigenaar en de verdere Schuldeifchers; de orde der
Schuldcifcheren , die regt van onderpand hebben; als mede de
loopende of onverzekerde Schulden, onder welke benaming alle
die lnfchulders begreepen zyn , die men perfoneele Crediteurs
noemt, welken ílechts eene perfoonlyke aanfpraak en geen pand
hebben. Aan dit alles kegt eindelyk de Hoogleeraar, by ma--regt
ner van aanhangzel,nog eene kortbondi e ontvouwing van eenige
algemeene regelen , omtrent het rcgt van pra ferentie; waarmede by
deeze zyne Verhandeling over de openbaare verknopingen by opveilin befluit; om vervolgens afzonderlyk te handelen, over de openbeare verhuuringen en verpagtingen. — Uit deeze algemeene
opgave is genoegzaam af te veemen, dat dit Stuk, evenals het
voorgaande , verfcheiden merkwaardige byzonderheden behelst;
waaruit wy hier ligtlyk het een en 't ander te berde zouden kun
brengen ; maar liefst bepaalen wy ons tot Bene opmerking van-ne
den Heer Aantekenaar , om dat dezelve betrekking heeft, tot het
A:tykel , wanvan wy, by de melding van het eerlle Stuk, gewag
maakten. -- Wy zagen toen naamlyk dat de Aantekenaar
van den Autheur . verfehilde , nopens het refit eener Vrouwe, bo.
ven de verdere Schuldeifchers, tot wederbekoming van haare ten
huwelyk aan- of ingebragte goederen (*); en dewyl hy dit regt der
Vrouw: hier, by eerre wedervoorkomende gelegenheid, wat nader betoogt, zo zal 't niet oneigen weezen, zyn voorftel decaan.
gaande nu nog mede te deden.
„ Hieromtrent, zegt hy, moet men onderfcheid maken, of de
echtgenooten onbepaaidelyk , volgens en overeenkomftig het gewone Landrecht, hunne goederen faamgebracht ; dan wel vooraf,
eer het huwelyk voltrokken werd, eenige hefchikkingen en bedingen dien aangaande gemaakt hebben.
„ Zoo man en vrouw in 't huwelyk treden zonder voorafgaan
bepaling, en dus zich voegen onder de befchikking van het-de
7..audrecht , ontftaat 'er aanftonds.eene onherroepelyke gemeen
alle goederen ten wederzyde bezeten, (die alleen uitge.-fchapvn
.onuerd , welken uitdrukkelyk naar rechten verboden worden in
emeen('chap te komen , h. v. Leenen,) en zulks iii fchade en
ate, zonder onderfcheid , of de een der echtgenooten minder
taan de ander, of zelfs minder dan niets aanbrenge: welke gemeenfchap ten gevolge heeft, dat noch man noch vrouw gezegd
kunnen worden, eenig eigen goed te hebben; maar alles gezamenlyl: en onverdeeld bezitten; zoo dat de fchulden, 't zy voor of
na het huwelyk, door één van beiden of beiden gemaakt, uit dien
gemcenen hoop voldaan moeten worden, en eerst, na scheiding
der gemeenfchap, elk een eigen goed, of de helft van het overdclr:,t bekomt. Maar, zoo 'er nu niets overfclziet , ja zelfs te
ko. e
.
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kort komt, fpreekt het van zelve, dat de vrouw niet alleen niets
kan vorderen, ondel dee benaming van haar eigen goed, als 't
gene zy niet heeft, en dus geen het min(Ie voorrecht boven de
Schuldeifchcrs kan hebben; maar dat zy zelfs voor het te kort ko•
mende aahfprekelyk blyft.
„ Dan , vermits deze gemeenfchap tusfchen de echtgenoten
niet gedwongen is, of volftrektelyk by ons Landrecht gevorderd
wordt, zoo ft at het den man en der vronwe alzins vry, om,
voor het aangaan van het huwelyk, te bepalen, op welke voor
hunne echtverbintenis willen fluiten; en dus, of de-wardenzy
costumiere gemeenfchap aanneemen en inroepen , of dezelve, 't
zy geheel , 't zy ten deele , uitfluiten. Ingevalle nu de vrouw
by huwelykfche voorwaarden bedingt, dat zy hare goederen afzon.';erlyk wil gehouden hebben van die des mans , zonder eenig
deel te hebben aan de fchadcn of baten , latende die voor rekening van haren man; zulks zy zich te vreden houdt met haren ei
boedel, ten fcheiden des huwelyks , wederom te erlangen -gen :
zoo fpreekt het van zelve, dat 'er, volgens den bekenden regel:
provifto homninis facit ces
provifonem legfis, (door de b fchikking
van den mensclz houdt de hefchikking der vet op:) in 't geheel geen
gemeenfchap is, en des ook ophouden de gevolgen van zoodanige
costuin ere gemeentehap. De vrouw heeft nu eigen goed, waarop
de Scholdeifchors vn den man geen Let ndnfie recht hebben; 't
gene nooit aan hun verbonden is geweest; of doer dien man heeft
kunnen verbonden worden; als niet hem, maar zyner vrouw, toekomende. Wanneer de man dierhalve in 't onvermogen geraakt,
of met achterlating van een bekommerden boedel overleden is,
kan de vrouw, die van haren boedel eigenaresfe is en blyft,
uit kracL- te van dien eigendom, al het gene van hare goederen
nog aanwezig is reclam ren. en moet het zelve, even als andere
eigenaren , voor- en boven alle Schuldeifcheren, vooraf, uit den
boedel van haren man genieten, of, (om eigentlyker te fpreken,)
dat goed moet afgezonderri worden van des mans boedel, welken
de Schuldgifchers onder zich verdeelen.
,, En niet betrekking tot de goederen, welke niet meer aanwezig, maar door de verkeerde bettiering en beheering van den man
verwaarloosd of vervreemd zyn, word de vrouw, voor dat te
kort komende, Schuldeifcheresfe van haren man, en kan, (even
als een derde,) op desze!fs boedel haar verhaal en fchavergoeding
zoeken : genietende zelfs daaromtrent een recht van praf)rent%e.
Om t eene noodelooze aanhialing van Schryveren te doen, daag
de Wet zelve fpreekt, beroep ik my alleen op het bekende Plakaat, en e ulvig EdiEt vara Keizer KAREL den V, van 4 Ot ob. 154 0
art. 6. waarby uitdrukkelyk , aan de huisvrouwen en weduwen
word voorbehouden haar recht van preferentie, zulks als haar
toekomt, uit redenen van hare 1 Turtelyksgave, by haar in 't hu, we'yk geb acht , of haar gegeven , of aanbeitorven van har*
Vrienden en Magen'.
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„ floc verre nu deze preferentie ga? en waaruit dezelve harem

oor Iprong hebbe ? komt my voor , zeer licht en eenvoudig te kun
beantwoord worden. Want, vermits echo vrouw, 't zy meer--ne

der• of minderjarig, by ons door het huwelyk gebracht word in
eengin ftaat van onmondigheid, en gefield onder de macht en wettolyke voogdy van haren man; (en dus geheel f}rydig met het befchreven recht, volgens 't welke de verzorging of curatele over
de vrouw den man volftrekt verboden was:) zoo mdet hieruit aanfronds voortvloeijen; dat, naar de overeenflemming of analogie
van rechten, de vrouw, tot vergoeding van hare fchade, eveneens en op dezelfde (zo niet fterkeie gronden) recht van verhaal
hebbe op den boedel van haren man; als een wees of minderjarige op dien van zynen voogd. Een minderjaarige nu heeft, naar
.rechten, een ltilzwygend onderpand op zyns voogds boedel, welk
recht van onderzetting zyn begin neemt van den aanvang der voogdy; zulks de wees voorga boven alle andere onbevoorrechte
Schuldeifchers , wier fchuld of pandrecht eerst begonnen is, na
dat de fchuldenaar de voogdy heeft aanvaard; terwyl by integendeel achter ftaat, ten opzichte van zulke Schuldeifcheren, die

bereis recht

van

onderpand hadden, eer

de

Schuldenaar voogd

werd. Juist het zelve recht word der vrouw verleend. Haar
recht van legaal verband op des mans boedel„ en de daaraan
verknochte preferentie, neemt aanvang niet den dag an 't vol
als het begin van 's mans voogdy: Schuldei.-trokenhuwly,
fchers, ouder pancrecl:t hebbende, gaan voor de vrouw ; zy
daarentegen voor lateren. Dit word by genoegzaam allen onzer
Vaderlandfche Rechtfchryveren geleerd: men zie flechts VOET ad
Pand. tit. 27uib. ex causf. pign. vel hyp. tac. (XX. 2.) n. 20.
hoewel het zelve meestal verkeerdelyk word afgeleid uit het
jus n0TALE der Romeinen; welker huwwëlyksrechten op geheel
andere beginfelen deunende , dan onze Nederlandfchen , ook in
deze niet tot grondflág kunnen ífrekken.. Zoo men toch de bepalirg van 't befchreven recht omtrent het huwelyksgoed in aan
nemen, moest men in gevolgevan't zelve der Vrouw-rnekigwld
prcefErenitie toekennen boven alle, zelfs oudere, Schuldeifcheren.
Maar men weigert haar by ons dit voorrecht! Van waar deze
leimindering? Geene Landwet beneemt haar dat recht: en gevoelens van Rechtsge'.eerden, hoe zeer ook eenaemmig, (of
liever clkanderen uitfchryvcnde,) kunnen eerre aangenowe wet
Beenzins van laare kracht beroven. Befchouwt men in tegendeel
de vrouw als onmondig, en den man als haren voogd ; en leidt
men, uit dien hoofde, hare rechten af uit de wetten omtrent
de minderjarigen ; zoo is de reden van onze rechtsbepaling ,
met opzicht tot hare prceferentie, aanflonds blykbaar, en aller
-b_liyzst.
„ En hieruit vlo; it d.^n alverder van zelve voort de beantwoording eener vraag tot dit onderwerp betrekkelyk. , Of na,me-
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melyk dit recht van preeferentie der vrouw al'een weke ten
opzichte van de goederen by 't voltrekken van het huwelyk
aangebracht? dan wel of zy ook gelyk recht nebbe ten aan, zien van hare ingebrachte of flaande huwelyk verkreegcne
goederen'? Die het DOTALE recht van JUSTINIAAN tot grondflag leggen , befchouwen zekcrlyk deze naderhand ingebrachte
goederen als een augmentum dots, of wel als bonaparaphernalia
of receptitia, en moeten bygevolg í}ellen, (lat het recht van
preferentie der vrouw eerst begint by elke inbreng ng of nieuwe verkrvging; en dat zy dierhalve zoo vele onderfcheiden legale verbanden hebbe, als 'er tyditippen zyn van inbrenging.
Zulks dat de vrouw, b. v. , in de eerfte plaats koine, ten an zien van hare ten huwelyk aangebrachte goederen; dan die
Schuldeifcheren, welke na het huwelyk, doch voor de inbrenging van andere goederen recht van onderpand verkregen heb
vervolgens de vrouw voor die ingebrachte goedeen; daar -ben;
op wederom de volgende Schuldeifchers; voorts de vrouw we.
gens Bene tweede inbrenging; en zoo vervolgens. Welk een
verward, en te gelyk wederrechte'.yk denkbeeld moet d:t ver
erkent in Nederland geen dots, en men droomt-orzaken.M
van bona praterdotalia ! }Iet bovenaangehaalde Plaknat van K i
KAREL maakt ook geen onderfcheid tusfchen aangebrachte-zer
en flaande huwelyk verkregene goederen, maar fluit die beiden
in onder de voorafgaande a'.genaeene benaming van huwELYKS-

GAVE.

„ Legt men nu in tegendeel tot grondlag de bepaling van rechten, omtrent het ftilzwygende verband den minderjarigen op c'en
boedel van hunnen voogd toekomende, zoo verdwynt alle zwarigIleid, en de vraag word eenvoudiglyk opge'ost. Want, e eneens
als de minderjarige, uit krachte van zyn ftilzwygend onderpand,
onbepaaldelyk praferentie geniet voor zulke Schuldeifchers, wier
hypotheek eerst geboren is na het ingaan der voogdy, zonder onderfcheid, of de fchade reeds ton, of op onderfcheide tyden
naderhand veroorzaakt zy; en dus ook, fchoon de wees niet terfond by de aanvaarding der voogdy, maar eerst naderhand de nu
ontbrekende goederen bekomen hebbe; even zo werkt het recht
der prreferentie der vrouw van den dag des huwelyke af, en fte't
haar voor alle laatere Schuldeifcheren, ook ten aanzien van die
goederen, welke zy eerst flaande huwelyk verkrygt. Met andere
woorden, de vrouw heeft, e,een weinig als de minderjarige, geenzins zo vele onderfcheidene pratenfien, ten laste van haren man
en voogd, als 'er byzo dere aankomflen of inbrengingen zyn; maar
alleen ééne algemeene vordering voor alle hare goederen, wanneer ook verkregen; uitgemaakt wordende door die fomme, wellee zy, by fc:.eiding des boe,iels , te kort komt: voor welker
vergoeding, door het recht, een ftilzwygend onderpand aan haar
word verleend; 't geen onbepaaidelyk werkt van den dag ccr onGg3
der,
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derzetting, dat is, van het fluiten des huwelyks af. En, (zoo ik
wel onderricht ben,) is; niet lang geleeden, by den HOOGEN RAvE in Holland, overeenkomffig dit gevoelen, een gefchil over de
preferentie van ingebrachte goederen , ftaande huwelyk, ten voordeele der vrouw, uitgewezen".

CAPELLEN tot de Marsch en
Lathmer; befchreven in de Ridderfchap des•Graaffchaps Zutphen;
over de by de Provincie van Holland begeerde onbepaalde Convoijen: op den extraordinaris Landdag te Nymegen, den 15 7uly
.1779 ter Staatsvergadering uitgebragt. In folio 4 bladz.

Advies van jonkheer E. 1. v. n

.

Onpartydige !Aanmerkingen over het gedrag der twee nabuurige oorlogende Mogenheden, by gelegenheid van 't bovengemelde Advies
in 't licht gegeven , door L. V. L IMBIJUG, M. Z. Te Utrecht by
H. v. Emenes 1779. In gr. ofiavo. 26 bladz.
et Advies van Jonkheer v. d. Capellen tot de Marsch en Lathmer
is, dat men, op de inftantien der Provincie van Holland, ten
ernftigfte behoort te concurreeren tot het verleenen van onbepaald
Convoy: welk advies by aandringt met reden, inzonderheid ontleend , van 't meerder belang en de meerdere verpligting, die wy
aan Vrankryk boven Engeland hebben. Dan de Heer van Limburg is van oordeel, dat men, alles nagaande, gegronde rede
heeft, om te beweeren, dat ons Gemeenebest ztg mooglyk even
zeer over de handelingen van 1/rankryk, als over die der Engelr
Jchen, te beklagen heeft.

„ Ik wil, zegt hy, aan zijn H. E. geenzins betwisten, dat de
te verre gaande toegevenheid omtrent Engeland eerder nadeelig
dan nuttig fchijnt te zijn. Maar ik ben teffeus van gevoelen, dat dit poinct niet zo gemaklijk te beflisfen zij.
„ Ik wil an zijn Ii. E. ook niet betwisten, dat, wat het uiterlijke aanbelangt, de eijsfchen van Vrankrijk, (voor zo veel het
Vrankrijk zelfs betreft,) billijk en regtmatig zijn; dan of wij 'er
welvoeglijk aan kunnen voldoen, daaromtrend ook vermenen wij,
dat men befwaarlijk in faut zou zijn, om, vo!gens gronden van
genoegzame zekerheid, te kunnen oordeelen: behalven, dat de
middelen, welke Frankrijk in 't werk Relt, om zijne cijsfchen te
verkrijgen, ons niet voldoenend voorkomen".
Deeze voorgeftelde pointen behandelt de Heer van Limburg
voorts onderfcheidenlyk ; geevende, op een onpartydigen trant,
Zodanige reden van zyne twyfeling en tegenbedenking, dat ze,
zo tets aanzien van het Staatkundige, als ten opzigce van den
Koophandel, wel geagt mogen worden, van weezenlyk gewigt
te zyn.

vr ^ c.gt
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Vraagt men hier op wyders, wat dan gedaan? Hy houdt zig
verzekerd, dat 's Lands Vaderen geene raadg;eevingen van parti
culiere Schryvers noodig hebben, en dat de beoefende ítaatkunde
van 's Lands Vaderen die van een particulier altoos zeer vetre zal
overtreffen. Dan voor zo verre het aan een Medelid van dit Gemeenebest geoorlofd is, zyne gevoelens te openbaren, zo verklaart
by zig, onder correctie, desaangaande op de volgende wyze.
„ Wij behoorden eene Vloot van dertig Schepen van linie in
onze havens in gereedheid te brengen , om op het cerfl:e bevel
Zee te kunnen kiezen; behalven dat wij een genoegzaam aantal
fchepen zouden hebben, om onzen handel, niet naar de zixlijkheid van Vrankrijk of Engeland, maar tot ons eigen belang, te
kunnen protegeren.

„ En daar benevens behoorden wij onze landmacht met twintig
duizend mannen te vermeerderen ".
Hy wil dit tweeledig middel niet opgeeven, als het beste,
als het gefchiktfie, van al het geene dat gedaan kan worden; maar
by ziet deeze maatregelen aan als gefchikt, om de beledigende
handelingen der twee oorlogende Mogenheden te doen ophouden,
en onze onafhauglykheid en welhand te handhaaven.

Papieren over de Drostendienfi=en in Overysfel, en 't daaromtrent
voorgevallen met Jonkheer j. DI:alc VAN DER CAPELLEN, Heer

van den Pol.

'`oen wy voor eenigen tyd verflag gaven van des Jonkhecrs

Vertoog over de onwettigheid der Drostendiefien in Ovetysfèï,

mitsgaders van een Brief over dat onderwerp, door een Heer uit
Tlventhe , dagten wy in gecnen deele, dat dit Stuk van zodanig
tenen naficep geworden zou zyn, als het zig thans vertoont.
Men ziet naamlyk, zo wegens dit onderwerp zelve, als nopens
het lot dat Jonkheer van der Capellen heeft moeten on ,lergaan , uit
}roofde zyner vrymoedigheid in 't verdeedigen van 't geen by regtens oordeelde, reeds een drietal van Brieven van den Twentfchen
J3eer, met bygevocgde Verzen van een Amfterdamsch Koopman,
die ook een lintwoord gefchreven heeft op den tweediva Brif van
den Twentfchen Heer, in 't licht. Hier by komen nog Ianrierkingen van Frank de 1/rye, benevens Zedige en Vryinoedige A1ansncrkin;en over des Jonkhcers Vertoog. 1✓n daar nevens behoort
Dien, ten beteren verftande van 't beloop der verfchilien, tusfchon
de Hecren Staaten van Overysfel, en Jonkheer van der Capellen
te voegen, de byeen verzan^c;de Stukken, welken door den (,ruk
gemeen gem aakt zyn, onder den tytel , onkleer U. v. d. Capellen, Heer van den Pol , befclrreeven in de Ridde ifchap van Over.fel. Regent. Iblen kan, na liet doorbladeren deezer I'apie,en,
r

Gg 4
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niet wel nalaaten van te dugtcn, dat 'er maar al te veel reden
zyn, om dc klagten van de zyde des Jonkheers te billyken; en te
wenfchen dat de omtrent dit Stuk zweevende verfchillen vereffend mogen worden, zo dat ze verder geenen nadeeligen invloed
Hebben.

Brieven van hunne Excellenties de Hoeren J. TRUMBULL en W.
LIVINGSTON, Schildknaapen, Gouverneurs, Captein Generaals en
Commandanten en Chef van de Staaten van ConneEíicut en Nieuw
,erfey, aan 1. n. v. d. CAPELLEN, befchr even in de Ridderfchap van Overy.rfel &c. &c. &c. Uit he Engelsch vertaald.
Alom te bekomen. In gr. oEZavo 34 bladz.
-,

Advies van Jonkheer van der Capellen, op het verzoek van
Hetzyne
Britfche Majefteit, wegens de leening der Schotfche

Brigade, zyn verder gedrag in dien tyd, en 't geen daarop gevolgd is, heeft de opgenoemde manhafte Heeren bewoogen, om,
uit agting voor zyn Perfoon, aan hem byzonder te fchiyven, daar
ze hem aanzien ais een Voorftander der Vryhcid, die ook hunne
zaak ter harte neemt. Zulks maakt deeze Brieven te merkwaardi
ger; die by uitftek gefchikt zyn, om de zaak der Amerikaanen
van de inneemendffie zyde te doen befchouwen; doch desaangaan•
de Beene byzonderheden behelzen, welken niet meermaals in an
dere Gefchriften reeds zyn voorgekomen.
Brieven over de tegenwoordige tydsomfiandigheden, 1779. In groot
ofiavo 130 bladz.

Deeze Brieven zyn alleszins ingerigt om de Natie, ter beguniligirge van de Engelfchen boven de Franfchen, in te neemen;
en aan dezelve denkbeelden in te boezeroen, die het gedrag der
Pranfchen jegens de Republiek in 't haatlykfle licht flellen; terwyl
ze alles ,wat de Engclfchen verrigt hebben, ten gunf}igfte voordraagen. Men behoeft maar weinig kennis te hebben van 's Lands
Gefchiedenisfen in voorige dagen, en van 't rog onlangs gebeurde,
om te zien, dat deeze Brieffchryver, zo aan de eerre als aan de
node; e zyde , zyu Stuk zeer fterk ovcrdreeven heeft; en dus te
partydig is, om den Ncderlanderen tot een Raadsman te ver
-1
}rekken.
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Jou, in vier Boeken, door r,. PA APE Lid van de Dichtlievende Ge
Kunstliefde fpaart geen Vlijt, in 's Rage; en-notfchape,
Kunst wordt door Arbeid verkieegeu, te Leyden. Te Delft by
E. v. d. Smout 1779. Behaiven liet Voorwerk 89 bladz. in gr.
of avo.
obs Geloof en Gosvrugt, door ramp op ramp ter toetfe gebragt,
hoe fcerk geflingerd , egter na genoeg zuiver en ftandvastig bevonden, en door Gods gunst met verdubbelde zegeningen bekroond, maalt hier de Dichter Paape met leevendige koleuren.
Gebruik maakende van 't leenfpreukige voorfiel, nopens de ver
Duivels , waaronder Jobs rampen, in 't Boek naar-rigtneds
zynen naaug genoemd, befchreeven worden, vangt by aan, met
eene befcliryving van 't geen in den Hemel en de Hel voorviel,
ter zaake van Jobs Godvruchtig Geloof, in 't midden van de
voorfpoed. Hy inekit verder, hoe de Satan hem op allerleie wyzen tot den val zogt te brengen; zo door hem van zyne goederen
en gezondhe?d te berooven, als door 's Mans Echtgenoote als een
middel te gebruiken, om hem te verleiden, mitsgaders zig van zyne bevooroordeelde en twistzieke Vrienden te bedienen, om zynen geest te verbitteren. Ten laatíle geeft hy eene befchryving
van den invloed van 't gefprek van Elibu, dat de kragt des Satans verbreekt; te meer daar God zelve zig openbaart; waarop
Job, met Gode verzoend, door den Allerhoogften in een zegen
wordt; en eindelvk in Gods gunfte fterfc.-rykenRadhcftl
Onze Dichter is over 't geheel 'in de uitvoering wel ge
vooral heeft hy de verzoekingen in haare volle kragt-flagd;
voorgetteld; en 't gedrag van Job, in die omftandigheden, met
natuuriyke trekken, ontvouwd; voorts heeft hy 'er hier en daar
zedekundige bedenkingen ingevlogten, die leerzaam zyn, en gemeenlyk wel ter fnede bygebragt worden; waartoe ook zyne
flotleermg behoort, welke aldus luidt.

Laat dit, 8 Christen! u ten nutte les verftrekken!
De Godvrucht van mijn Held moet u tot godvrucht wekken!
Dit leere, in voorfpoed , u op 't pad der deugd te gaan,
En in de tegentrein geloovig pal te jlaan!
Dus ziet ge ook 't wijs befluur van 't eindloos f41verinogen;
Dat, ja! de rampen van zijn kindren evil gedoogent'
Doch nooit de zijnen in het janorende onheil fort,
Daar niet het onheil zelfs lien tot een zegen wordt.
Dus knelt liet kruis ivel meest des Heeren lievelingen;
Wijl vrede en overvloed den boozes vaak omringen.
Dit wekke in u geen nijd! hun voorfpoed dient alleen,
Tob
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Tot grooter zonden en tot meer rampzaliglzeen.
De deugd, fchoon hier veracht, ziet eindlijk zich verheven,

Tot eene onjlerfijke sere , in 't eeuwig zalig leeven.
Zij reikhalst naar den tijd, dat zij worde afgelost;
Staat echter manlijk op den aanbevoolen post;
Zij waakt, en laat zich door geen Wereld onderkruipen,
1Voclt, onder vriendfcleaps fchijn, haar vijand binnen (luipen;
En, zoo liet helsch geweld haar te overmeestren tracht,
-laar leus is het gebed: zij roept een englenwacht ,
En weet, in 's Hoogten: naam, dele aanval af te keeren. --,
Laat Yobs geloof, 6 vroome! ook n gelooven leren!
Vertrouw 'altoos op God! Hij oefent dus zijn kroost,
En, is uw lijden zwaar! 't ontbreekt u aan geen troost.
Het lijden is u nut: het is Gods welbehangen.
't Is 't kenmerk van een kind des vaders tucht te draaggin.
Het leed duurt korten tijd: het leert u lijdaaanzheid.;
Terwijl 't ee heiligt en ten Hemel toebereid.
Ziet ook den broozen fand der ondermaanfche dingen,
En uw gewaand geluk, 6 dwaaze Weereldlingen!
De iaf waarop gij leunt, is, ach! een fl af van riet.
De fe/eat, waarop gij roemt, gaat in één uur te niet.
Uw luister taant. Uw troon wordt in het fítof gefzneeten.
Gij wordt van God gehaat, en van den menscle vergeeten,
Daar gij van alles Hechts de ivro'ging overhoudt;
Te fpde den zandgrond vloekt, waarop gy had gebouwd. -Och! mogt defchoone deugd u eindelijk bekooren!
Zi frleenkt den besten fchat', die naar hear lesfen hooren:
Zij adelt die haar dient: zij wordt van God bemind,
En vreest liederven niet waar door zy 't leeven vindt.
Prove over de Opvoeding aan de Nederlandfche Moedkrs, door P.
BIER, Wed. A. WOLFF. Te .4mflerdam by J. Alla.t, en in
's Hage by J. v. Cleef 1 779• Behalven het Voorwerk, 102 bladz.
in gr. oftavo.

F en nuttig Handboek voor de Nederlandfche Moeders, -dat
J haar de voornaamfie lesten eener goede Opvoedinge op
eens
beva'lige wyze iboezemt ; des Mejuffrouw Agatha De!:en , fiuisgeJnote van M juffrouw Elizabeth 13ekker, in een Dichttiukje voor
dit Gefch: itt geplaatst, dat op eene aartige manier den hoofdzaak
inhoud venmelut, met test tot die Moeders moge zeggen: -lyken
11dyn
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Myn beminnelyke BaXKER,
Vry van hoogmoed, vry van waan ,
Heeft aan u en uwe Kind'ren
Met oplettendheid gedagt,
dangenoopt door zorg en liefde
Voor 't aankomende Geflagt.
Leest , herleest dees nutte Proeve,
Want gy zult u zien verrast,
Met een Werkje , dat volmaaktlyk
U en uwe Kind'ren past.
Hier hoort gy gen harde lesfen,
Uitgepluist naar 's Wysgeers zin,
Maar eenvoudig uw verpligting
Uit den mond an een Vriendin.
Tot een flail hiervan f1rekke haare volgende lesfe, ter afwee.
tinge of voorkominge van de zo fchadelyke Eigenzinnigheid, wel.
ke niet te fterk aangedrongen kan worden.
„ Uw Kind, zegt zy, is fferk op iets geftelt.
Is het
een Pop, of een ftuk fpeelgoed? Wel! geeft het zyrr zin, al
voorziet gy ook, dat het maar voor een oogenblik daar door ver
-makt
zal worden; en denkt een Kind is wispeltuurig.
Vraagt het om iets , dat gy niet kunt geven ? By voorbeeld, uw
Horlogie? zegt eenvoudig: „ men fpeelt niet met zulke dingen",
en geeft het niet, bezorgt het iets anders it. de plaats: — fmyt
het dit weg, en dwingt het om het Horlogie? Waagt 'er eens een
fchreeuwpartytje aan, en geeft het niet. Ja! houdt u zelf als of
gy 'er u niet aan íloorde; en het )ooze kleintje ziende, dat het de
rechte middelen niet gebruikt ,ter bereiking van zyn oogmerk, zal,
denkelyk, het nu geheel anders aanleggen. Het zal u nu , welligt,
niet het lieve gelaat eens Engels omhelzen, en, met de zoetfte
vleywoordjes, om het zelve fmeken.
Houdt u nu fterk, í
lvlueders1 dit is eerre proef! (ik voel 'er al het gewicht van!)
„ Niet geven". — is 't mooglyk dit te wederftaan! Zo ik iets
op u vermag, houdt het uit! — Hier is het nu te doen om
het Meesterfchsp ! -- Ziet op de gevolgen; meer zeg ik u niet!
— Zachtheid is zo onderfcheiden van lafheid, als ernst van
lluurschlieid, en een bedaarde zielsgefteltenis van verderfelyke
zwartgalligheid. — Beftrydt, 6 Moeders ! uw eigen hart, gyzult 'er
voor beloont worden, door dankbare en u eerbiedigende Kindc:'en.
_Roeit de ftyfhoofdigheid met den wortel en den tak uit. Wil
iets onredelyks in ; geeft gy eens iets over ,dat gy-ligtyheéns
met reden geweigerd hebt; en zonder reden moet gy nooit iett doen;
wags een oogenbliki zyn oog valt op een kostbaar fruit Porselein,
of op de Pendule, die de kamer verfiert, en het wil dat hebben.
--- Mooglyk gaat zyne toomloze begcerte nog verder, en dwingt
om de Herren, die het ziet flikkeren. Ja! tnisfchien beet liet
van drift, om een welgemonteerden Degen, of een fraai Tafelmes ! Zoudt gy dan, om dat uw Kind iets wil, bet daarom alleen
inwilligen?
Daas
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Daar is inderdaad niets anders op , dan een Kind nooit, wat het
doet, zyn zin te geven, zo dra het onredelyk is.
„ Is het
„ nog te jong, om het onredelyke te bezeffen, wat dan "? Wel,
ik zou liefst hebben , dat gy het niets te digt by liet zien , van 't
geen het zoude behagen; doch is dat niet altoos mooglyk, dsn
moet men de oogjes daarvan afwenden , en het iets anders , zyn
glinfterende bel , by voorbeeld , laten zien. ---- Is het reeds ver
Neem het, zet het vriendelyk op uwen fchoot;-dergvot?
fpreekt 'er mede. Want een Kind is al vroeg in flaat, om een fchakeltje van redeneringen te vormen; en tinkelde vlagen uitgezonderd, (die gy maar moet laaten uitgisten,) zult gy, zonder moeite,
het lief fchreijend fchepzeltje be tuiden kunnen, dat gy het uw
Horlogie, een Spiegel, een ander link Huisraad, om reden, niet
kunt geven; en maakt die reden zo duidlyk als het mooglyk zy.
Zo gy, door Moederlyke toegevenheid, het vertrouwen uws
Hinds gewonnen hebt; zo het overtuigt is , dat gy het betnb. t , zal
het! hierdoor genoegzame kragten ontvarngen,om eene zeer heftige,
doch kortftondige trek , tegen te gaan.
„ Weigert nooit iets dat gy kunt inwilligen ; doch zo gy het
eens weigert, verandert niet. -- Geeft weinig geboden, doch
duet niet ,• dat zy veracht worden. -- Beloont zo wel als dat gy
ítraft; maar laat uwe gunst of ongunst alleen loon en lraffe zyn.
— Gy zyt Moeders!
„ De reden dat ik op dit fluk zeer aandring, en waaromtrent nooit
mag gefloft worden, is deeze; ik bepaal my op de gevolgen. Die
zyn te droevig, en te gelyk te haatlyk. Gy voedt immers deze
Kinderen niet op voor u zelf? 'er komt eens een tyd, dat zy in
andere , Familien moeten ingelyft worden. Ongelukkige
Vrouw, die overgaat in de macht van een man, die van zyne
eerfte jeugd nooit is tegengefproken! Zyn wil, hoe dwaas, hoe
ondeugend, hoe verkeerd; zyn wil is hair wet, en nimmer kan
zy, met het vriendlykfte overleg, met de verftandigile bedagtzaamheid gezegend, gerust zyn dat zy voldoen zal; want, dewyl
willekeur zyn regel is, verandert die wet dagclyks; nu beveelt by
juist, liet zelfde, dat hy gister verboodt; en by wil niet onderlicht worden, om ,dat hy voelt dat hy ongelyk heeft; doch te zeer
een flaaf zyner drift is, om 'er zich tegen te verzetten. — Ongelukkig ook die Man, die, in de zoete gezellinnc zyner huislyke genoegens, eene Vrouw vindt, welke, door 1-,ffe toegeven
bedorven, hein het leven bitter, en haar zelf ruim zo be--heid,
ipottelyk als gehaat maakt, by h°re dienstboden. -- Zullen zul
Vaders en Moeders geworden zynde , hunne Kin--keM+ifchn,
deren beter opvoeden? — Ziet eens, braave Vrouwen ! welk
Bene reeks van wanhebbelykbeden ! .... Maar ik mag liet vergezictit van treurige, en verkeerde uitkomifen, niet verder uitzetten! Laat dit weinige u doen waken tegen de Eigenzinnigheid dor
Kinderen ! neemt het eerfte uitfpruitzeltje geheel weg , en zo de
zachte moederlyke hand hier toe niet in ftaat is, abn wie zal mets
het dan teebetron en" i'
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de Hoogleeraer Mosheim deze zyne verklaring
S choon
niet voor de Drukperfe gefchikt mogte hebben, was
.ze 't echter wel waerdig dus openlyk gemeen gemaekt
te worden ; des men rede hebbe , om de aangewende
moeite van den Superintendent 5acobi danklyk te erken
Mosheim zelve naemlyk had te Gottingen lesfen-ne.
over dit Euangelie gegeven ; en 't gelukte yacobi, na
des Hoogleeraers overlyden , vyf onderfcheiden Af
te worden ; waeronder 'er één-fchritendavmg
was, dat Mosheim zelve dikwerf gezien heeft, na dat
één zyner Lievelingen, die by hem inwoonde, het na
dezer Affchrif..-gefchrvnad.Doeglykin
ten was de Uitgever genoegzaem in faet gefield, om dit
Werk in zo verre volledig ten voorfchyn te brengen.
Veelligt had de Hoogleeraer, by zyn leven de afgifte
bezorgende , deze zyne verklaring breeder uitgewerkt;
dat wel in enige opzichten niet ongevallig geweest zou
zyn; maer echter over 't geheel niet noodig geoordeeld
u,ou mogen worden. Wy hebben thans, in een beknopter beftek, dan 't anders zou vallen, ene geregelde ontvouwing der leidinge van 's Mans gedachten over den in.
houd en het beloop van dit Euangelifche verhael; aen de
duisterfte uitdrukkingen , of zodanige voorftellingen ,
die den Uitleggeren min of meer moeite baren, tracht
by het noodige licht by te zetten ; zonder zich over 't
geen klaer is wydloopig uit te laten; en zyn hoofdbe.
doelde is, zonder evenwel het Letterkundige, daer 't
in acht, genomen behoort te worden, over 't ,hogfd te
zien,a.
11h
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zien , meer op de zaken dan op de woorden ftacn te bly.
ven. Vooraf gaet ene algemene fchets van den
inhoud dezes Euangeliums; die fchetze volgende, toont
by, van Lid tot Lid voortgaende, hoe ieder Lid met
het reedsbefchouwde zamenhange; dat hy, nu eens be1^nopter, dan uitvoeriger, naex eisch der zaeke , met ne_
vensgaende aenmerkingen vergezeld doet gacn ; waerop
by dan wyders de voorftellingen zelven ontvouwt. Zie
hier, tot een voorbeeld zyner ontvouwingswyze , 't
geen by aentekent, by gelegenheid van 't Euangelifche
verhaal, nopens de aanneming van Nathanaël tot 's Heillands vyfden Leerling; wier in te overwegen flaet, (i.)
bet voorgevallene voor Nathanaëls bekeering, v. 46,47;
(2.) 1ITathanaëls bekeering, v. 4 s—yo; en (s.) het daeropvolgende gezegde van den Heilland, waerdoor by de
Jongeren en Nathanaël verflerkte, V. SI. en 52.
„ Een der Apostelen , (dus vangt de Hoogleeraer aen ,)
Philippus, zogt zynen vrind, Natlianaël tot het Christen•
dom te brengen. Deeze maakte eene tegenwerping ,
doch wierdt nogtans tot betere gedagten gebragt. Hier
2yn wel veela omftandigheden weggelaaten; doch neen
kan 'er een goed -gedeelte van by denken.
,, De Euangelist zegt, V. 46. Philippus vindt Nathanaël.
Hier Raat geen enkel woord, waar, wanneer , en oy
welk werk Philippus dien Nathanaël gevonden hebbe.
-Onze Verlos{èr was op de reis na Galilea, v, 43. Des
de gefchiedenis onderwegen is voorgevallen. „ Op de
„ de reis trof Philippus Nathanaël aan". Voorts moeten
we ons verbeelden , dat Christus zig, op den middag,
by een vlek heeft opgehouden. Dan ook is 't klaar,
dat Philippus van Christus weggegaan is ; dewvl by immers zynen vrind met zig te rug bragt. Op deze weze
kar. men zien , hoe de zaak gebeurd zy. Christus leger.
de, zig, op zvne reis na Galilea, op den middag, by
een vlek. Philippus was met de andere Jongeren in dat
zelve gegaan, om fpys te koopen, Joie. V. 8. of iets
anders te verrigten, en daar vond by Nathanaël, brengende hem mede tot Christus.
„ Toen hy hem nu gevonden hide , verkondigde hy
hem, dat ze dien grooten Propheet hadaen aangetrofsen, op welken hunne Vadrren gehoopt hidden. Dit
verflag verdeelt zig in twee hellingen: (i.) in Bene alge ineone. Wy hebben dien (Nlesfias) gevonden , van welken
,
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Mo fes in de vet , en de Propheeten, hebben gefchreeven.
Sclaryven is hier zo veel als voorzeggen. In deze woorden
is eene befchrvving van den Mesfias vervat, en iV'athanaël begreep Philippus zeer wel. (2.) De byzondere lelling luidt dus: deze is 7e/us, • rep7as Zoon, van Naza
Hy noemt den Naam, del, Vader en liet Vaderland-reth.

van dezen verheven Perfoon. Daar waren naamlyk onder de .00den veelen , die den naam van ,7efus droegen.
Doch men ziet uit deze befchryving, dat bv en zone
medeleerlingen nog een onvolkomen denkbeeld van Chris.
tus hadden. Hy begaat twee fouten. Hy noemt hem
den Zoon Yofephs. Christus was wel voor een Zoon van
Jofeph genouien , maar hy was het niet. Voorts maakt
hy Nazareth for dcszelts Vaderland , daar by nograns te
.^ethlehem gebooren was. Wy zien dus dat de Jongeren
allengs eerst hunne diwaalingen hebben afgelegd. De
gantfche reden van Philippus wordt door den Euangelist
wel' niet verhaald; maar 'er is geen cwyfel, of hy zal
'er bygevoegd hebben ; ,. wilt gy ook niet zyn Leer„ ling worden, daar ik, Pet,us en anderen reeds by hem
„zyn"?
„ Nathanaël maakt v. 46 eene tegenwerping,genomen
van Christus Vaderland. Deze is niet eene Rhetorifche
figuur bekleed. Willen wy 'de tegenwerping regt be.
grypen, dan moeten wy de figuur of vraat; weglaaten,
en de redenkundige Helling maaken : uit Nazareth kan
niets goeds komen. „ De plaats Nazareth is zodanig ee„ ne, dat 'er niets goeds uit komen kan ".
By het woord a ' Oo goeds is (t.) op te merken, dat
het onzydige gefiacht gezet wordt, in ffeê van 't mannelyk goed. Dit gefchiedt dikwils. De reden is hier
van menfchen. Voorts (2.) dat avahv hier uitgebragt
moet worden, door groot en volkomen. „ Uit de naare
en armhartige plaats, Nazareth, kan geen zo groot
en volkomen m;.n komen". Het E betekent wel
eigenlyk zyn. Maar men i -,oet het hier overzetten door
gebooren worden. „ Uit Nazareth kan geen groot Man
„

worden

gebooren".

„ Ook wordt hier niet 70 zeer de plaats zelve , maar
wel worden de' inwoonders van Nazareth gemeend.
„ Deszelfs inv oonders zyn gemcene lieden; van zul„ ken kan, onmogelyk , de M esfias, die 't Joodfche
„ Volpk verlosfen zal, gebooren worden". Hierby on.
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derilellt Nathana l de gemeene Joodfche dwaaling , dat
de 1viesfias een groot Held zoude zyn, die de Jooden
zoude bevrvden. Had by hem voor een Godlyk Leeraar gehouden, dan zou by deze tegenwerping niet gernaakt hebben. Maar by zyn vooroordeel was die niet
onredelyk.
,,Op deze tegenwerping antwoordt Philippus : kom en
zie het. „ Ik wil u niet verder antwoorden: kom, en
,, onderzoek her zelf". Philippus was dienvolgens niet
by Christus. By zie is de Perzoon uitgelaaten , te
weeten hem. By het woord zien moet men weder opmerken, gelyk V. 37, dat niet ílegts de uiterlyke daad,
welke men zien noemt, maar ook 't inwendige werk
der ziele hierdoor werde aangeweezen (*). Daar door
konde Nathanaël niet worden overtuigd van Christus,
dat by hem uiterlyk zag, maar hy moest hem toetfen
en onderzoeken.
„ Hierop volgt de bekeering deezes mans zelve. Christus fpreekt allereerst met hem , v. 47 ; toont hierop
zyne Alweetendheid, v. 48; en daar door wordt hy
bekeerd, v. 4y. Volgens deze drie verzen willen wy
ook drie zaakcn befchouwen.
„ Vers 4. Philippus en Nathanaël kwamen nu zamen
van verre aan. Hierop gaf Christus van den laathen,
voor zyne overige Leerlingen , een goed getuigenis ,
zo dat het Philippus en Nathanaël konden hooren. Ziet!
een regt Israëlit, in welken geen bedrog is. By dezen
lof noemt hem Christus, (i.) een Israëlit, (2.) on-.
derfcheidt hem van de overigen, door aanO-;, zo veel
als waar of regt, en zegt (l.) dat by zonder valschheid
is. liet is een waar Israëiit, die zyne hamvaders in
vroomheid en zuivere deugd evenaart, onderfcheidend
hem van gebooren Israëliten, die hunne ftamvaders in
deugd niet evenaaren. In welken geen valsch is. oox•;
be.
„ (*) Het woord hooren heeft , v. 37 eenen nadruk. 't Betekent niet flegts hooren, maar ook ter harte noemen. De werkwoorden der zintuigen drukken mede, heel dikwils, by de vier Euangelisten , de werkingen der Zielen tellens uit. Zien betekent
niet alleen zien met de oogen, maar ook oordoelen met het hart.
Zo wordt hier het woord hooren ook gebruikt. De Jongers hoorden fohannes; zy gaven nauwkeurig op alles agt, en volgden Je
.Lus 8A
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betekent eigenlyk wel bedrog, maar hier geeft het eene
getfeldheid der ziele te kennen, een voorneemen van
onrechtvaardig te handelen. Hier wordt de fpecies pro
genere, ééne zonde voor alle zonden, gefield. De zin
is: „ daar komt een Man aan, die de vo -tftappen zy„ ner vroome Voorvaderen betreedt , en wiens ziel
„ geene begeerte heeft tot zondigen".
„ Dit geeft Nathanaël aanleiding, om den Verlosfer te
vraagen, v. 48, van waar hy hem kenne ? Christus overtuigt hem door zyne Alweetendheid , zeggende, hem
Gene zaak, voor weinig tyds gebeurd, doch welke nie_
mand wist. Zv hadden zig, naar alle gedagten, nooit
gezien. Hierom verwondert zig Nathanaël, en zegt:
van waar kent gy my? Hierop geeft hem Christus het bewys zyner Alweetendheid: eer Philippus is riep, zag ik u
onder den Vygenboom. Nathanaël hadt zig, voor dat Philippus hem riep, onder een Vygenboom bevonden, en
daar of iets gedagt , of ondernomen, het welk geen
mensch ter waereld wist. Doch de Heiland geeft te
kennen, dat hy 't geweeten hadt. En Nathanaël moest
'er volftrekt uit opmaaken, dat hy geen bloot mensch,
meer een Propheet was. Ja, by was zo getroffen, dat
by den Mesfias voort aannam.
„ Hy deedt , volgens v. 49, regelregt zyne geloofsbelydenis : Rabbi, gy zyt Gods Zoon; gy zyt de Koning w!n
Israël! Deze belydenis beffaat uit twee fiellingen. (i.)
Rabbi! gy zyt Gods Zoon! Dit is de naam van den Mes
onder de Jooden, Gods Zoon en Christus zyn gelyk--fias
luidende naamen. Dan, dit woord was dubbelzinnig.
Alle Jooden noemden zig Zoonen of Kinderen van God.
Des moest by 'er (2.) de andere ítelling byvoegen, gy
zyt de Koning van Israël, de waare Mestas , dien de Jooden verwagtten. Deze belydenis fchynt beter te zyn,
dan die van Philippus , v. 45. Nathanaël fchvnt meer te
zeggen. Wanneer men dit onderftelc, dan ziet Lien nog
eene rede , waarom hem Christus een waar Israëlit
noemt. Inmiddels wil ;Ik niet ontkennen, dat dit gevoelen flegts waarfchynlyk is. 't Kan niet volstrekt beweezen worden.
„Eindelyk komt de reden van Christus, waardoor hy
zyne Leerlingen in 't algemeen, en Nathanaël in 't by.
,.onder, in hun geloof verfterkt. Hy belooft (r.) in 't
algemeen , dat ze nog grooter bewyzen zouden zien ;
(2.) dat
11h g
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dat zede Engelen Gods op des menfchen Zoon zon.
den zien op en neder- vaaren.
„ De algemeene belofte is ,v. 5o. gy geloofde, dewyl ik
u gezegd heb, dat ik it gezien heb onder den Vygenboorn ;
gy zult nog grooter dingen zien, dan deze.
„ Bv het woord gelooven twvfelc men , of men het
vraagswyze moet neemen, dan niet. Doch het is her
zelfde. Men heeft tog geen rede , waarom men het
vraagswyze zoude moeten neemen. Gy gelooft , daar
moet bygevoegd worden, in sny. „ Gy neemt my voor
Gods Zoon aan, om dat ik u gezegd heb, dat ik u
„ onder den Vygenboom gezien heb". De Heiland moet
hier 'iets bygevoegd hebben ; want anders is 'er geen natuurlyk verband. Ongetwyfeld heeft by 'er bygevoegd:
dit is pryslyk. Gy zult nog grooter getuigenisfen, raakende usyne Godlyke zending, krygen.
„ De byzondere belofte is, v, si. Van nu aan zult gy
den Hemel open zien, en de Engelen Gods op- en nedervaaren
op des Menfchen Zoon. Deze twee beloften wierden Na
gedaen ; want daar ílaat ; en zegt tegens hem. Doch-thanël
wicrdt ze ook allen Leerlingen gedaan ; want daar 4aat ;
ik zeg ulieden. Bv deze belofte kwam nog eene groote
bevestiging: waarlyk, ik zegge olieden.
„ De eerfte belofte is deze: gy zult den Hemel'open zien.
Dit is een oneigenlyke fpreekwyze. In eenen eirgenlykera
zin is ze niet vervuld. Weshalve deze zegswyze wél
verklaard moet worden Wanneer de Oosterfihen willen
zeggen, dat God den Menfchen zyne Genade onttrekt;
dan is hun woord: de Hemel is gefooten. Maar willen
zy beweeren, dat God erne naauwe gemeenfchap met
de Menfchen hebbe; dan zeg gen zy: de Hemel is open.
Derhalve is de zin: „ gy zult vervolgens bevinden, dat
,, God eene naauwe gemeenfchap met de f ooden , en met
„ de menfchen zal hebben, daar Hy zig voorheen aan
„ hen onttrok".
„ De andere belofte luidt dus: gy zult de Engelen Gods
zien op-en nedervaaren op des Menfclen Zoon. Het laatfte
moet uitgebraet worden: ten dienie van des Menfclien
Zoon. Epri kan hier niet overgezet worden door op.
Want men kan van hoven na bereden op niemand opvaaren. Dit voorzetzet heeft meerder betekenisfen. Hier
moet het aanwyzen wegens, of ten dief e-- wegens des
Menfchen Zoon. De Vcrlosfer of Zoon Gods noemt zip,
hier
(2.)
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bier eenes Menfchen Zoon, om zyne nederigheid aan
te duiden. „ Gy zult zien, dat de Engelen my teil
„ dienfle zullen (laan". Hier weeten dc Uitleggers
niet, of dit op• en nedervaaren der Engelen eigenlyk,
dan oneigenlyk, moet worden opgevat. Veelen verbeelden zig, dat hier gedoeld worde op de ladder ,7acobs,
welke deze in den droom zag, en dat ze dus een voor
Christus is geweest. Vraagt men na een be--beldop
wys, dan is 'er geen. Des zyn het enkel gisfingen..
'GVy vinden hier niets, waaruit men konde opmaaken,
dat op de ladder Jacobs gedoeld werde, en nog minder
dat ze een voorbeeld op Christus geweest is. Hier
geldt de zetregel: „ zo lang als de woorden in eenets.
„ letterlylcen zin verklaard kunnen worden, moet mert
„ 'er by blyven". De Engelen zyn geen Apostelen,
maar Geesten, die God dienen. „ Gy zult zien, dat
„ de Engelen Gods, ten mynen dienste, en op myn
•; bevel, op. en nedervaaren zullen ". Deze voorzeg
vervuld. Na zyne verzoeking in cie woesrvna-gins
dienden hem de Engelen, Match. TV. , i. en in Gethsemane, by zyn krai til; gebed, ve;fclaeen hem een Engel vain
den Hemel, die hem flerkte, Luc. XX ► l. 43. Voor 't
overige zyn deze woorden niet zonder rede gefproken.
Uit het voorgaande kunnen wy afneemen, dat de Apostels te laag een denkbeeld van Jefus hadden. Zy hielden hem voor een bloot mensch, en een burgerkind
uit Nazareth. Deze denkbeelden wil Christus verbeteren. „ Gy zult zien , zegt hy , dat ik geen bloot
„ Mensch , maar een Heer der Engelen hen".
By deze Verklaring van het Euangelie van Johannes
heeft men nog gevoegd twee lezenswaerdige Redenvoeringen, en ene weluitgewerkte Verhandeling van deli
Hoogleeraer Mo heim. lie cerise heeft ten onderwerp,
Christus, het Benige navolgenswaerdige Voorbeeld van
eenen Godgeleerden; en de tweede gaet over den Theologifchen haet. Hierby komt ten laetfte ene Verhandeling , die ons het Karakter van een vredelievenden
Godgeleerden fchetst, naer aenleiding van 2 Tim. II.
23-25 ; ter ontvouwinge van den plicht eens Godge.
leerden; hoe by zich te gedragen hebbe , om de vre le
der Kerke niet te flooren, en geen twistgierigen te ge.
Ivken ; zonder echter zich fchuldig te maken an het ver
verraden der wacrheid.
-latenof
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Gedachten over de Godlyke Genaderoeping, door j. E. scnu1 ERT, in zyn Eerw. leeven Dr. en Pr. in de HeiligeeGodgeleerdheid , enz. Uit het Hoogduitsch in het Nederduitsclt
vertaald, door J. va. scHr.ossr.x, Leeraar der Euangeliscla
Lutherfche gemeente te Delft. Te Ain f erdam by A. Lichhorn. Behalven de Voorreden en den Bladvyzer 398 bladz.
In gr. oftavo.

ontvouwinge der Leere van de Godlyke Genade.Terroepinge
hier in de
handelt de Hoogleeraer

Schubert
eerfte plaetfe over de Godlyke Genaderoeping in 't alge
ter ontvouwinge van 't geen daerdoor bepaeldlvk-men,
te verflaen zy. Fly onderfcheid dezelve vervolgens in
de roeping door het Licht der Natuur, en die door het.
Licht der Genade; met aentooninge hoe ver de eerfte ga,
waer in zy te kort fchiete, en wat 'er door de laetfte
verricht worde. Dan, gemerkt de laetfte en onder de
Wet en onder het Euangelie gefchiedde , zo geeft zulks
hem aenleiding, om ten dezen opzichte afzonderlvk van
de Wet en 't Euangelie te fpreken, en het onderfchéid tusfchen de Wet en het Euangelie te ontvouwen. Voorts handelt by over de algemeenheid, de kragt en de wederiandlykheid dier roepinge, waermede deze Verhandeling ten
einde loopt. In 't geheele beloop wan dit Stuk
vertoont zich de gewoone opmerkzaamheid van den.
J-ioogleeraer Schubert; en vooral zyne befcheidenheid in.
't verdeedigen der gevoelens van de Luthcrfche tegen
die der Hervormde Godgeleerden; 't welk te wege
brengt, dat zyne Gedachten, van wederzydfche partyen,
als men niet te heethoofdig is, en nog enigen lust tot:
onderzoek heeft, zonder kwetzinge nagegaen kunnen
worden. Zie hier op hoedanig ene wyze by zich uitlaat,
over het verfchil nopens de, verdeeling van de twee ta.
felen der `Vet.
„ 't Is zeker, zegt hy, dat dit gefchil geen Geloofsftuk hetrefffe. Beide partyen erkennen eenerlei geboden
an God. Zy onderfcheiden ook op eenerlcy wyze de
geboden, van de pligten omtrent God en den naasten
gewaagende, van maikanderen. Hierin zyn zy alleen
onderling verfchillende, of de eerfte tafel in drie en de
tweede in zeven, dan, of de ecrile in vier, en dc tweede
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de in zes geboden moet verdeeld worden. Schoon na
dit onderfcheid in de gevoelens het wezenlyke van den
Godsdienst niet betreffe, men zal nogtans, de zaak onpartydig ovetweegende, aan het onze den voorrang moe
-tengcv.Wa
„ i. De Hervormden zeggen: het gebod, gy zult geen
andere Goden nevens .my hebben, zy van dat, gy zult ut
geen beeld of gelykenis maaken, enz. onderfcheiden. Maar
wy houden beiden voor één, geloovende, dat door het
laatfle het eerfile verklaard wonde. Want waarin zouden
zv onderfcheiden zyn ? Men zegt, het eerst gebod geeft
ons dien God te kennen, dien wy zuIlen aanbidden, en
het twéede, dat ons verbiedt, beelden en gelykemsfen
te maaken, bepaalt de aart en wyze, hoe wy Hem zullen eeres. Maar verbiedt niet het eer(Ie gebod alle afgodery , wanneer God zegt, Gy zult geene andere Goden
nevens my hebben? Maar nu is dit ook de inhoud van het
gebod, gy zult u geen beeld maaken. Want daar wordt
bygevoegd: bidt ze niet aan, en dient ze niet. Wanneer
dus beide geboden de afgodery verbieden, zyn zy inderdaad maar één gebod. Het byvoegzel , gy zult u geen
beeld maaken enz. toont flegts aan, wat wy te vermyden
hebben , als wy het eerfte gebod niet willen overtreeden_
Maar men zegt, in het eerfte gebod wordt bloot de,
groove, en in 't laatIte defubtiele afgodery verboden. Ik
begryp niet, hoe men zulks kunne zeggen. Want is 'er
wel een groover afgodery, dan die door de aanbidding
van gefneeden beelden gepleegd wordt ? en evenwel gewaagt daarvan dit bevel van de beelden en gelykenisfen, dat men tot het tweede gebod maakt. Zy, die
zich verbeelden, dat alle beelden, men mag ze al
dan niet aanbidden, verboden•worden. trekken dit gebod al te ver. Want als God 'er byvoegt, bidt ze niet
aan, en dient ze niet, dan verklaart Hy zichzelven, voor
hoe ver, en in wat betrekking, geene beelden zullen
gemaakt worden. Als het oogmerk om hen Godlyke
eere te bewezen, of zich daar naar een begrip van den
onzigtbaaren God te vormen, wegvalt, kunnen de beelden niet ongeoorloofd zyn; voornaamlyk als zy daartoe
dienen, dat men daardoor zekere Verfchyningen en
Openbaaringen des Allerhoogften, in des Hceren Woord
hcfchreeven, wil herinneren.
„ 2. Wy zullen, wat het negende en tiende Gebod
Hh5
be.
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betreft, Cy zttlt n%et hegeeren uwes naastens huis: Gy zult
niet hegeeren uu'es n ti isten huig vrouw , knegt, diensten tagd,
vee, noch al wit zyns is, toehaan, dat beide Geboden,
in 't al,erneen berragt, op één uitkomen. Door beide
worden de kwaade begeerten verboden, welke, uit het
binnentte verderf onzer harten, ook tegen onzen wille,
opkomen. En dit is 't niet alleen, maar de bronwel deezer kwaade neigingen, de erfzonde, die in ons woont,
wordt daar door afgekeurd en verdoemd. Want anders kon men deeze geboden van het zesde en zevende
niet onderfeheiden. Ik geloof dienvolgens, dat PAULUS
op beide hebbe gezien, winneer by fchryft: ik wise
stiet dat de lust zonde zy, waar 't dat de Wet niet gezegd
laadde , gy zult niet begeeren, Rom. VII: 7. Lu T H E R U S
fchynt insgelyks van dit gevoelen geweest te zyn, dat
d&ece twee geboden, wat den inhoud betreft, overeen
verbindt ze beiden in zynen grooten-ftemdn.Waby
Kàtechismus , van beiden ééne Verklaaring geevende. En
2OSES, de beste Uitlegger der Wet, heeft, wat nog
iteer is, het geheele regende gebod met een gedeelte
van het tierde verbonden, en een gedeelte van het laatste
als een geheel gehod voorde`}eld. Want by fpreekt in de
herhaaling der Wet aldus : Laat u niet gelusten uwes naarUur vrouw; (dar een gedeelte van het tiende is,) Gy
zult niet begeeren uwes nq t;tens huis, (dit is het g•nfc!ie
negende gebod,) akker, knegt, dienstmaagd , os , ezel, noch
al wat zyns is. Men kan des niet te min beweeren, dat
deeze twee geboden onderling verfchillen. Men behoeft
bloot aan te neemen, dat deeze geboden te gelyk een
bvzonder oogmerk op de Jooden hadden` (*). 't Was
met de onroerende goederen der Israëliten geheel anders
dan met de onzen gefield. En dit kan men ook van hunne vrouwen, knegten en dienstmaagden zeggen. Ver
aarzen van voorwendzels hebbende, om niet-fchilend
Ilegts huizen en onroerende goederen, maar ook de vrouwen , knegten en dienstmaa den .es naasten aan zich te
brengen, hadden zy ook byzondere redenen zich daar
te onthouden. God zeide dus, dat het reeds zonde-van
zy,
-

() LvrrizR zegt in de Verklaaring van het g Ie en rode ge -

bod: Hcec duo posteriora prrcepta ,7udreis peculiariter data
fuut, quamquam ad nos quoque naonnulla ex p irte nertineant. Confer V. DANkI Izit in der Catheclaismusmilck. Pre.í. 4i. Th. z:
p. 390".

OVER Drr CENADEROEPIr G.

433

zy, des naastens huis te begeeren; waartoe menig een
kon gelooven een fchyn van recht te hebben. Dan, dit
was niet genoeg. Een Jood kon die redenen voor gewigtig houden, hein de begeerte naar 's naastens onroerende
goederen afraadende, en evenwel gelooven, dat hy een
recht nebbe, om 's naastens Vrouw, Dienstboden en
Vee te begceren. Wegens deeze redenen gaf God des
aangaande een byzonder gebod. Wanneer wy dus onderftellen, dat God zyne Wet, in betrekking tot dc
Jooden, in tien geboden verdeeld hebbe, zo twyfelen
wy niet, of het gebod, gy zult niet begeeren uwes naasten
huis, zy van het volgende verfchillende, en een byzonder Gebod. Maar het fchynt, dat deeze geboden, in
betrekking op de Christenen, of veel meer op alle andere volken, tienerlei zaaken verbieden, en dus als éért
konden worden aangemerkt, by aldien wy maar negen,
en niet, naar de Godlyke bepaling, tien geboden wilden
tellen".
Aanwyzing, om de uitwendige Slag- Adergezwellen op een
gemakkelyke 'wyze te geneezen, door CAROLUS G[JATTANI,
Heelmeester van wylen Paus CLEMENS XIV (Ganganclli,)
vertaald en vermeerderd met een Aanhangzel van Waarneemingen, door JACOR VAN -DER HAAR. Met Plaaten. Te
Rotterdam by R. Arrenberg 1179, 1IC biadz. in groot
oftavo.

't

W

erkje van den Heer GUATTANI, te Rome, over de
uitwendige Slagader-breuken, uitgegeeven , was
in ons Gemeenebest, onder de Heelkundigen, byna ge.
heel onbekend: 't zelve vervatte zaaken , van 't groot..
í{e gewigt in de Heelkunde, naamlyk de Geneeswyze der
uitwendige Slagader-gezwellen , die tot heden toe nog
gebrekkelyk was, en meermaalen doodlyk voor den Lyder. De Heer CUATTANI, de verfchillendeGenees_
wyzen tegen de uitwendige Slagader - gezwellen beproefd,
en gezien hebbende dat de onderbinding, zoo algemeen
aangeraaden, veelal gevaarlyk, de afzetting in de dye, in
vier gevallen, doodlyk was, en dat de goedertierene Natuur deeze ziekte, meermaalen alleen, en volkomen, genas , zoo hefloot hy, eindelyk, om, in alle gevallen,
de drukking van het gezwel, @n de bezwagteling van
het
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het gehele deel, om de Natuur te helpen, voor alle
anderen te beproeven. De zoo onverwagre, als heil
uitwerking, welke by daarvan, in verfcheidejn-zame
gevallen, die genoegzaam hooploos fcheenen i zag, denden hem, eindelyk, befluiten, om deeze handelwys als
de beste en heilzaamfte voor der. Lyder, aan te merken.
De zeer kundige Heelmeester VAN DEK HAAR, die aan
nutte waarneeuningen en verbeteringen in de-houden
Heelkunde aan den dag brengt, heeft ook deeze Verhandeling in onze taal 't licht doen zien , gevolgd naar cene Hoogduitfche Uitgaave , te Altenburg , in 't jaar 1777,
uitgegeeven, en nu vermeerderd door den Heer VAN DER
BAAR, tact een Aanhangzel van Waarneemingen, orn de
14^onden der uitwendige Slagaderen te geneezen, meerendeels
alleen door het bezwagtelen van liet geheele deel. Wy
zullen hier een gedeelte laaten volgen van de eigene woorden , waarmede de Heer VAN DER HAAR 't gesnelde Aanhangel begint: „ Het voorgaande W'Verkje van den beroemden GUATTANt bevat twee- en twintig Waarneemingen van Slagader-gezwellen, welke, door inwendige oor
voortgekomen, ook-zaken,oplgmwyze,
een langzaam gevaar en dood, dreigden: geheel anders
is het gelegen met de wonden en kwetzingen van voor
Slagaderen, rasch en door een uitwendig geweid-name
ontfaan, van welke de Heer c,UATTANI niet fpreekt.
Want alle Heelkundigen Rellen deeze Wonden niet alleen onder de gevaarlyke, maar rasch doodelyke: hierom
hebben zy altoos met alle vlyt gepoogd dit haastig
kwaad te verbeteren: het gloeiend Brandyzér, de bytende en famentrekkende middelen , de verfchillende Wyzen om de bloedende vaten toe te binden , de Eike-foam ,
de fyne mannetjes fpons , en veele anderen , zyn , van tyd
tot tyd, in het gebruik ingevoerd, en het is maar al te
waar, dat 'er dagelyks gevallen voorkomen, waaraan
dezelve, fchoon naar de regels der konst, en met de
keurigfle druktuigen te werk gefteid , en geholpen , egter niet alleen vrugtloos worden aangewend, maar refs
fnrrtyds naieelig zyn. Het is don de pligt van
elften Heelmeester te liaan naar verl,etcrine , en, deeze
hebbende uite;everscht, de bciIzaalr, .e aller Ikoníten,
raamlyk de Heelkorst , met meer vermogende hu',pllmiddc'.en te vcrryken. En , gelyk gelLJ:ki ge voorbeelden
cie ede?e drift aanfl:ooret ter gei ki;igc navolging, zo
deeg]
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neem ik de vryheid om de volgende gevallen van gelukkige en eenvoudige geneezingen van gewonde Slagaderen , bv wyze van een Aanl:angzel, agter het Werk
van den Heer CUTATTANI te voegen; met dien vuurigen
wcnsch, dat ze niet minder gelukkig door anderen,
De Gevoorbeeldig zullen worden naargevolgd.
neeswys welk ik alhier, tegen de Wonden der Slagaderen,
aanprys, is niet nieuw, maar reeds voor meer dan honderd jaaren tegen de uitwendige Slagleder-gezwellen, door
BARNARD GENeA, voorgeteld, vyftig jaaren daar na door
LANCISIUS aangeraaden , door PLATNER gevolgd, door
THEDEN, en eenige weinige anderen, met uitneemende
Waarneemingen bekroond. Wonder is het, en ten uiter(Ien beklag lyk, dat ze, ir, onzen tyd, zo weinig navolgers heeft : daarom, en al %vaar het dat ik niets nieuws
of byzonders, voordroeg, zo hoop ik nogtans dat de
volgende gevallen van gewonde Slagaderen, de weinige
voorgaande bevestigende , her getal derzelven niet lieges
zullen vermeerderen; maar vooral aan Nederlandsch
Heelkundigen verilrekken tot voorbeelden ter navolging,
ten einde deeze heilzaame handelwys, nimmer naar
waarde op prys te hellen, niet ongeoefend ten nadeele
van het mensehelyk geflagt, te jammerlyk vergeten blyve. De gevallen, waar van ik fpreek, zyn noch
gering, noch zeldzaam, maar komen meest alle dagen
voor, en zyn , ten aanzien van de eenvoudige geneezingen
der valfche of onwaare Slagaderfpatten , voor zo veel ik
weet, zonder genoezaame voorbeelden".
—

-

Katechismus der Natuur, door J. F. MARTINET. 4. L. M.
Ph. Dr. Lid van de Holl. Maatfèh. en Predikant te Zutphen. Met Planten. Tierde Deel. Te ,4nzj7erdam by f.
Allart 1779• Betaalven de Byvoegzels enz. 5o2 bladz. in
gr. 8vo.

voltrekkinge van dit leerzwamp Gefchrift, 't welk
Prdaadly'k
gediend heeft, om veelgin van 's Lands In-

gezetenen op te wekken, tot eene aandagtiger befchouwing van de Werken der Natuur, dan wel voorheenen
plaats had, handelt de Eerwaarde Martinet, in dit vierde en laatfile Deel, nog van de j loeven, de Zaaden,
de voortbrengzelen van het Oosten en Westen, en deli
Oogst,
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Oogst, mitsgaders over de Bosfchen en Booroen onzes
Vaderlands; waar op hy alles befluit met oordeelkundige onderrigtingen, nopens de weze van de Schepping te
befchouwen. Vermics dit Werk hier mede afloopt, zo
heeft zyn Eerwaarde aan 't flot van dit Deel nog gehegt, Benige Byvoegzelen en Verbeteringen, benevens
een 1Sladwyzer, zo der opgehelderde Schriftuurplaatzen , als der verhandelde zaaken , over alle de vier DeeDe onderwerpen , in dit laatfte Deel vervat,
len.
geeven onzen oplettenden Natuurbefchouwer eene menigte van leerryke aanmerkingen aan de hand, die hy op
eene ligtbevatlyke wyze ontvouwt ; en waaruit hy gefta.
dig aanleiding neemt, om zynen Leerling een diepen indruk van Gods aanbiddelyke Volmaaktheden, en 's Menfchen verpligting, om hem te verheerlyken en c e ge
te boczemen. Voor 't overige heeft-horzamen,i
hem, in 't beloop van dit gantfehe Werk, en zoo ook
in dit Deel, die trant van onderwyzen, welken hy ge
heeft , by manier van een gemeenzaam gefprek ,-houden.
meermaals de vryheid verleent van deeze en geene waar
anders zo bepaaldlyk niet tot het behan--nemig,d
delde onderwerp zouden behooren, 'er in te vlegten.
Zyn Eerwaarde heeft dikwyls op eene ongedwongene
wyze gebruik gemaakt van die vryheid; en langs dien
weg ontmoeten we ook hier , als toevallig, eene waarneeming, raakende een verfchynzel hier te Lande, omtrent
welks oorzaak men 't nog niet eens is; en waaromtrent
de waarneeming van den oplettenden Martinet ten grond
verdere opmerkzaamheid kan ftrekken; waar--ilagevn
om wy dezelve in deezen nog zullen plaatzen.
Zyn Eerwaarde had zynen Leerling, uit een Bosch komende, in een (land gebragt, die hein een by uicflek
verrukkend Bezigt voor oogen (telde ; dan ziet, een opkomende Damp begint het zelve te benevelen; het
welk den Leerling doet zeggen: „ Komt 'er niet, onder ons fpreeken, een Damp aan de Lucht '1" waarop
Let onderrigtend gefprek aldus vervolgt.
„ A. Waren wy thans in de maand May, wanneer
men in Gelderland, Utrecht, Holland en elders , meestal met Benen Oostenwind, foortgelyken ziet , gy zoudt,
'er na vraagende, den eenen hooren zeggen : dat het eenen
Nevel ware; den ander dat men dien moet houden voor
tenen kook, wyl men hoogex op de .heide, ter uit.
fprui-
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fpruitinge voor de Schaapen afbrandt; en eenen derden,
dat men hem voor eenen Veenrook neemen moer. Lang
en veel is hierover getwist, en het gefchil is no;
niet afgedaan: zelfs wordt het alle jaaren, als enen dien
ziet komen, opgehaald; het een sterk verdedigd, het
ander driftig tegengefprooken, met dat gevolg, dat alles nog blyft in het onzekere.
„ V. Hoe zou dat een Veenrook konnen zyn ?
„ A. In Drenthe, Overysfel, 13enthcim enz. liggers
veele Veenen , of moeragtige Gronden, waarop Bene
Spongieufe Korst zit, min of meer eengin voet dik. In
het Voorjaar roeren de daar woonende Landlieden dezelve met werktuigen ow, en hakken ze in i;luiten.
Wanneer nu de Winden, en vooral de Zon, deezen
gedroogd, verwarmd en brandbaar gemaakt heeft, liceken zy, indien de Regen het niet belet, en vooral als
'er een vaste.Ooste-Wind waait, dezelven in brand, orn
deezen anders onvruchtbaaren, ja onnutten grond, goed
te maaken., en zaaien 'er aanflonds Boekweit in, die in
deezé zeer gefchikte Asfche wonder wel groeit. Dus
branden of fineulen 'er, fomtrds, mogelyk wel vyftig
duizend Morgen Lands, het welk een geweldig ongen:aic
geeft aan Lieden, welken in die flreeken beneden derf
Wind woonen. De Huizen ranken daar door vol vuilen
fmooks; de Arbeiders, die 'er nog in werken moeten,
worden door denzelven fours vier dagen blind, weshi_
ven de Overheid, zag zy niet op de daaruit. fpruiten ie
winílen, dit bedryf gewisfclyk lou erbieden. Ueere
rook wordt door den Westenwind tot diep in i)uicscnland, wen zegt zelfs , fomtyds tot Berlvn ; en met een
Oostenwind, over Holland en de Noordzee, rot in Londen gedreeven ; meestal gezien wordende op het einde
van Mei , of in 't begin van juny,, d: t van het Weder
afhangt, wyl het d•,n dc rya i, om de Boe„weit met
eenen va.stftaaanden Uiste'yi,en Vind te zaaien.
„ V. Waaruit bcfl.titen tourmi en, dat de Nevel of
Damp, men noe;ne dien, zo als alen wil, eenen Veenrook zou zyn ?
„ A. Zy.zeg gen, dat men dien nooit dan beneden den
Wind ziet, dat men desze fs rookagtigcn flank dik wi?s
ruiken kan; vooral zy, die 'er nahy woonen; dat de Z+oa
dan een rooder aanzien krygt; dat dc Schaduw der Boo.
men of Takken eerre blaauwe Koleur vertoont; erg .jar
neIZ
-
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neen den fmook nooit dan by het branden der Veenen
ziet.
„ V. En wat zeggen anderen daartegen?
„ A. Dat zy, die hier in Gelderland aan de West-en
Zuidzede dier Veenen woonen, denzelven met eenen
Zuiderwind gezien hebben; waaruit zou volgen , dat
die Rook niet uit de brandende Veenen, ten Oosten van
hun gelegen, komen kan: waarop geantwoord is, dat
,een Noordelyke wind denzelven dan te voorera naar het
Zuiden vervoerd zal hebben ; doch een Zuidelyke, daarop volgende, dien te rug heeft doen keeren, waardoor
zy denzelven met zulken Wind vernomen hebben.
„ V. Men voerde niets meer aan, by wyze van tegenwerping?
„ A. Ja wel! Men zeide het ongelooflyk te zyn , dat
deeze Rook zo lang kon Rand houden inde Lucht, en
zo ver doordringen; doch men antwoordde hierop, dat
men moest zien, welken geweldigen Smook vyftig duizend brandende of fmeulende Morgen Lands gaven, om
dit - te kunnen geloov en.
„ V. Wat denkt gy van dit voor-en tegengezegde ?
„ A. Ter beflisfinge van het gefchiI gezind, hield
ik my in de Maand May 1778 gereed, om, by het eer
branden, naar die Veenen te gaan, en alles van naby-fte
te bezien: doch een Edelman uit dien oord waaríchouwde my, dat de Veenen, wegens den gevallen en nog
vallenden Regen ,niet in dat jaar , zo 't feheen, ten minfen niet in May, konden of zouden gebrand worden.
Dit is ook de reden, dat men dien jaare de zwarte Vliegen met den Rook in May niet te gelyk in Holland gezien heeft ; zynde anders de laatfte , gelyk men daar
meent, een voorteken der eerílen, of ze komen te gelyk. My is egter gezegd, dat een Amfterdamsch Heer
de Eieren deezer Vliegen in de Schors der Iioomen ontdekt zou hebben. Anders ílaa ik in het vermoeden,
(III Deel bl. 8o,8i.) dat ze uitgebroeid worden in de
Veenen, en, van daar, door 't branden verjaagd, zich
verfpreiden, en met den Rook in Holland overkomen.
Ondertusfchen is men, in en omftrecks die Veenen, in
dat jaar geweldig gekweld geweest, door deeze Infecten.
Lieden van zeventig jaaren getuigden, die nooit in eene
dergelyke menigte gezien te hebben. Zy vielen eerst
op de Kersfe• en Appelboomcn, aau; doch de-ezea -weinig
of
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of geen Blocfem dat jaar geevende, vlugtten zy naar het
E'Ikenhout, waarvan zy, een paar dagen gezeten, en 'er
geen voedzel op gevonden hebbende, flaauw of dood afvielen. De ftierke Wind, die 'er op volgde, was aldaar
het behoud van liet overige Gewas; want hct onnoemlyk getal Rupfen, en de overige gebleeven zwarte Vliegen, zyn 'er door verdweenen.
„ V. Heeft men dan de Veenen dat jaar niet gebrand,
of wat hebt gy 'er van vernoomen ?
„ A. Het Weder daarna ten goede veranderende, begon men de branding in Juny: en ik, tot den vyf-en
twintigflen van die Maand, hier of te Alkmaar in Noordholland zynde, zag niets van eengin Damp of Rook,
maar 's morgens, den zes- en twintigmirten , met eenen Oostelyken Wind, vernam ik dcnzelven te Edam aan de
Lucht; doch na den middag, eenen Noord-westelvken
Wind opkomende, verdween deeze geheel. Ik verwonderde my, denzelven, was by een Veenrook, zo laat
te zien: de Boekweit, dacht ik, is toch reeds lang ge.
zaaid. Zou dan deeze beroemde Damp of Rook een
waare Nevel of Dampagtigheid zyn? Om het zekere te
weeten, fchreef ik daarop aan den gezegden gedienfligen
Edelman, wat ik te Edam vernomen hadt. Hy antwoordde, my: „ de meeste Veenbranderyen zyn in Juny
met Westelyke Winden gefchied: dus heeft alles, wat
ten Westen der Veenen ligt, weinig of geen gezigt van
Benen Rook gehad. Ten Noorden was, op den veertienden Juny, de Brand het fcerkfte, en men zag in he
Rysfenfche Veen den Rook zich duidelyk verfpreiden,
dien men ook te Lochem, Borkulo en verder bemerkt
zal hebben. Ik reedt dien dag Oostwaards aan naar Ootmarfum ; doch hoe verder ik kwam, hoe dikker de Rook,
komende uit de ten Noorden liggende brandende Vee
toenam. Den volgenden dag viel 'er Regen, die-ne,
den Rook wegnam, en de Lucht affpoelde. IDezelve
begon weer, Benige dagen daarna, met Oostelyke en
Noordelyke Winden': ik, in Overysfel zynde, zag hem
van verre voorby trekken. Toen ik den vier- en twintigílen naar Zwol reedt, befpeurde ik denzelven meer,
naarmaate ik in de ttreeken des Winds, en der brandende Veenen, kwam. Den vyf- en zes. en twintigften Rondt
alles op gelyken voet: doch, de Wind toen veranderende, en uit het Westen komende, keerde de Rook der
1. DEEL. ALG. LETT. 1NO. I I,
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voorige twee dagen te rug: het kon toch geen andere
zvn , alzo 'er ten Westen geene Veenen liggen. Deeze
terugdryving gebeurt zelden, om dat men veeltyds , n_i
de droogte, met dien Wind Regen krygt, en de Rook
dan aantionds verdwvnt, doch de Wind dien dag zon
Regen in het Westen omloopende, en de droogte-der
aanhoudende, veroorzaakte dit deeze terugkeering. Dan
op den vier- vyf- en zes- en twintigften, heeft men, met
eenen Oostlyken Wind, in de Drenthfche Veenen by
Coevorden gebrand". Toen ik dit verhaal vergeleek by het geen ik te Edam op den zes - en twintigfen
gezien hadt, meende ik te mogen befluiten, dat de
Damp, toen vernoomen, niet anders dan de Rook, uit
de gezegde Veenen, met den afdryvenden Oostelyken
Wind, gekomen, geweest zal zyn. Edam ligt toch, zo
gy de Kaart naziet, beneden Winds van Coevorden. De
Rook , den vier - en vyf- en tivintigf en daar opgegaan, is
dus den zes- en twintigften te Edam geweest; doch die van
den zes- en twintigften te Coevorden is niet te Edam overgekomen, maar, voor zyne overkomst, door den vol
-gend
Noord-westelyken Wind afgedreeven.
„ V. Kan de Rook zo ver worden voortgedreeven `;'
„ A. Zeer wel: De ervaaren en naauwlettende ZeeKapitein H. REINTJES heeft my eens verhaald, dat hy,
in de Middellandfche Zee kruifende, vier of vyf mylen
ver van de Barharyfche Kust; dergelyken Damp, die
een waare Rook was, gezien heeft, voortkomende uit
de brandende Souda en de Bosfchen, die de zwervende
Africaanfche Horden in brand gefteeken hadden. En kan nu
deeze gelukkige Waàrneeming het gefchil nog niet uit de
waereld helpen, wagt dan tot eene volgenie gelegen
dan zult gy een ooggetuige van alles worden ".-heid,n

/Aanmerkingen over de Landhuizen en Tuinkunst, door e. c.
L. HIRSCHFELD. Uit het Hoogduitsch ve, taald. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 1779. In oc` avo 141 bladz.
den fmaak der Duitfchers in de Tuinkunst te verO nbeteren,
en hen op te leiden om het natuurlyk

fchoon, in 't aanleggen hunner Landhuizen en Tuinen,

eter in agt te veemen, dan gewoonlyk gefchiedt , heeft
Heer Hirschfeld zyne gedagten nopens dit onderwerp
ge.
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gemeen gemaakt: en men heeft ze thans in onze taaie
aan 't licht gebragt , gemerkt ze van dien aart zyn , dat
ze ook onzen Nederlanderen te (lade kunnen komen. Fly
befchouwt de Tuinkunst als eene navolgfter der natuur,
en grondt alle zyne onderrigtende aanmerkingen op her
geen de natuur zelve ons des aangaande aan de hand
geeft; weshalve zyne voortellingen, met eene onder
overbrenging op de vcrfcilillende omftandig--fcheidnlyk
heden, zo wel voor de eene als andere Natie dienftig
kunnen zyn. De Heer Hirschfeld houdt zig in dit Stukje niet op met het bepaaldlyk zogenoemde Tuinwerk,
om de Hoveniers en Tuiniers te ondcrrigten ; maar ves.
tigt het oog op de Tuinkunst zelve, om den aanleggeren of bezitteren van Lustplaatzen de behulpzaame hand
te bieden, ten einde hun een goeden fmaak in te boezemen, om het wantlallige te vermeden, en het weezenlyk fchoon beftendig gade te haan. Oordeelkundige
Liefhebbers in dit (luk zullen zig der moeite niet beklaagen van dit Werkje doorbladerd te hebben ; de meesten
zullen 'er, vertrouwen we, nog al iets uit leeren ; en zy,
die tot hooger trap gevorderd zyn, zullen over 't geheel
vey wel genoegen vinden, in de manier, op welke onze
Autheur dit onderwerp behandeld heeft.
Na eene voorafgaande inleiding, betreffende het aangenaame en netre van de beoefening der Tuinkunst, geeft
de Heer Hirsclifeld een beknopt verflag van de oude Lustbuizen en het Landleven der Romeinen, met nevensgaande aanmerkingen over het verval en de weder opkomst
der kunften in Italie. Daarnaa hegt by zyne aanmerkingen over het aanleggen, de bouwwyze en verfraaijing
der Lusthuizen; ter aantooninge van 't geen m;n daaromtrent, zo binnen als buiten dezelven,in agt heeft te
neemen. Voorts laat by zich beknoptlyk uit over het
lot der Tuinkunst, die veelal verwaarloosd is geworden;
en welker pradtyk de Franfchen , zo in hun eigen Land, als
by andere Volkeren, door den groeten invloed, dien zy by
veelen hadden, niet weinig bedorven hebben; met te kuniig
te willen zyn , zonder de natuur belioorelyk raad te pleegen. Onze Autheur is niet vreemd van denzulken toe te
vallen, die beweeren, dat de Chineezen, dour hun voorbeeld, den Europëers den eerflee wenk gegeeven hebben,
@m de egte Tt^inJ unst te kennen. „ De Chinees, zege
1i 2
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„ hy, verlichtte den Engelschman, en deze begon de
„ opheldering te gebruiken, en ze verder mede te dee„ len. Nu begreep men, het geen men reeds te voren
„ had kunnen begrijpen, dat de fmaak in tuinen, als dc„ zelvè goed zal zijn, juist dezelfde-moet wezen, die
in de overige fchoone kunflen met zo veel aanlokking
heerscht. Men leerde inzien, dat de tuinkunst, wan„ neer zij tot haare oorfpronglijke waardigheid verheven
„ zou worden, zo min als eene der fraaije kunflen hoe
genaamd, het ongevoeglijke, het eenvormige, het
verzierde duld, en dat zij door een zeker gevoel van
„ het fchoone, en door eene gezonde oordeelskragt , ge„ leid moet worden. Men zogt waarnemingen der ge,, waarwording, en de beoordeeling van het fchoone
„ ook op deze kunst aan te wenden; en moest daarbij
„ zeer ligt opmerken, dat eene agtelooze inrigting veel
„ meer gevalt, dan eerre angstvallige uitgedagte naauw,, keurigheid; dat uit het gebrek van verfcheidenheid en
„ veyheid walging en vermoeidheid ontftaat; dat onbelemmerde en bekoorlyke uitzigtén, afwisfeling van
„ tooneelen, en zelfs eene zekere wildernis, oneindig
„ verre boven de zorgvuldigile afmetingen, en de ftiptile
„ regelmatigheid te fellen zijn. Kortom dat het na„ tuurlijke, verfraaid door de befcheiden kunst, alleen
„ het voorregt behoud, om eenen waaren aangenaamen
„ indruk te geven, en zelfs het -verfland te vermaken ".
Het bovengemelde gewag van 't voorbeeld der Chineezen, en deszelfs navolging door de Engelfchen, leidt
den Heer Hirschfeld tot eene afzonderlyke befchryving
van de gewoone inrigting der Chineefche Tuinen; mits gaders om eerst in 't algemeen te melden, hoe de Engelfchen het plan der Chineezen niet alleen overgenomen,
maar ook verbeterd hebben; en zulks vervolgens duidelyker te toonen , door 't mededeelen eener naauwkeurige
befchryvinge van twee der voornaamffe Parks van Engeland, te weeten , dat van Wentworth en Hagley; welker oplettende befchouwing een ieder moet verrukken, en. hein
tevens nutte lesfen in de Tuinkunst aan de hand geeft..
De befchryving dezer Engelfche Parks is te
breedvoerig, om 'er in deezen gebruik van te makken;
dan zie hier het berigt, het welk de Autheur ons geeft
van den fmaak der Chineefche Tuinen, tot welks opvol-

TUINRUNST.

445

volging de natuur zelve in China de pragtigfle liggingen
en uitzigten aanbiedt (*).
„ De voortreflijkheden der tuinen, zegt onze Schrijver , beflaan in de fraaiheid van toneelen, die in de natuur zo zeer behagen, en zelfs in de kleine aangenaame
nalatigheden, die zij niet fchijnt af te kedren. De
plaats, welke tot den tuin gemaakt word, is in ver
dien aart verdeeld. Gekronkel--fcheidntolva
de laanen , welken men door bosfchaadjen heen gehakt
heeft, voeren naar Heeds afwisfelende uitzigten, terwijl dezen het bekoorlijke voor het oog vermeerderen,
nu door een gebouw, dan door een ander met keuze geplaatst of enkel verfraaid voorwerp, dat aanlokkend is,
en bekwaam om de werking van het geheel kragtiger te
maken. De Chinees kiest drieërleie toneelen, wel
hij in zijne tuinen plaats geeft: namelijk vrolijken,-ken
akeligen en romanagtigen, die. met elkander gevoeglijk
verbonden worden. Voor de laatíten werd veeltijds eene ruifchende beek onder den grond heen geleid; deeze
vermaakt door haar aeruisch, en vermeerdert de op.
merkzaamheid, daar het oog dezelve vergeefs zoekt te
ontdekken. - Nu brengt de lugt , in klooven van rotzen, of in openingen van gebouwen, zeldzaame toonen
voort, of verfcheiden echos vereenigen zig, om eenen
onverwagten indruk te Maken. En, om dien te ver
worden hier zeldzaawe dieren, booroen én-merdn,
planten onderhouden. Duistere grotten, hellende rotzen en watervallen, die van dezelven bruifchende ne
daar rondom krom gewasfen boomen, wel--derton;
ken hier fchijnen door den ílorm gefcheurd , daar
door denzelven in den ftroom geftort te zijn; anderen, die het aanzien hebben, als of zij van den blik
verzengd waren; dan wederom eenige ingeftorte,-zem
andere half afgebrande gebouwen, en enkele hutten,
hier en daar verfpreid ftaande. Dit alles maakt in de
Chineefche tuinen de akelige toneelen uit: Als danworden dezen door vrolijken afgewisfeld, die den aanfchouwer, door veranderingen, welke altoos onverwagt zijn,
zo
() Zie Defign of Chinefe Buildings &5 c. by Mr. CHAMBERS.
Land. fol. 1757. The Rife and progress of the pr font Taste in
planting Parks, Pleafure-Grounds, Gardens &c. In a poetic $pij.
tle 4. 1767.
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zo wel ten aanzien der gedaante, als der verwen, van
licht en fchaduwe, en door eene aangename verfcheidenheid, bezig houden. Op eene uitgeltrekte
plaats is gemccnlijk elk toneel voor een bijzonder gezigtspunt ingerigt; op eene kleinere, daar zulks niet kan
wezen, nemen de voorwerpen, volgens de verfcheiden
ge7Agten op dezelven, telkens Bene andere gedaante aan,
en wel zo afwisfelende, dat men zig verbeelde telkens
iets nieuws te zien. Groote tuinen, die ten dee•
Ie met veele boomen beplant zijn, hebben toneelen en
gebouwen, die voor elk bijzonder jaargetij gefchikt zijn,
en gewijd aan het genot der bekoorlijkheden, die aan
dezelven eigen zijn. Niet minder vindt men aangelegde
meiren , vereerd met eilanden, vloeden, kanalen. Dc
oevers zijn hier zandig en fteenig, daar bezet met groene. heuvels en houtgewas, nu vlak en met kleine (truiken en bloemen verfierd, dan gezoomd met fteiic rotzen, in welker holen en klooven men liet water met een
woest en wild geluid hoort bruifchen: alom vertoont
zig de waare natuur , altoos rijk in fchoone afwisfelingen. ---+- De lustltroomen en beeken in de tuinen heb
geen regten en eenvormigen Ioop; zij worden be--ben,
koorlijker door de bogten en kromten, waarin zij voort.
slingeren, door de nu fmalle dan breede ruimte, die zij
be±?aan , door het hier bulderend gedruis, ginds zagtinurmelend, ruifchen, dat eerlang onder het (Ell voort.
glijen allengs verftomt. Op andere plaatfen vind men
bosfchaadjen , hier en daar doorfneden door beeken, op
welken men in kleine jagten kan varen : nu is het lieflijk
water vrij, dan met een groen dek van loof overfchaduwd, en altoos leid de vaart tot een nieuw aangenaam
landtooneel. Op den grazigen vloer, dien men hier en
daar in de groote tuinen ziet, graast tam gedierte, dat
aan het gewest nog meer leven geeft. Bij dezen finaak
in de verheven fchoonheden der natuur fchijnen de parterres, hekkens, bedekte gangen en andere dergelijke
toneelen onzer tuinen, den Chinees niet bekoorlijk: ge noel te zijn. En wanneer men al eens wandeldreeven,
of laanen, vind, hebben dezelven meestendeels ter wederzijden muuren, tegen dewelken wijnftokken en bootmen geplant zijn , die langs dezelven hunne ranken en
takken uitbreiden; en komen uit aan heuvels, bekleed
met bosfchaadjcn, aan welker voet becken murmelen ;
of
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,of aan bruggen: aan kleine lustbosfchen, en andere af
wisfelende voorwerpen , die men, tot vermenigvuldiging
der toegangen , met veel keuze aangelegd heeft.
„ Uit deze korte fchetze, kent men reeds liet eigen
tuinen , het welk met derzèlver-artigedChnfc
wanre bedoeling overeenkomt ig is; en wanneer men
daarbij de Engelfche parks befchouwt, word het, behalven de gefchiedkundige bewijzen, nog zigtbaarer, dat
de laatoen navolgingen zijn der centen; doch navolgin.,
gen, die , onderlleund door meer vernuft en befpiegeling,
het oorfpronglijke overtreffen.
„ Bij al die voortreflijkheden, welken de Chineefche
tuinen hebben, fchijnt het egter, dat zij het woeste en
verfchriklijke der natuur dikwijls te verre drijven. En
Schoon men het fchriklijke kan plaats geven, in groote
tuinen, die met eene uitgeftrekte natuurlijke landíireelc
meer gelijkheid hebben, raids dat het zelve zeer fpaarzaam ' geplaatst wonde, en enkel om der verfcheidenheid
wille, en tot verIIerking van de voornaamfte gewaarwording; is het nogthans, wijl het zeer ligt ílrijdig daar tegen kan wezen in zeer kleine ruimte, eerder te vermij.
den , an dat men het daar plaatze, om eene onaangenaame werking te doen. De neiging tot het natuurlijke
vervoert de Chineezen zomwijlen ook tot vindingrijke
kunstwerken, gelijk, bij voorbeeld, boomen, die van
hooge rotzen afhangen, en. als in de lugt fchijnen te
zweven. Als wei ken van het geval kunnen zij verwondering verwekken; maar riet zijn geen voorwerpen van
fmaak, welken man voorbedagtlijk in een tuin kan plaats
geven".
Wyders behelst dit Stukje eenige algemeene grondregels der Tuinkunst , midsgaders byzondere lesfen over
de fchikking der enkele deelen in een Tuin, en oordeelkundige aanmerkingen over de verfieringen in de tuinen;
waarop het. zelve ten laati'C beflooten wordt, met eene
nanpryzing van de beoefening der Tuinkunst; die in vee.
le opzigten nog merkelyk verbeterd zou kunnen worden.
-
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➢ ONDAM, Redevoering ever de Unie van Utrecht, ter gelegenheid van derzelver Eeuwfeest, uitgefprooken op den 29 van
Lottwmaánd , des jaars 1779. Uit het Latyn in 't Nederduitsch
vertaald, door Mr. RUIGER sONnAM. Ïe Utrecht by A. v. Paddenburg, 1779. In groot of avo 178 bladz.

Preraa

In deeze Redenvoering verleent ons de Utrechtfche Hoogleeraar,
na Bene voorafgaande geregelde ontvouwing van 's Lands toefand, zedert dien tyd dat de Spaanfche Vorst, Philips de II, do
regeering over de Nederlanden aanvaard had, tot op de Gentfche
Pacificatie, en de daarna volgende bedriegelyke handelingen van
den Landvoogd, Don 3°an van Oostenryk, een gezet verflag van
't voorgevallene, met betrekking tot het oprigten en daadlyk daar
tellen van de Utrechtfche Unie. Een onderwerp, 't is waar, dat
dikwerf en op onderfcheiden wyze behandeld is; weshalve het
niet konde misten, of de Hoog;ceraar moest nu en dan op overbekende zaaken flille flaan; dan met dit alles voidert zyne Redevoering de oplettende leezing van alle Liefhebberen der beoefeninge onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen. -- Beisalven
dat by over het bekende niet breeder uitweidt, dan zyn plan van
.hem eischte; zo behelst deeze zyne Redenvoering , niet alleen
een by uitftek wel aaneengefchakeld verhaal van 't voorgevallene,
dat zig met genoegen laat leezen ; maar tevens eene menigte van
byzondere opmerkingen, en daarbygevoegde aantekeningen, wolken ter nadere verklaaringe of bevestiginge van deeze en geene
omftandigheden dienen; of ook wel ftrekken om eenige min bekende of averechts opgevatte byzonderheden in een duidelyk licht
te (fellen. Zyn Ed. was hier toe te beter in Raat, om dat hy de
gunifigfte gelegenheid had van een aantal van onuitgegeevene flukken, met betrekking tot het voorgevallene, om en aan dien tyd,
te kunnen raadpleegen. Hierdoor bezat hy, in dit opzigt, geen
gering voordeel hoven alle zyne Voorgangers, dien deeze (lukken ontbraken; en by heeft 'er, gelyk men uit het doorbladeren
deezer Redenvoeringe meer dan eens zal kunnen bemerken, inderdaad een oordeelkundig gebruik van gemaakt. Om een
voorbeeld hier van te berde te brengen zullen wy den Leezer
mededeelen , het hoofdzaaklyke van 't geen de Hoogleeraar bygebragt heeft, om te toones, „ dat men veel vroeger, dan men,
„ by gebrek der egte (rukken, tot nog toe gemeenlyk geloofd
heeft, bedagt is geweest, op het maaken van een naauwer en
„ nader Verbond tusfchen de nabuurige Gewesten; fret welk met
„ het treffen der Utrechtfche Unie zyn'vol beflag verkreegen
„ heeft ". De Hoogleeraar gewag gemaakt hebbende van
den raad door, Prins Wiólern, den Algen^eenen Staaten gegeeven,
om zig te hoepen tegen de aanflagcn van Dora jan, geeft mgt
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weinige woórden een berigt van den hachlyken toeband der zaaken in dien tyd, en vervolgt daarop indeezervoege.
„ Terwyl Oranje tusfchen hoop en vreze dobbert; tetwyl by
nog onzeker is, waarop de beraadfagingen zouden uitlopen; terwyl hy zyn uiterfle best doet, om den Gentfchen Vrede ongefchonden te houden, heeft hy intusfchen getracht de naburige Nederlanders , door een nader verbond , aan zich te verbinden (*).
„ Wilt niet gelooven Toehoorders, dat ELISABETII, Koningin
van 'Engeland , in het begin van 't jaar 1577 het eerfee ontwerp (a) onzer raauw'ere vereeniginge aan de hand gegeven heeft.
Reeds enigen tyd voor dat haar Afgezant uit Engeland hier te lande aangekomen was, heeft Prins Willem, door zyne vrienden ,
zyn best gedaan, om de gemoederen (b) van die van Gelderland,
Utrecht, Vriesland en Overysfel met zich, en zyne Hollanderen
en Zeeuwen, te vereenigen, en met dezelve een Verbond van
wederzvdfche befcherring aan te gaan.
„ Ten minften uit de St_iatsbetluiten van dien tyd komt het my
ten uiterfte waarfchynlyk voor, dat Oranje ter zelfder tyd, wanneer hy'voornaamlyk bezig was met de Vredehandeling van Gent,
én gantsch 'Nederland met zich en de zynen trachtte te bevredigeli, ook daarop is uitgeweest, om de naburige Gewesten, door

een
(*) De Prins van Oranje naanilyk, (geiyl, onze Redenaar zig alvoorens
reeds uitgedrukt had) voorzag, volgens zyn gewoon vooruitzigt, waarmede
by begaaft was, ligtelyk, dat de Gentfche vereenigiug niet lang zoude fi•and
houden; gesnerkt de wegens verfchil van Godsdienst verdeelde gemoederen
zich zelden kunnen vereenigen. En hiervan daan zal zonder twyfel de reden
moeten gehaald worden, waarom by zich terflond alle moeite gegeven heeft,
om door een zeker naauwer Verbond de nabuurige Volken onder zich te ver
Zeeuwen te vereenigen."
-binde,tzyIolaren
(a) Gelvk nit eenco zekeren bief van Laagzet, den a van Sprokkel
1577 gcichreven, de Sclzryver van 't leven van Willem den-mandesjr
j. 111. Deel, bladz. 247 getracht heeft te bewyzcn; die' hierin ook gevo l g d •
is door den leer naauwkeurigcn Bonds in zyne Hist. Fwd. Trajetl. § a peg.
4. En van deeze gedagten fchyn t ook Ii7egenaar niet geheel vreemd te'
Fyn, in deszelfs' T/ad. Lijst. VII. Deel, bladz. 248. Wy ontkennen wel
sliet, dat Koningin Elizabeth, door 't ontdekken van 't geheim, waarom
Don Tan zo iterk aandrong oen de Spanjaarden ter Zee te laaien vertrek
meerder toegenegen geworden zyndc de zaak der Nederlanderen, om --ken,
;rent het begin van 't jaar 15;7 aan den Prins van Oranje, door haargin Afgezant een zodanigen raad kan gee'even, en de nabuuri e gcwestèn ook aan
hebben, oen dooi' een nauwer Verbond voor zich en hunne zaak-gemand
te zorgen. Doelt dit was reeds te voorcri door Oranje'beprocfd. Zo dat,
overzuiks de Koningin van Tangeland nauwlyks fchynt gehouden te kunnen
worden voor de eerfee infleller van her verbond ; maar de eerfle en voor
roem van die uitvinding heeft Prins Willem zich niet recht kunnen-pamfte
en mogen toeeigenen , in zync Ferarztwoording , bl. 143, daar by onder andeien zegt, „ wy bekennen, dat wy de Unie irsns'r gedreven heG en, dat wy
„ Je e'ecv rider gevordert hebben, je dat sty ons beneez flícht lze_'ben, dat/
,, awe/zte onder/tanden warden." —
(,) gcmae.!ercn) VerCelyk coR. N. Poel , blad". 77(3,
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een naauwer en altoosdurend verbond met zich te vereenigen (c),
op dat hy to 't vervolg des te beter in iaat mogte zyn, de openere oeffering des Hervormden Godsdiensts en de Burgerlyke
Vryheid te kunnen handhaven, wanneer by onderfeund werd
door dat Verbond, het geen hy als zyn toeverlaat befchouwde,
indien misfchien , of in de Vergadering der Staaten, welke na het
verdryven der Spanjaarden zoude byeengeroepen worden, de openlyke Raat des Godsdienst, en de anJcre zaaken, uit hoofde van
e verfcbeidenheid van Godsdienst, niet naar zyn-en derzynen genoegen mogte bepaald worden; of ook wel, indien de Algemeens
Vereeniging van geheel Nederland, 't zy wegens den nayver en
dien haat van d oornaamsten, 't zy wegens andere opkomende
zwa. igheden, mogte komen te vervallen.
„ Ten dien einde hadden reeks de Staten van Holland (da, in
den. beginne van Wynmaand des jaars 1S74, eenigen uit hun ge
voltnagtigd , om met de Afgevaardigden , wegens Gelderland
Utrecht, en andere Steden, binnen Gouda in onderhandeling te
treden , aangaande het aangaan van een dusd.inig Verbond. Zelfs
zal then na -uwlyks kunnen twyffelen, of die zelfde Voorftander
der Nederlalidfche Vryheid, in wiens huis het eerfte Verbord der
Edeler- op nieuws bevestigt is geworden ; namenlyk, Floris van
Pattandt, Graaf van Culemburg, heeft met twee Afgevaardigden
der Staten van Holland, reeds omtrent het einde van Slachtmaand
van het zelve jaar, binnen Bommel eene onderhandeling gehouden
met de Afgezondenen uit Gelderland, over het aangaan van eene
maulers vereeniginq; indien men aanmerkt; dat, zo ras die van
Utrecht kennis kregen van deze vergadering, binnen Bommel ge.
houden, dezelve gemeend hebben, in den beginne van Wintermaand , van Staatswegen, naar Gelderland te moeten afvaardigen
(c) Zie, her geen wy herover aangetekend hebben, in de f7erzamelinn
e'an anuitgegevene Stukken, tot opheldering der Vaderlandfche Historie, L.
Deel, blad--. si. en volgende (•).
„ (d) De Staten van Holland.) Zie de Refolutie van de Staten van Hol.
land, van den 4 ran IVynmaand des jaars 1876; welke wy geheel hebben gegeven, in de bovenaangehaalde Verzameling, I. Deel, bladz. 55 en 56:'

(*) flet aldaar gemelde (trekt inzonderheid om te tonnen, dat 'er reden

zyn , om te denken , dat het Stuk van een naauwer en nader Verbond rus.

fellen de nabuurige Gewesten reeds op het tapyt geweest is, vóór de Gent.
fche Vrede, en toen men nog over dezelve handelde. — Wy hadden ons
eerst voorgefteld deeze en eenige volgend, aantekeningen, welken de Hongleeraar in, deeze Redenvoering, uit dat Werk aanhaalt, ten opzigte van der.
zë er weezenlyken inhoud, ter gepaster plaats by te brengen ; dan nader
inzien heeft ons doen denken, dat wy den Leezer meer dienst zullen doen,
loet 'er een zamenhangend voorstel van mede te deelen , in ons volgend berigt van dat Werk zelve; waarom wy 't hier Ilegts by de aanhaaling zul
berusten.
-lenIsat
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gen (e) Adriaan van Zuylen , Deken van 't Capittel van St. Jan,
.en Willem vara Ryneveld , Raad der Stad, die onder anderen van
de Staten van dat Hertogdom verzogt hebben (f), om aan hun
opening te willen geven, of, en in hoe verre, zy zich in een
riaauwer verbond met die van Oveysfel, Groningen, Vriesland
en Holland ingelaten hadden".
Na dit verflag van het vroegere gebeurde, laat zig de Hoogleeraar, in de verdere voordragt, uit, over de aanhoudende poogingen van Prins Willem, om dit aangevangen werk gefl_.dig
voort te zetten ; waaromtrent by insgelyks v2rfcl eiden nadere
ophelderingen, die deeze en geene handelingen in eens duidelyker
licht zetten, gemeen maakt; doch met welken wy, om niet te
uitvoerig te worden, os niet wel kunnen ophouden.
Verzameling van onuitgegeevene Stukken, tot opheldering der Va.
derl¢ndf the Historie, opgezogt, by engebragt en met eenige aan
opgehelderd, door Mr. PraI'E& ]3ONDAM, Profesforin-,uerking'
de Rechten te Utrecht, en Historiefchryver van Gelderland. Eer
Deel. Te Utrecht by B. Wad, x779. Beha1v.-n liet Voorbe--ie
rigt en den korten inhoud der Stukken, 329 bladz In gr. 8vo.

$y gelegenheid van het optfellen der voorgemelde Redenvoerin.

ge over de Unie van Utrecht, geraakte de Hoogleeraar Bondam, aan 't nafpooren van tot nog onuitgegf_even Stukken, tot
deeze gewigtige- gebeurtenis betrekkelyk, ten einde na te gaan,
of hem ook 't een en 't ander ter hand mogte komen, dat ter nadere ophelderinge zoude kunnen ftrekken. Zig hier mede onledig
houdende trof by te gelyk verfcheiden Papieren aan , welken ,

khoon
„ (e} afvaardigear I3et bevel of Initrucuie,door de Staten aan deze Af.
gevaardigden, den.4 van Intermaand des jaars 1576, gegeven , hebben wy
okgeg kven in de gemelde Verzameling, I. Deel, N. 55. en zie daar, 't geen
yvy bladz. 215-- -a t9 hebben aangetekend."
„ (f) verzogt hebben,) namenlyk op den 6 van Wintermaand des jrars
1576 en wel, „ Desfelvigen morgens zyn fokere GrDBPUTIRRDEN der Staten
van UTRECHT aencomen
ende i oïder mentlig voorgedragen, als
„ follen de Gelderfcjzen fich noch wvnrR ingelaten hebben (fo fv vei ('ronden)
„ als metten OVF,RYSSRLSCHGN, GRONINGEN. VitIESLANT, ende HCLLANT;
,

waerom fy afevecrdicht , om de gelegenheid deer varz tC vernemen , ende al-

„ Ii goede Correspondentie met fs te lalden. Hebben de Gedeputierden oer
„ Ed. IV. ende L. voor anhvoort gegeven, wie dat fy fich a1 noch niet wyder,
dan met de Generaale Staten UNICrRT ende verbonden hadden. Soo over-de_
, felve Heeren eenich middel wisten wyders ficlz met hen in te laten, der Lant,,,fchap dientlyc, wolden fulex geen aenlroren." Gelyk men met zo veele
woorden leest in het MS. Verbaal der Gedeputeerden van GELD£RLAND van

'13 IVnvenzb. 24 Decemb. 15. Uit welk Relaas of Verbaal wy het

eeu en ander, tot de Historic van dien tyd betrekkelyk, hebben uitgegeven
IIn die zelfde Lcrzameling, I. Deel, Num, ro, bladz. 265. CO volg,"
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feboon ze hem in dit byzonder opzigt van geen dienst waren,
egter hunne nuttigheid konden hebben ten beteren verf}ande van
deeze en geene voorvallen in ons Vaderland, die tot nog, of
niet behoorelyk geftaafd, of onopgemerkt gebleeven waren, of
Reeds hunne duistere zyde behouden hadden, 't welk hem tot
het beluit bragt, om ook deezen by een te zamelen. Door
verfcheiden aanzienlyke Collegien , en byzondere Liefhebbers
der Vaderlandfche Historie, in deezen arbeid beguntligd zynde,
verkreeg hy eerlang een groot aantal van Stukken van dien aart,
-welken, in eene meerdere of mindere maate, tot dat uitgebreider nut kunnen medewerken; vooral ten aanzien van 't gebeurde in de Provincien van Gelderland , Utrecht en Overysfel.
Langs dien weg bezat de Hoogleeraar wel dra eene aanzienlyke
verzameling van onuitgegeeven Stukken; van welken de beoefenaars van 's Lands Gefchiedenisfen met te veel vrugt gebruik kon
dan dat ze afzondeilyk bewaard zouden worden, en-denmak,
vooi 't algemeen in duisternis blyven. De Hoogtegitaar, dus edel
denkende, heeft zig ook daaropbevlytigd, om deeze zy--moedig
ne Verzameling ten openbaaren uitgave te fchikken ; het welk
reeds de afgifte van dit eerfCe Deel tan gevolge heeft; terwyl het
oogmerk is, met de uitgave der verdere Stukken alle mogelyke
fpoed te maaken.
Agtervolgens zyne inrigting, begint deeze Verzameling na den
dood van den algemeenen Landvóogd Requefens, en wel van dien
tyd, af, dat men begonnen haeft te denken, om eene algemeene
bevrediging onder de Nederlandfche Gewesten te maakgin : en 't
voorneemen is dezelve te vervolgen tot op de afzweering van Ko
Philips; of mogelyk, zo de Liefhebbers der Vaderlandfche-nig
Gefchiedenisfen deezen arbeid begunftigen, zulks verder voort te
,zetten, tQt op den dood van den Vader des Vaderlands, en voor.
nàamen Grondvester van deezen Staat, WILLEM den I. In deeze
Ver zameling bepaalt zig de Hoogleeraar niet alleen tot Stukken,
.die hunoe betrekking hebben tot de algemeene Historie var} ons
Land; maar by voegt 'Cr ook zulke opmerkenswaardige Stukken
nevens, waaruit de Gefchiedenis van een afzonderlyk Gewest of
Stad eenig nader licht zou kunnen ontvangen. En zyn verzoek
Is, dat de Liefhebbers, welken in hunnen voorraad eenige onuitgegeeven Stukken van die natuur, met betrekking tot het opge•
melde tydpek, bezitten, de goedheid gelieven te hebben, van
hem dezelven mede te deden; hen verzekerende, dat hy 'er met
verfchuldigde d..nkbac,rheid gebruik van zal maaken, en ze in zyne Verzameling plaatzen. Wat voorts de uitvoering betreft: de Hoogleeraar heeft zyne byeenverzamelde Stukken, zo
veel mogelyk is, naar de tydorde gefchikt; geene andere gegeeven dan die, zyns weetens , tot nog ongedrukt zyn; de oor
genomen; en telkens aangete--fpronglykeibtdnag
kend, waar ter plaatze hy zodanig een Stuk gevonden, en uit
welke Arclhiven of AffchriLten by 't zelve aan den dag gebragt
heeft,
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heeft, om dus aan ieder Stuk des te meer geloofs by te zetten.
Daarbenevens heeft zyn Ed. , ter ve:eischter plaatze, nu en dan
'er eenige oordeelkundige aanmerkingen by gevoegd, 't ay ter ophelderinge van 't Stuk zelve, of ter aantooninge van deszelfs byzonderen dienst, om een of ander voorval, hier te Lande, in een
duidelyker licht te zetten. — Het oogmerk van den Hoogleeraar kan niet wel misfen van de algemeene goedkeuring weg te
draagen, van alle de zulken, die eenig belang Rellen in de opheldering van de gefchiedenisfen onzes Vaderlands; en begrypen
dat eene vlytige nafpooring veeler Stukken , die tot nog in 't
duister gebleeven zyn, hieromtrent van een uit(feekenden dienst.
kan weezen. Ook zullen zy,, de aanvanglyke uitvoering van 't
zelve in het thans afgegeeven eeríle Deel nagaande, te over reden vinden, om 's Mans aangewende moeite danklyk te erkennen,
en naar het verdere vervolg te verlangen. Het behelst naamlyk,
tot de Stukken van het jaar i57ó bepaald zynde, reeds een aantal van meer dan tachtig Papieren, welken, het een min het andere meer, van weezenlyken dienst zyn, ten beteren verftande,
of ter nadere bevestiginge van verfcheiden byzonderheden , zo
met betrekking tot de Gentfche Pacificatie, als met opzigt tot de
onderhandelinge der Staaten met Don ,Tan, en 't gedrag van dien
Landvoogd, mitsgaders dat van.Prins Willem in die dagen. 't Zou
niet moeilyk vallen hier van onderfche:den voorbeelden aan te
voeren ,dan 't geen we uit des Hoogleeraars Redevoering medegedeeld hebben, eiacht eenigertnte, dat wy ons hier tot het aldaar
befchouwde onderwerp bepaalen , en den Leezer nog onder 't
oog brengen 't geen de Hoogleeraar deswegens in. dit Stuk gemeld heeft.
Een Brief van Floris van Pallandt , Grave van Kuylenburg,
aan de Gedeputeerde Statten van Gelderland, van 1576, 27 Or.
sober, in beantwoording van een Brief der Gedeputeerde Staaten
van Gelderland, van 22 October, met een nevensgaand Berigtfchrift voor den Heer van Weerdenborch, door den Graaf van
Kuilenburg, afgezonden aait, de Staaten van Gelderland , benevens een Brief der Regeeringe van Bommel aan de Staaten van
Gelderland van 27 Offtober, wel byzonder nopens het houden
van eene bykomst te Bommel , zyn van dien inhoud, dat de
Hoogleeraar 'er reeds eenige fpooren van 't opgemelde oogmerk
van Vader Willem in meent te ontdekken; het welk hem aanleiding geeft, om dit Stuk wat nader voor te draagen , en in
eene daarby gevoegde aantekening het volgende te melden.
, Zo ras namenlyk het Spaanfche Krygsvolk, na het inneemen
van Zierixee, openlyk aan 't muiten was geslagen , en reeds Aix
in Vlaanderen geplunderd had, wierden een iegelyk de oogen geopend, en een ieder yverde even zeer, om met gemeene kragten
dien moedwil te keer te gaan, en zig van het Spaanfche, en ander uitheemfche , Krygsvolk te ontdoen. Geen gelukkiger tydilip
kon voor den Prinfe, en die van Holland en Zeeland met hunne
Bond,
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Bondgenooten, welke die van Bommei en Bueren waren, ooit uit gedagt worden , om het oorlogstoneel van hunnen bodem te ver wydcren , dan deeze. Hy bediende 'er zig ook meesterlyk van.
Doch zyne ve: uitziende Ge°st voorzag ligtelyk, dit eene zodanige Ageoieene Vereeniging maar voor een tyd zou kunnen ingegaan
worden, en dat de verfchillenheid van Godsdienst niet zou toelaaten, om zig op een an !eren voet, dan maar provifioneel, of
by voorraad, met Hem, en de zynen, te bevredigen en te ver•
eenigen, tot dat na het vertrek der Spanjaarden, in eene algemee.
ne Vergadering der Staaen van alle de Nederlandfche Gewesten,
op het flue van den Godsdienst naardere order zoude gefteld zyn.
Gelyk ook naderhand by het 3 Art. der Pacificatie van Gend,
onder deeze voorwaarde, de bevrediging getroffen is geworden.
In deezen loop van zaaken derhalven , of fchoon Hy met alle mogelykheid eene algemeene bevrecdiging en vereeniging, tusfchen
alle de Gewesten, zogt an te dringen, fchynt by egter al aanfonds geen al te gunflige gedagten van de duurzaamheid van die
Vereeniging g;had te hebben; te meer, dewyl het flak van de
dpen'yk oefening van den Hervormden Godsdietast, zo plegtig
by de UNIE tusfchen Holland en Zeeland (BOR, IX. B. bi. 68o)
reeds vastgefteld , by de overige Gewesten veel zwaarigheden
zouden ontmoeten, als welke zig tegen de Spanjaarden wel wilden
vereenigen, dog fender verandering 'pan de Religie, gelyk zy
gig coorbe" ouden, in hunnen Brief van den i OFD. 1576, hier
vooren door ons uitgegeven. Integendeel was het zeker, dat
die van Holland niet ligt dit Stuk zouden overgeeven. Dit
bleek zelfs ten vollen uit hunne RcJoiutie op den 2z Sept.
1576 genomen, waar by „ Gecommitte rd -worden Jacob van_ der
,'Does, Nyveld, Buys, en Myle, om te trekken naar Zeeland,
en aldaar met zyn Exc. te communiceeren op de zaken, die
aldaar verfcheinen zullen aangaande de Vredehandel, of ander„ fins, met volkomen last, om met zyn Exc. diesaangaande te
handelen, zulks ten m'enten dienfie van den Lande nodig zal
„ bevonden werden; ui&gezonderd op het Stuk van de Religie,
„ en de asfurantie, daarop aan de Staaten zal moeten M1r rden ge„ daan rapport". ORANJE begreep al te wel , dat , vroeg of
laat, de geheele last des Oorlogs weder op Holland en Zeeland
alleen zoude aankooien, zo ras de Koning maar daartoe gebragt
kon worden, om de andere bezwaaren af te doen. Dat dan de
óveiige Gewesten het Stuk van den Godsdienst Aden Koning,
die onverzette'yk daarop was, in eene algemeene Vergadering
Zouden inwilligen , was meer dan w arfchynlyk. En daarom
fehyrt Prins Willem, geduurende de onderhandeling over Bene
algemeene vereeIEging van Braband, Vlaanderen, en andere Gewesten, reeds aanfonds bed.^gt ge w eest te zyn cp een ander
Verbond, waar by de oefening van <ien Hervormden Godsdienst
niet aan eerre toekomfige uitfpraati en fchikking van de Alge.,
i^ene St aten werd ovcrgelawii, maar waarby dien van Holland
-
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en Zeeland, voor altoos de hefchikking over dezelve mogte
worden toegeftaan; zo als naderhand by de Utrechtfche UNIE,
art. 13, gefchied is. Men hegrypt ligt de redenen , waarom de
Prins voornamenlyk de naburige Gewesten gemeend heeft daar
toe te moeten overha; len.. Om geene andere ie 'enen op te
Naalen , zeer veelen zekerlyk onder de Regenten waren reeds
der FIervorminge aldaar toegeda ,n. Hy had 'er daarenboven verfcheide vrienden. De Graaf van 's Herenberge, Prinfen zwager, fcheen hem in Gelderland niet te zullen dwarsboomen in zyne oogmerken. Hy had in deeze Gewesten zo zeer niet de haat
en naaryver der Grooten te vreezen; als wel in Braband en Vlaanderen. En daarom hebben reeds den 3 Aug. die van Holland in
hunnen Brief aan de Staaten van Utrecht zig verklaart van hunne
zyde bereit en overbodig te zyn, met hun luiden een ONVEBRREKEÍ,YKE vereeniginge en verbond te maken. Zie VAN •DE WATER,
Plac. Boek, I. D. bl. 37. Op den 7 Oft. verzogt de Prins zin
die van Gelderland, om zig met elkander eendrachtelyk te voegen,
'!n een VAST en ONVERBREKELYK verbond onderlinge te maken, ge

-

lyk Hy fpreekt in zynen Brief, te vinden by OOR IX B. bi. ïoz.
Dezelfde nauwkeurige Historiefchryv€r verhaalt ons B. X. bl. ?76
dat in den beginne des volgenden jaars 1577, „ de Prince van O-

„ rangien en de Staten van Holland en Zeeland voor hen namen
„ met alle manieren daarna te arbeiden om vrunden in Vries„ land, Overysfel, Gelderland, en elders, te maken, en Benig
VERBOmn tot hun verfekertheid (waert doenlyck) te fuyten."
Ziet ook den• Schryver 'van 't Leven Van WILLEM I, die hier in

i;oa fchynt gevolgd te hebben, III. D. bl. 22. aangehaald, ook
door, den gele&rden BONDT in Mist. Fad. Traj. $ 2, p. 4. En
waarlyk, zo men vraagt wat voor tene verzekerheid zy zig zogten
te verkrygen door een Verbond met de gemelde te maaken. e n
men, onzes bedunkens, naauwlyks op eene andere verzekerheid
denken , dan die gelegen ware in eene onverbreekelyke belofte,
van elkanderen ook het fuik van Godsdienst tegens den Koning
te zullen helpen doordringen, indien fomtyds . gelyk te vreezen
stond, by e"ne toekomende Algemeene Vergadering, die van
Holland en Zeeland mogten overftem.i worden. Het voornaame
oogmerk van een naauwer Verbond te fluiten is derhalven geweest, niet zo zeer e.ne afzonderi g van de Generale Unie,
als wel om daar door, in eene toekomftige Vergadering dr Algemeene Staaten het Pluk van de Godsdienstoefening niet dies te
meerder Stemmen te kunnen ítaande houden, en, des i oo'9s,
indien eenige andere Provincien met den Koning zig verzoenden, en van de gemeene Vereeniging af.'onderd2n, als din het
flak met grooter kragten tegen den Koning te kunnen ft ande
houden , tot dat dezelve aan de Hervormden de vrvheid van
Godsdienst, ten minileen by oogluiki g, tóeftond. Dit fchynt my
°s Princen eenigfte oogra rk geweest te zvn , om een zodanig
herbond, en dus verre onverbrekelyke Veretniging, te snaked. Want
,

,
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dat men toen ter tyd nog geen ge.lagten hadde, em den Bonin;
geheel te verlaaten is ineen dan zeker. Dat nu, niet alleen
in January 1577, gelyk sox verhaalt, en dus na het fluiten van de
Gendfche Vrede, maar zelfs te vooren , en toen men nog over
dezelve handelde, reels eene byeenkomst binnen Gouda dicn^angaande te houden tasfchen die van Gelderland , Utrecht, Holland, 4rnf erdam , (welke Stad als toen nog niet door de gegeeven Satisfaftie met den Prins vereenigd was) en andere Steden,
befloten Zy geweest, meene ik te mogen befluiten uit dc Refolutien
van Fior.LAND van 4 Ott. 1576. En dewyl de gemelde Refolutien,
of fchoon gedrukt, in weinige handen zyn, zal het der moeite
waardig zyn die Refolutie hier woordelyk in te voegen.
Prefent uit de Edelen Carnes, Wartnond, Zwieren, Asfen„ delft , Opdam. Steeden, Beveren , Pauli Nispen , Brasier,
Lonck, Boveris, en alle de Gedeputierden van den 1Voorder„ quartiere met Ferdinando Barradot.
„ Zyn gecommiteert Asfendelft , Duivenvoirde, Zwieten, Jacob
Pauli, Simon Gerritz. Storm, Willem Jansz. Heemskerk, ende
een van der Goude by de Alagiflraten aldaar te committeren,
omme te trekken, binne Ter Goude, en aldaar met die van Am„ fterdam ende Utrecht, mitsgaders met die van Gelderland, en
„ andere Steden ofte Plaatzen in communicatie te treeden, en met

„ dezelve te handelen en negotieeren, en voorts alle goede devoir en
naarfiigheid te doen, en de bekwaarnf$e middelen te gebruiken,
dat dezelve Steeden en Landen MET ONS VEREENIGD mogen 'worden"- Welke vereeniging in die beraamde byeenkomst, ware

't mooglyk, te ma eken, zoo ik my niet hedriege, iets anders, tot
doelwit moet gehad hebben, dan de Genifche 'Vreedehandel ,
fchoon Wagenaar in zyne Vaderl. Ilist. IX D. bl. iio zulks daartoe betrekkelyk fchynt te maaken : want tot het beraadflagen en
befluiten op 't ftuk van die Vredehandeling, vier andere Heeres,
by de door ons reeds aangehaalde Refolutie van den 22 Sept. 1576,
benoemd zyn geweest. Of nu deeze beraamde byeenkomst, tusfchen de Gemagtigden der opgewelde plaatzen en Landen met die
van Holland, voortgang gehad hebbe , en wat aldaar befloten zy,
is my voor als nog niet gebleken. Ik zou egter twyfelen , of die
van Gelderland wel als toen harre Gemagtigden aldaar gehad hebben. Ten minften geen blyk of (peur is my in de Gelderfche
Registers van dien tyd daarvan tot nog toe voorgekomen. En dan
zouden, myns bedunkens, die van Bommel, als mede de Graaf
van Kuilenburg, in deeze twee alhier thands uitgegeevene brieven, anders, gefproken hebben. Doch, hoe het hier ook inede
gelegen zv, dit ten minfte is zeker, dat de Graaf van Kuilen.
burg, of fchoon ter Dagvaart van Holland 't laatst op den $g Sept.
tegenwoordig zynde geweest, egter van deeze Refoluroe der Stadten niet onbewust is geweest, en daarom in deezen zynen Brief
aan die van Gelderland kon fchryven, WEL TE WEETEN, dat de

Staaten van Holland gaarne. desgelyken doem zullen, en over zulks
telt
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tot zodanige byeenkomst en onderhandeling (*), om tot een goeden Vreede te geraken, zouden bef uiten. En indien men in dit
licht de zaak befchouwt, zal men gemaklyk reden kunnen geeven, waarom de Gaaf van Kuilenburg in deezen zynen Brief
niet openlyker fpreekb , maar den Heer van lie:rdenborch na
Gelderland afgezonden heeft, met dusdanige opene Iniiruftie, als
uit het volgende door ons uit^gegeevene Pluk kan gezien worden;
t^rwyl by ongetwyfeld denzelven gebiuikt heeft, om onder de
hand de zaak by die geenen der Regecring, welke der Hervorming toegedaan waren, meer en meer fmaaklyk te maaleen, en
verder door. te dringen ".
Wat wyders de hier voorgeflaagen byéénkomst te Bommel hetreft, daarvan geeft ons de.Iloógleeraar eenig nader beiigt, in
Bene Iaatere aantekening op een Geloofsbrief, of Credentie, voor
eenige Gedeputeerden , door de Staaren van Utrecht aan die van
Gelderland afgezonden, om eenige treffelyke zaaken, de welvaart
dier beider Gei-pesten grootlyks belangende, aan te ge even. De
Hoogleeraar dooie bezending van 4 Dec. 1576 inziende, als insgelyks
betrekkelyk tot de meergemelde nadere Unie, laat zig verder
over dit onderwerp aldus hooren.
„ Het is wel zo, dat, weinig tyds 'na de voorgeflaagen byédnkomst te Bomnel, dc Pacificatie van Gend, op den 8 Nov. 1576
tot (tand is gekomen; doen het is tevens ook waar , dat niet lang
na het tekenen der Gendfche Vrede, en wel in Let midden , of te
einde van die zelfde maand, die verzogte byéénkomst-genht
binnen Bommel tusfchen Afgevaardigden van Gelderland en Hol
voortgang. gehad hebbe, en werklyk gehouden zy geworden.-land
Dit is tny. tell dutdelykfen gebleken uit het Verbaal, of Rapport,

der GClderfche Elfgezondenen na Brusfel tot aanneeming der alge
Hier' in verha: kn de Afgezondenen, „ dat-menVrig.
„ zy den a9 dach Novembris tot Nymeg,n t fch^ep gegaan, — esa
des avonts binnen Saltbomme aangeconaen zyn; alwaar fy des
„ nachts verbleven, ende in der poorten van den Burgermrn, Sche„ penen, ende Raadt welkom geheten, ende falutiert zyn worden, en
„ de desfelven avonts by den Indelen ende IVelgeboren Heere Floris
„ van Pallandt, Grave tot Culenborch, op 't Stadhuis binnen Salt=
bommel gevorderd; alwaar Hun, in prefentie van twee Gede„ putierden der Staten van Hol!ant ONTOECT ende VOOIZO1.L!SLN,

„ eves aldaar met eenige andere Gcdeputierden der Lande van

Gelre VERHANDELT ende GESLOTEN iS". Offchoon nu
wel uit deze aangehaalde woorden van dat Verbaal niet kan opgemaakt wolden, waarin eigenlyk heflaan heeft, 't geen die ANDrRE Gedeputeerden der Lande vita Gelre met die van Holland, en
dIcn Graave van Kuilenburg, als toen verhandelt en gefloten hebben; zo blykt het egter duidc'.y,k, dat 'e,r, voor den Novenzber s
(') Te veeeten te T,mmmel, waartoe dcre, Brieven bctrckkelyk z'n >
1, DEEL. ALG. L TT. NO. I1.
K ]í
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her, tusfchen die opgemelde Gecommitteerden van Gelderland en
Holland, eene zekere zaak Verhandeld en gefloten moet zyn geweest, en wel zodanig Bene zaak, welke men van dat gewigt rekende, dat men dezelve oordeelde aan deeze Gelderfche Gedeputeerdenl na $rugel , by gel:gen!ieid van•hun doortrekken door
Bommel, te m eren ontdekken, en het geflotene en verhandelde
te moeten voerleezen. Tc meer zal de gewigtigheid van dit verhandelde blyken, wanneer wy opmerken, dat de Graaf van Kuilenhurg deeze zaak van dat :.tinbelang g:rekeud heeft, „ dat Hy
„ aan de voorf,. Gedeputeerden" (gelyk zy zelve in hun herbaat
ve_ volgen ,) „ verfoctet , dat fy,, treckende nae Zeelandt, de Ex„ cellentie van den Prince vin ORANGIEN zouden willen aenfpre,, ken". Dit hebben zy col, gedaan , en zyn , ingevolge van dit
verzoek, tot den Prins te Middelburg gereist, gelyk, behalven
uit het gemelde Verbaal zelve van deeze bezending, ook blyken
kan uit den Brief van RENDR. VAN THIEL, van 12 Dec. 1576,
ook in dit Deel uitgegeeven. -- De zaak mo_t over zulks van
die natuur geweest zyn, dat daar in ook oRANJa betrokken geweest is, en dat dezel vc met voorkennis en gemeen overleg van
Hem behandeld zy geworden. En een zaak van zodanig gewigt
was zekerlyk het verhandelen en onderling beraamen van eend
nadere en altoosdurende Unie , waar mede men zig tegen de onderdrukkingen der Spanjaarden niet alleen onderling zoude mogen
verzetten, maar waarby ook de hef}elling over de oefening van
den Godsdienst aan de afzonderlyke Staaten van ieder Gewest,
die in dezelve Unie deel namen, voor altoos zou overgelaateti
worden; daar de by de Vreede van Gend bedongene vryheid van
tien Hervormden Godsdienst maar temporeel was, en by voorraad,
tot eene "toekomftige betlisung der Algemeene Staaten , alleen aan
de Hollanders en Zeeuwen ingewilligd. Dat nu in die gemelde
byeenkomst en onderhandeling binnen Bommel, tusfchen de Hollanners en die van Gelderland, over een zodanige nadere Unie,
en Verbintenis, gehandeld is geworden, meere ik te mogen beBuiten, uit het oogmerk, en de redenen, waarom de Staaten vaat
Utrecht deeze hethaalde zending aan die van Gelderland gedaan
hebben. Zy zeggen wel in deezen hunnen Geloofsbrief , dais
zulks gefchiedt, om aan die van Gelderland eenige treffelike faken,

de welvaart hunner hider Provincien belangende, aan te geven.

.Doch wat kon van meerder aanbelang voor de welvaart van hunne Gewesten weezen , dan liet maaken van eene nadere en naauweres
l'erbintenis met die van Holland, Zeeland, en andere nabuurig^
(;ewcsten? En daarom, zo ras dc Staaten van Utrecht van die byeenkomst en onderhandeling, welke, tusfchen die van Gelderlandï
en Holland, in 't laatst van lVoventhcr te Bommel gehouden was,
kennis hadden gekregen, hebben dezelve aanftonds , in 't begin
der vo:gende maand December, tot het doen van deze bezending
bepoten, om op d.e wyze on derrigt te worden ,hoe verre de handt
Tingen over eene Nadere Unie, waaraan zekerlyk zo veel ge c.
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gen was, en 't geen overzulks zo eene treffelyke zaak was, in
die byeenkomst gevorderd mogten zyn geweest. Dat nu dit
gene losre gisfing of eene bloote vooronderftelling van my is;
snaar dat inderdaad de Staaten van Utrecht met deeze bezending
voornaanme'yk dit oogmerk gehad hebben, kan op eene overt ijrende wyze blyken , uit het MS. Verbaal der Handelingen der Heeren Gedeputeerden des Turfiendotas Gelre , ende Graeffclaapr
Zutphen, binnen Arnhem vergadert geweest van den 23 Novemb.
tot den 2¢ Decemb. 1576. In dit Perbaal, zo als het in de Ver-

gadering van het Quartier an Zutphen is ingebragt geweest,
-vinre ik onder anderen dit navolgende op den 6 Decemb. aan
Ten (elven enael zyn aencomen fekere Gedeputeer--getknd.„
„ den der drie Staten van Utrecht, met verzegelde Credentz„ brief, in dato den q. Decembris, dewelcke opgebroken ende ver
leren. Ende hebben defelvige Gefenten volgerts muntlyc voor--„
gedraagen verftaan te hebben, als follen de Heeren Gedepue , tierden defes Landts rich VORpER ingelaten hebben met die
p, Van OVERYSSEL , GRONINGEN, VRIESLANDT, NOLLANDT, &C,

„ Ende dat daerom oere Eerw. E. ende L. afgeveerdicht waren,
om de gelegentheit daer van te vernemen, ende goede corres„ pondentz met fe lieden te mogen holden. Wizerop de Heeren Ge„ deputierden verclaert , fch ALNOCFI NIET wvi>ERss, dan mitten
Generalen Staten UNIEERT, NOCII VERGUNDEN te hebben; foo

aver defelve Heeren eenich middel wisten wvnERS rich m t haan
in te laten , der Lantfchap diendtlyc , wolden fulcx gein een„ horen". (*). --. Welke woorden weder eerre overtnigende5

preuO bene nanhaaling verfchili eenigzins in woorden van die, welke wv hier
boven in des I-loogleclaars Redentncring aan etroiiii;n hebben; de reden hier
van is, dat ze ontleend zyn uit twee onderl^ilcidcn ! nfcglen, het Zu,zlie;fclie naamlylt en liet F elui!hfclze. lyn Ed. heeft vervolgens in dit Deel bet
Uelmufelze geplaatst , met aanwyzinge van 't geen , waarin die twee Verlaelc,a
veil billen. LZ dit Stuk vindt men, onder anderen, tiet betrekkinge tot het:
later behandelde onderwerp, het volgende gemeld.
„ Is ooc een Misfive aan de Stad Nymegcn af;eveerdicirt, om antwoore
op id voorige fchryven, ende bel heit; Ives de Gedepntieeden te Bommel
„ Behandelt, te mogen weten."
óe 1-Ioogleeraar heeft dit, gelvk by zegt, uit her Zpienfche in 't 1^eluia'f-he Penbaal ingevoegd, en deelt ons, by die g_ - !eenheid, ook mede detti
Bef van welft-en ailner gewag gemaakt wordt; w&l e, niet opzigt tot het
Dean wy nu byzonder op het oog hebben, aldus luidt.
,

„ Dwici wy OOC verlilaen,

dat de GEDEPUTIERDE DER LANTSC1AP Vail

„ BOMMEL wederom rolren zyn , begcreu wy, UL. en Je Ertl; willen ons de
meiring dier van niet dei?; n , dat geJ^izice tot ger,.clnera la ende lvelr-aert
,. des 1'aderlants; ende: t-erfei we omes eel T-L. ende ile;f. dle wy .hier me? dens
rtlmaelttigen en l nciavyli e gefontkeit Euvelen. Datztm rz nlaazn den 6 De„ rembrie anno
.

„ Uit dcezen luicf, (dus vervolgt des Hooglecreats a.a,te;;enieg,) ziet

inert dnidelvle dat c(niïe Gcdeputeerr!en van Gelderland ointment doezen teed re
i3 mei ,rel zyn iil.;ava^ di d geweest; maar men zilt teven í;fet ot gt ster nit

t3_á_ice, hue ;elleiin men de onderlran<iclir:gctl Over een

Kit 2
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preuve kunnen uitleveren, dat men veel vroeger, dan men, lapgebrek der egte Stukken, tot nog toe gemeenlyk geloofd heeft,
bedagt is geweest op het maken vn een naauwer an nader
Verband tusfchen de nabuurige Gewesten ".

.Refchryviiig der TTereenigde Nederlanden, door W. A. BACAtENE
Leeraar der Hervertnde Gemeente te Maastricht, ene. Vyfde
Te 4nz7er(ia;n by de Wed. v. Esvelt en Holtrop, en te
Utrecht by A. v. Paddenburg 1779. Bel ten de ïloorre'den
eza den Bladwy,er, 366 blad.. in grr. v&avo.

Deel.

de taefcliryving van Staats - Vlaanderen en Staats - Brabant,,
Opwaar
mede het voorige Deel afliep, volgt in dit Deel, als
-

behoevende nog tot de melding van de Ueneraliteits - Landen, of

he

die, van Holland en andere Nabuurige Gewesten te maaien, hield; daar zelfs
deezr e, 's Lends Gedeputeerden op den (i D- eerzber'no,g nier it'isten, wat door
@e andere.Gelderfche Gedeputeerden binnen Bomnel met den Grave van ltuileiburg, en twee Gedeputeerden der Sraaten valt Holland, dienaangaande
gehandeld was. Die van Utrecht hadden reeds kennis g ttrecgen van 't oog leerk dier onderhandelingen, en zonden daarom eenigen uit hun midden, ona
vin die van Gelderland opening dienaangaande te verzoeken. Doch clewyl
a lie Gelderfche Gedeputeerden; by wien men onderrigting zogt, .voorals nog
dc wacce gelchapenh.id dier zaaien niet wisten, zalmen zig derhalven niet
behoeven te verwen deren over liet voorgaande antwoord; 't ur geen de Gelder
fche. aan de Ui rechtfche Gedeputec:den gegeeven hebben, namenlyk, dat fy
fish ALxocx Ntez WYUE2, dan met de Generaele Staten, sznieei't s' _ende
verbonden hadden. Zy wisten ongetwyfeld wel, dat reeds voor den 29 Nsv.
eenige ouderhandelingen dienaangaande niet die van Holland begonnen .varen.
Zy wisten ook teel, zo liet fchynt, dat op den 29 Nov. de Geider(che Gedeputeerden na Brusíél daarover eene nadere befainiae niet die van Holland gehad,
handen; doch, doordien in die tweede,befoigne goedgevonden was, dat de
Gedeputeerd n felve dienaangaande met den Prins van ORANJE zouden in onderi;andeliny; treeden, en daarom hunne ieife ha Brusíèl over Middelburg
veemen, wisten z , ovrr inks nog niet, hoe ver, die zaak reeds gevorderd
was,. en verfoeken daarom van die. van rVitnwegen bef elicit te mogen weeten,
wat de Gedepatierden te Bommel.gehandelt hadden, en geeven diensvolgende
aan. áe Utrechtfche Afgezondenen welke van hun eenige onderrigting wegens
een nader Verbond, en opening van die onderhandeling verzogten, dit Benig-,
zins dubbelzinnig antwoord, (lat zv zig ALnocx tviET wYnsa, dan mee de.
Generatie Staten, unieert, ende, verbonden hadden. Zy willen, onzes be,
dunkens, daar mede te kennen geeven, dat men wel over een nader I'erbond
reeds, eenige onderhandelingen begonnen had, maar dat dezelve tot die typ,
beid nog niet gelamen waren, om daarvan voor. als nog opening te kunnen
geeven ; dat een zodanig nader Verbond zyne volkomenheid nog niet gelere.
gen, of zyn volle behlag ontvangen had; en overzulks, dat zy voor 't tegen,
woerdige, Ar, NOCH, zig niet nader, of WIDER, verbonden hadden, dan ie
4e. ilggemeene Unie net dc Stapten van meest alle de Nederlanden. Zy too=,
tic:z ^ig egter van e u zodanig nader Verbond niet af,eerig, maar betuigen aan
de Utrechtlebcn, ,oaarn ie fullers annlzas'cJ2, Jo dcfelve eenij middel, der Land.
inlap iiteuitlyc, wisten, wvnstee fielt stet izz;n in te laten,"
,

,
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het Renfort der Generaliteit , de befchryving van de Stad Maas
tricht en 't Graaffclhap Vroenhove, als een Aanhangzel van Brabant. Voorts van de Provincie Limburg, of wel dat gedeelte,
't welk men Staats- Limburg mag noemen, behelzende de drie
Landen van Overmaas, naamlyk die van Valkenburg, 's Hertogen rade en Dan14em. Hier by komt ten laatffe de befchryving van
Opper - Gelderland, of wel dat gedeelte van 't zelve, 't welk uien
Staats - Opper -Geld rland heet, in zig vervattende de Stad Venlo,
met haar Rechtsgebed en 't Fort St. Michiel ; benevens het hort
Stevenswaard , en eindelyk het Ampt van Montfoort, met de daarin liggende Steden en Dorpen. — Daar mede eindigt de befchryving der Generaliteits- Landen, en met dezelve die der Ver
Nederlanden, reet het geene in deeze Gewesten aan de-enigd
Staatfche Regeering onderworpen is ; 'c welk de Hoogloeraar
Bachiene dus in vyf Deden voltrokken heft; die by de Nieuwe
Geographie van den Heer Bufching behooeen; doch op zodanig Be
wyze iligerigt zyn , dat neen ze ook , als een afzonderlyt.-ne
Werk, op zigzelve kunne gebruiken. Men heeft, door de daar
genomen maatregelen, ter wederzyde dienst gedaan : dit-omtren
gedeelte der Geographic van den Heer BuJching is 'er onget '-yfeld beter door, dan wanneer liet door hein zelven buicenslands
opgefteld ware; en de Nederlander verkrygt hierdoor eene naauwkeuriger befchryvi ig van zyn Vaderland, 't zy in dat groote Werk
gevoegd, 't zy op zigzelve , dan hem tot nog in handen was gegeeven. Eene doorloopende hefchouwing tog van deeze Befchry=
sing der Vereenigde Nederlanden toont, gelyk we meermaals, by
do melding der voorige- Doelen, aangeduid hebben, dat de Hoog
Bachiene zeg fteeds bevlytigd heeft, om alles met de ui -lerad
oplettendheid na te gaan; dat ook in dit laatfte Deel byzon--ter4l
der zigthair te hefpeuren is , daar by het Gewest zyner inwooninge en de hein nabuurige Landitreek onder handen heeft. Uit
dien hoofde verleent by ook bovenal eene gezette befchryving
van Maastricht, b-nevens het merkwaardige aldaar , zo binnen
als buiten de Stad ; en dewyl , met betrekking tot het laatfie; de
St. Pieters - Berg inzonderheid de aandagt der Reizigeren tot zig
trekt,. zo zullen we hier des Hoogleeraars berigt van deezen Berg
nog plaatzen.
„ De s r. PIETERS- Bene begint , zegt hy; een vierde deel
uur gaans buiten de St. Pieters- poort, en gaat zuidwaard, lang,
den westelyken oever der Maas , tot Luik voort. Hy is taamlyk hoog; immers, merkelyk h, ogen, dan de andere Bergen, die
de Stad omringen; en verfchaft de fraaylle gezichten over de
ongelegene Bergen ei Dalen , die men zich verbeelden kan.
Deszelfs oppervlakte is ; ter zekere diepte, net goede aarde
gedekt: en bekw am, om a lerly (lach van graanen voort te brengen; van uielké by já rlyks ryklyk voorzien is. Ook draagt by
hier en ginds , fommige huizen en p chthoven, waarin, de Landlieden die denzelven bearbeiden, hunne wooning hebben. Docli
,

„
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deszelfs binnendeelen beftaan uit louter fleen, licht geel van koleur, en wat los en zandig. Zy word, by de Inlanders, mergel
flcen genoemd; en zy word door zaagen gefatzoeneerd, tot groote
langwerpig -- vierkante blokken; die zeer bekwaam zyn tot
fondamentíteenen voor huizen en andere gebouwen; dewyl zy,
onder den grond, geheel en gaaf blyven, en door den tyd hoe
langer hoe harder worden. En alhoewel deeze Mergelbrokken,
in de open lucht, voor weer en wind bloot ftaande, wat affchilferen, worden ze niet te min ook, ten platten lande, tot den
opbouw der huizen gebruikt; ze verre, dat men, in de dorpen daaromfireeks, genoegzaam geene andere huizen ziet, dan
van deeze mergelbrokken toegelleld. De • Landlieden verkiezen
dezelven boven gebakken fileenen ; dewyl ze voor zulk een
geringen pays te bekomen zyn; byna niet meer, dan a beideloon en vracht, kostende. En dewyl deze fteenen , twee en
meer voeten lang, en, voor 't minst één voet dik zyn, is
daardoor een huis, fchierlyk, binnen vier of vyf dagen, opgemetzeld. Het gruis, dat van deze fleenen komt, heeft - een ander gebruik, dienende, om de landen te toesten; waartoe ge heele fcheepsladingen, beneden naar Rhoerinond en Venlo, vervoerd worden. Alhoewel men deze íteeaen, ook, in de meeste andere Bergen rondom Maastricht, aantreft, word toch de
meeste uit den Sr. Pieterberg gehaald: dewyl dezelve in hardigheid veele andere te boven gaat; en, wegens de pabyheid
der Maasfiroom geredelyker kan vervoerd worden. De bezitters der La aderyen boven op den Berg zyn de eigenaars dezer
1leengroeven, aan welke de abeiders, die de fleenen daaruit
haalen, en aan anderen verkoopen, iets, hoewel zeer weinig,
voor deze veyheid betaalen moeten. Door 't laagduurend graven van gemelden fleen is dees Berg genoegzaam overal uitgehoold : hoewel men zorg draagt, dat uien, hier en ginds, geheele Rukken tusfchen beiden onaangeroerd laat; welke ftaande
blyven, en tot pilaaren dienen, om 't overige gedeelte des bergs
te onderfceunen, en tegen 't inf}orten te bewaargin: hoewel, in
weerwil dezer voorzo. ge , men , over den Berg gaande, aan
fommige plaatzen diepe kuilen aantreft, die, door t daadelyk inforten van dat gedeelte deg Bergs , veroorzaakt zyn geworden.
Door dit uitgraven, ziet mep, onder den berg, overal onderaardfche kromme wegen, welke men doorgaat, om van de ééne
zyde des Bergs tot aan de andere te koomen. Onder dezelve
is echter ééne breede weg, die zo veel als de gemeene landweg is, met welken verfcheiden kleiner wegen, naar de plaatZ en , daar de arbeiders bezig zyn met graven , getneenfchap
hebben. Die zelve gemeene weg is kenbaar en van de andere
te onderfcheiden, niet alleen door zyn hoog gewelf, maar ook
door de menigte der naamen der vreemdelingen , welke dien
33erg doorgegaan zyn; met zwarte Kruis-kool op de wanden
xechts en flings geteekend; welker letters genoegzaam nimmer
verdwynen konneu. Iets zondetlings, en dat in de aanfchouwers,
-
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vers, in den beginne, verwondering verwekt, is, dat de meesten dezer naarren zo hoog boven den grond haan, dat men de.
zelve met geen hand bereiken kan: dan, de reden daarvan is,
dat de- grond, na dien tyd, benedewaari ingegraven en verdiept
geworden is.
„ Gemeenlyk gaat men in den Berg, ter rechterzyde,beneden 't
Fort St. Pieter; daar eene wyde opening is, door welke de ineeste mergelíteenen met kleine karren worden uitgevoerd: en tien
gaat door, tot men, by het Klooster Slavante, een vierdedeel
curs van daar, uitkomt. Men bedient zig van zekere wegwwyzers;
doorgaans twee : die elk een brandende toorts draagen; waar van
de één voorgaat en de ander volgt. Men wil, dat dees weg eer
voortgegaan zy tot Luik; en, daarna, door inttorten roegé^-tyds
(topt , dat echter niet waarfchynlyk luid. Omtrent ter halver
weg ontmoet aren 't zogenaamde Fonteintje , daar 't water onophoudelyk van boven uit het verwulfzel naar beneden drupt, en
daar ontvangen word in een grooten uitgehoolden fleen; die altyd.
vol blyft: een water dat zeer koud is, en in helderheid en aangenaamen fmaak geen weêrgáe heeft. Dezelve Berg heeft, in tyden
van oorlog, den landlieden, daarom heen woonende, menigmaal
verftrekt, ter veilige bewaarplaats, niet alleen voor hun geld en
]beste meubelen , maar ook voor hun vee : dewyl de plaatzen ,
waar

in zy

dezelve

konnen

verbergen, voor

den vyand, die

daar

geen weg kent, voiltrektelyk ongenaakbaar zyu. Behalven dat
het hun zelfs gevaarlyk zou zyn; en zy ligtelyk, door 't volk des
lands , zouden konnen worden overrompeld en ucergemaakt : ge
zegt, dat deze Berg, in vroegere tyden, aan fommigea-lykmen
Franschman dus 't leven gekost hebbe.
„ Voorts zyn veele fteenen van dezen Berg wel voorzien
van gepetrificeerde visfchen, fchulpen en andere zeegewrochten; die, door de liefhebbers der natuurkunde, roet veel naar
aldaar gezocht worden".
-ftighed

Kunstoeff'rningen over verfclreide nuttige onderwerpen der ls,tunds
door het Genoot/hap der fitht natache Weetenfchappen, onder de
Spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. .Eerfile
Deel, Eerf$e Stukje. Ts Aoijlerdam by de Erven van F. Hout
Behaiven de Voorreden 48 bladz. in gr. octavo. -tuyn,279•
Het loflyke doelwit van dit Genootfchap is de beoefening der
Wiskunde te bevorderen; 'en •t itelt zich ten dien einde
voor, van tyd tot tyd eenige Stukies gemeen te maaken, welken
ter onderrigtinge van leerbegeerigen kunnen ítrekken, en dienen
om hen tot een verderen voor :gang in deeze overnuttige Weetenfchap te noopen. Men kan niet wel afzyn van dit hun bedoelde
goed te keuren; en als men dit Stukje , waarmede zy de uitvoering
an het zelve aanvai eu, oplettend doorbladert, zal men gereed.
Kit 4
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lyk toeflemmen, dat zv verdienen aangemoedigd te worden, ons
daarmede voort te vaaren. Volgens de thans gemaakte fchikk 7 ng
is het Werk , dat zy voerneemens zyn ftukswyze aan 't licht te
ge ven, tweele.lig, als behelzende eerst eene Inleiding tot de booge kleetkunde , ea voorts eene verzameling van byz )n tere Voor
eert}e deelt men ons in het tegon--fteln.Topzigvaht
woordige Stukje mede, eene Verhandeling, gaande over de Toepas fing' der Algebra op de III'etkunde, welke hier tot op de zesde
Af.ieeling deezer Verhandelinge ontvouwd wordt. Eerst draagt
men voor de hepaalingen en a'gemee,ne Grondbeginzelen, welken
tot deese Leerwyze verei.cht worden; hier aan volgen Regelen
voor de Toepasfng der Algebra op de Meetkunde, en de oplos finz 'Ier Voorfeilen : verder de handelwyze om de ftelkunttige
gro:)theden meetkundig uit te drukken : wyders gaat deeze Ver
hier nog over de meetkundige op osfingen der Vergely--han':elig
kingen van de eertic magt, en die der zuivere Vierkentsvergelykinsen, Ivelken geen tweeden term hebben; mitsgaders die der
faamengefle1 le Vergelykingen van de tweede magt ; als mede over
de meetkundige oplusfingen van verfcheideu Voortellen van de
eer(te en tweede mast; waaronder zommige onopgeloste Voorftel]en, tot oefening van den Leezer , gevonden worden.
Het vervolg deezer Verhandelinge heeft men in het naastkomende
Stukje te

wwagtrn.

Voorts beflaat het tweede gedeelte van dit Stukje, (dat met Ge
nieuwe Bladtekening begint, op dat men vervo'gens ieder ge--ne
deelte afzonderlyk zoude kunnen fchikken,) uit eene verzamelmg
van Mathematifche en andere Voorfiellen. Ze zyn, ten getale
van negen -en twintig, van verfchillende foórt, om, naar den
aart van 't voorftel, Arithmetisch, Mathematisch, of Algebraisch opgelo<t te worden. Verfcheiden Leden van 't Genootfchap
hebben dezelven zamengefteld, en, zonder melding van de uit.
komst, ter ontbindinge opg ,-geeven. Zodanige Leden, dien tyd,
lust noch bekwaamheid ontbreekt, taan derzelver oplosfing in

der volgende Stukjes voor te draagen; en ze worden intusfchen ook /anderen Liefhebberen ter oplosfinge onder het oog

één

gebragt. Het Genootfchap vleit zig met het denkbeeld, (en
wy hoopen dat het 'er in flaagen •zal,)' „ dat 'er nog een groot
„ aantal vn Beminnaars der Mathematifche Weetenfch ^ppen ge-

„

vonden zullen worden,

die,

overtuigd

van

hunnen

yver

voor

„ de bevordering der Wiskunde, hunnen arbeid onderfcnragen,
en deel in hun Genootfchap neemen zullen ".
,L,iefhebbery der Reekenkonst. Door G. v. STET N, Stads Schryf- en
Rekenmeester te Zwolle. II Deden. Te Zwolle by S. Clement. In
quarto.

it Rekenkundige Werk van Meester van Steyn is aanvanglyk
uitgegeeven in het jaar /748 en z7so; wanneer het eerftz
Deel
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Deel, en het tweeden Deels eerfie Stuk reeds het licht gezien
hebben; waar by thans, ter voltooijinge, het tweede Stuk gemeen
gemaakt wordt. Het zelve vervat Bene menigte van rekenkundige
Voorítellen van allerleie fort, waar mede de Liefhebbers deezer
oefen nge zig ten overvloede kunnen vermaaken; 't zy het vn
kundigen gebruikt worde ter uitfp:nningc, of van min kundigen
ter dat:dlyjce vorderinge en meerder of vaardiger heblykheid in de
beoefening der Rekenkt}nfIe. Uit dien hoofde verd'eut het eens
plaats by die foort van Rekenkundige Gefchriften, welken gefchikt zyn om allerhande foort van RekenkunJige Voorftellen by,
één te verzamelen, die hunne nuttigheid ter voortkweekinge deezer aanpryzenswaardige Oefcninge hebben.
N a;elaaten Gedichten van JAcoa Sren. Ui gee ven door de Befluurdcren an het Genootféhnp, onder de Spreu;z: Kunstliefde
fpaart geen vl;jt. 7e Ley,en, by C. van Hoogeveen, Junior
,1779, met Privilegie. Behalven de Voorrede der Uitgeveren, igó
biadz. in gr. 8 vo.

Onder de Nederduitfche Dichters van onzen tijd, heeft zich
wijlen de Heer jon spRx geen' Beringen naam verworven,
en zijne Gedichten, in 1755 uitgegeven, wordLn bij de Poëtifche
weereld met graagte gelezen. 't Kan dus den Beminnaren der
Dichtkunst niet dan aangenaam zijn, dat Hecren Bcfiuurders van
't Haagfche Kunstgenootfchap de moeite op zich genomen hebben,
de overig zijnde Gedichten des geachten mans, (hun gewezen MedeheL uurder) bijéén te gaderen, en met bijvoeging van die reeds
in de eerfle Deden van 's Genootfchaps Alengeljiouen het licht
zien, door den druk gemeen te maken. Alles toch , wat uit de
pen van zo iemand is voortgevloeid, hoe gering van waarde 't in
zichzelve zijn mochte , is ons dierbaar , om dat het ons met een'
man van verdienf'te bekend doet worden. En aan dit einde wordt
te beter voldaan door eene in een' welvloeienden ttijl opgeftelde
Levensbefchrijving, welke vooraf gaat, en ons den Hr. Spex als
een' man van, een allenzins loflijk charafter leert kennen.
Leerling van Poot, vindt men den geest dezes Puikpoëets in die
natuurlijke trekken van gevoel en fmaak, welke in de beste Dicht
onzen Schrijver uitbinken. Vooral in Benige Rukjes van-i}ukenva
een' losten en luchtigen aart. Dezen, doch voornaamlijk , het
ijfchrift en Puntdicht, fchijnen bovenal 's Mans zaak geweest te
zijn: en 't is 'er verre af dat hij even goed in den verhevener
tak der Dichtkunde geflaagd zij. Zelfs ademen alle zijn Helden.
vaerzen een hardheid en gedwongenheid, zo wel in maai ais
woordvoeging, die niet als een voorbeeld is aan te prijzen, en
waar aan zijne korter Dichtmaat zo niet onderhevig is.
Deze aan:nerkinge ftrekke niet om des Dichters welvcrdienden
roem
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poem te bezwalken. In tegendeel, hij, wiens achting in de
kunst gevestigd is, heeft het recht zich eenige vrijheden aan te
matigen, die niet in anderen te dulden zijn, en waar tegen 't
mitsdien niet ongepast is aankomende vernuften te waarfchou.
wen, die licht overhellen om zo wel de misíl.gen als fchoonheden van eenen Dichter, dien zij tot model nemen, na te volgen;
en de eertien zich eigen maken , terwijl zij de laatfi.ep niet 1connen bereiken.
Tot een Haaltje van 's mans vermogen in het natuurlijke en ge
-voeligfrk't
volgende.
D'ONTYDIGL HA$TSTOGT.

Laat af, myn lieve Galathé !
Gy z'lf kent minst uw alvermogen.
Volfcheon , aenminnigh en gedwee,
Ontrukt gy 't hart my door uwe oogen.
Schier half fluykselz, laad ik dat hart
Airs geleert, zich -elf te lzoed;n
Voor alles 't geen den geest benart,
En driften, die flechts onrust voeden.
IWeer gy, ook zonder dat gy 't weet,
Ontwapent myn fl fofye.
Myn arbeit, vruchteloos befieedt,
Verliest zyn' glans dus en waerdye.
Wat voele ik nu? Een hol gety
Van tochten, my bykans vergeeten;
Onzeker, nu eens droef, dan bly,
Of 't walen meet of droomen he eten.
Ik wandel, ja, als in een' droom.
Op u flechts malen myn gedachten.
Nu flreelt my hoop, dan quelt my (chroom;
Ook zelfs in flapelooze nachten.
Uw afzyn kan helaes! my pyn,
Uw byzyn hemelwcelde baren.
Wat dronk ik och! voor zoet fe :yn ?
Waer is myn reden toch vervarein?
Kost
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Kost dan dat liefelyk gebloos
Vereenigt met de fneeuw der wangen,
In jchyn een opengaende roos,
My dus vervoeren, 't hart dus vangen?
En most dat mondje frisch van gloet,
Dat roozeknopje, -pas ontloken,
Of nektarfchaeltje, hemelsch zoet
Myn vlam nog v6en, hoe fel ontfloken?
,

NNogh zien wy,, by dit altemael ,
U, door uw' zang, elks ziel betoveren,
Mrt val en zwier, daer nachtegaal
En zzraen voor zwicht, in lis en toveren.
Die keel vol orglen, aen de fnaer
Gehuwt, dat overkunfligh zingen,
Zou zelfs, den Griekfchen Harpeneer (*)
Ten trots, het yzren noodlot dwingen.
'k Zwyg van uw overfchoone ziet,
Die, als met overlegk, quam dalen
In 't lichsem, daer myn oog op viel.
Wie maelt de zon? We fehetst haer ftraelen?
Maer och! waer roert de drift my heen?
Myn winter is bykans voor handen.
Wat 's Hymens vreugt, daer lykgeweeis
De fakkel uitbluscht, pas aen 't branden?
Bedaer mitsdien, myn geest. En gy,
Lief Meiske, laet u Hechts behagen,
Dat vrientfchap, tusfchen u en my,
Den loop verzell' van onze dagen.

Gaerne zouden wij nog een of ander proefje uit de Puntdicht
overnemen; dan daar wij niet twijfelen, of de liefhebbers der-jes
Poëzije zullen zich dezen bondel als om fhijd eigen maken, zott
dit geheel overtollig zijn. 't Bovenftaande voorbeeld zal genoeg
zijn, vertrouwen wij, om onze Lezers daar toe aan te zetten.
ZA()
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Treurfpel. Te 4mjlerdam by I. Duim 1 777. Behalve 't
Voorbericht $7 bladz. in $vo.

ZAÏRE,

Een vrye en loste vertaling van bet bekende Treurfpel, ZAÏRE,
in goede Neërduitfche vaerzen , en de beste , in Dichtmaat
die ons bekend is, wordt den Toneelminnaren in deze Navolging
door den Heer ivomsz aangeboden. — Na alles wat 'er alreeds
in verfcheidene Talen over gefchreven is , verwacht men ongetwyfeld van ons geen bcoordeeling over een Stuk van den Heer DE
VOLTAIRE , dat, met al wat men 'er in te berispen gevonden heeft,
mrct al zyn wezenlyke gebreken, echter altoos behagen zal. En
fchoon men het Plan niet als een voorbeeld van navolging' hebbe
aan te nemen; de uitvoering, hoe Lesfan? zich (*) elders ver
'er in heerscht, los te gaan ; de-moei,tpdnfylie
uitvoerig is allergelukkigst , en den naam van Voltaire waardig.
----- Doch wat kan de drift niet uitwerken, wanneer men 't
'er op toegelegd heeft, om een' groot' man te vernederen! En
dit is het doel van Lesfing, ten opzichte van Voltaire; een doel,
waar by by alle gelegenheden op toelegt.
(*) Hemtu;ger Dramrnaturtte. I.

Deel.

Het School der Zeden, of de gevolgen van een Plecht Levensgedrag;
Ir^urfpel: Gevolgd naar ht Fransch van den Heer oz FALRAIRR
DI? QUTAGEY. Te Arnlerdam, by I. Duim 1778. Behalve de
Opdracht io,} blad%. in 8tio.
van dit Toneelfpel hebben wy, van deszelfs Ver
D en inhoudondicht
[by _z van der Krot in 't Zedely;, Toneel-taling

uitgegeven] verflag doende, bereids (*) onze Lezers doen kennen. Wy hebben dierhalven daar tegenwoordig niets van te
meld , n; dan, dat eene losfe,vloeiende, en we:gefleven verfificatie
dit Bevallig Stu'"je, in deze uitgaaf, de algemeene Lofl'praak der
kundige waereld verkregen heeft. Wy vleien ons., dat deszelfs
Dichters, zich onder de zinfpreuk: Nostra Muja Virtus, ver
Toneel-en Dichtlevenden meermalen op diergelykt-bergnd,
vruchten van hunn' arbeid zullen onthalen.
(*) Zie Redend, Taw'. Letler-0ef. L7I. D. 1. St. bl. aa4.

ALGEMEE NE

VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN,
77erklaaring over liet N. T. door ca. 1EUMANN, in deszelfr
leeven Hoogl. der Godgel. , enz. op de Hoe ge School te
Gottingen. V Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met
aantekeningen verrykt, door A. STERK, Leeraar der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgfche Geloofsbelydenisfe te Leeuivaarden. Te Cainpen en Franeker by J.
A. de Chalmoc en D. Roetar, 1779. In groot oEtavo
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p ene foortgelyke wyze als de Hoogleeraer Heumann
zyne ophelderingen over de Euangelien voorgefteld
heeft, achtervolgt by in dit Deel zynen arbeid , ter
verklaringe van het Boek, genaemd de Handelingen der
Apostelen, brengende dezelve in dezen tot op het afloopen van het twaelfde Hoofdituk. Bybeloefenaers zul
dit gedeelte, even als van het voorgaende-len'dsva
met vrucht gebruik kunnen maken; onder 's Mans voor
ontmoeten, die, 't zy ze de--ftelingoa
zelven , by nader onderzoek, bondig of niet wel ge.
grond oordoelen, hunne oplettendheid tot zich trekken;
terwyl ze tevens met genoegen zullen zien, dat de.geachte Vertaler, de Eerwaerde Sterk, 'er ook hier en
daer zyne aentekeningen bygevoegd heeft. Om den
Lezer een voorbeeld van die natuur mede te deelen,
zullen wy, in lIede van op Letterkundige waerneemingen ftaen te blyven, het oog vestigen op 't hoofdzaeklyke van des Hoogleeraers bedenkingen, wegens Gama..
lil, deszelfs bekenden raed, en het daer op gevolgde;
by gelegenheid van 'c geen Lukas desaengaende meldt,
Hand. V. '44o.
Toen de leden van den Raed, op de manlyke tael van
Petrus verbitterd, overhelden om de Apostels met den
dood te ílraffen, verzettede Gamaliël zich daertegen. De
Hoogleeraer doet ons by dat voorftel opmerken, dat dege Gamalië.l hier niet inkomt als een Voorzitter, maer
LIeue
1. AFl~L. 6^•0• LLTT. N0. i,
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enkel als een Lid van den Raed. Met betrekking tot
zyn amps, een Schriftgeleerden, befchouwt hy hem als
een Hoogleeraer der Godgeleerdheid, en wel byzonder
als een Hoogleeraer in de gewyde Bladen. By fcllat
hem als een by uitftek geacht Man , van wegens zyne
bekwaemheden; dat hem zich des te vrymoediger deed
verklaren, en op zyn invloed vertrouwen ; te meer,
dewyl hy federt een geruimen tyd een openbaer Leeraer geweest was, en vele Geleerden, die weleer zyne
Leerlingen geweest waren, hem aenhingen. Zyn
eerfte voorflag is, om de Apostels buiten te doen ftaen,
ten einde de zaek ryplyl; te kunnen overwegen. Dit
gefchied zynde, vangt hy aen, met hun alle verhaesting af te raden, en hen te vermanen, om alles wel te
overwegen. By herinnert den Raed daerop hoe het
voorheen gegaen is, met de oproerige bewegingen, zo
door Theudas als door Judas Galileus verwekt; en grond
op die ondervinding, zyn raedflag, om de Apostels niet
gewelddadig te keer te gaen.
„ In beide deeze gevallen naamlyk had de hooge
Raad, zegt onze Uitlegger , niets kunnen doen , maar
was genoodzaakt geweest í1i1 te zitten, en de uitkomst
te verwachten. Dewyl nu beide deeze oproermaakers
niet door Gods Geest gedreeven waren , maar hunne
valfche begrippen , en onrechtmaatige begeertens gegevolgd hadden, halt God hen met hunnen geheelen
aanhang te gronde laaten gaan. Dit wil Gamaliël dat de
hooge Raad zoude bedenken , daar men immers zag ,
hoe veele duizenden den Apostelen reeds waren toegevallen, en hoe waarfchynlyk het was, dat her getal hun
dag tot dag grooter zoude worden.-nerahgv
Hy wil dan zeggen:
„ Byaldien gy nu deeze Mannen, die gy thans in uwe
„ macht hebt, om het leeven laat brengen, zullen hun„ ne aanhangeren tot wraak vervoerd worden; daar zal
„ een verfchriklyk bloedbad uit volgen, en de leden
„ van den hoogen Raad zullen het allermeest gevaar van
„ hun leeven loopen. Myn raad beflaat derhalven hier„ in: laat ons de zaak haaren gang laaien gaan, en al,, les aan de wysheid van God overlaaten ; dewelke,
„ indien dit zyn werk niet is, ook deezen opuland ten
;, beste der Kerke zal onderdrukken, en het oogmerk
„ vaA deeze menfcheu ce leur £tellen. Daarentegen ,
,, by-
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„ byaldien God hen tot ons mocht gezonden hebben,
,, dan zoude alles , wat wy tegen hen wilden doen ,
„ dwaasheid zyn; nademaal wy dan tegen God zouden
„ fryden, en met onze geringe vermoogens , of liever
„ met onze onmacht, ons tegen de almacht zelve ver
zetten'.
-,
„ Het geen Gamaliël, vervolgt de Hoogleeraer, tot
deeze laatfte aanmerking bewoog, was her zeggen van
Petrus , dat efur opge{taan , en ten Hemel gevaaren
was; het welk Gamaliël wel niet ten vollen geloofde,
maar evenwel ook, uit hoofde van de menigte der getuigen, niet ten eenen maale voor valsch konde ver
weshalve by ten dien opzichte zyn oordeel op--klaren;
fchortte". Aen deze algemene onrvouwing van
den inhoud der raedgevinge van Gamaliël , hecht de
Hoogleeraer Neumann voorts ene oordeelkundige ver daring van de manier op welke die Leeraer der Wet
zich uitdrukt , en treed voorts ter befchouwinge van
deszelfs charaer.
„ Met den eerfl:en opflag, zegt hy, befchouwt men
deezen Joodfchen Leeraar als ten minfl:en half eenes
Christen , als eenen Man , die genoegzaam volkomen
overtuigd was , -dat de Apostelen Godlyke Gezanten
waren, en zich reeds op den naasten weg bevondt, om
tot het Christendom te komen. Veele Uitleggeren hebben daarom goede gedachten van hem. Maar indien wy
op Kapittel XXIII. 7, 8, 9. het oog vestigen, zullen
wy geheel anders over hem beginnen te denken.
„ Aldaar ziet men een bewys van den haat tusfchen
de Pharifeeuwfche See, en die der Sadduceeuwen; de
welke aan de eerlle , niet uit hartlyke overtuiginge,
maar alleen ten fpyt van de Sidduceeuwen , deedt beveeren, dat het zeer wel konde zyn, dat den Apostelen een Engel verfcheenen was ; dewyl zy het heilig
leertuk van de opfandinge der dooden voorftelden. Die
zelfde doet hier de voornaamfe Pharifeeuw, Gamaliël,
dewelke te kennen gaf, dat hy de Christenen geenszins
voor zulk eene kwaade en ondraagelyke Serie hieldt , als
de Seeie der Sadduceeuwen ; en dat men dus den Sadduceeuwen geenszins behoorde toe te vallen , wanneer zy
riepen, dat de hoofden der Christenen gedood moesten
worden. Speet het derf Saddueeeuwen, dat de Apostelen de opltaAding der dooden leerden, Gamalzël in tegendeel
Li z
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deel, met alle zyne Pharifeeuwen, verblydde zich, dat de
grove dwaaling der Sadduceeuwen in de Apostelen nieuwe vyanden vondt. Dat dit het oogmerk van
Gamaliël geweest is, herkent ook D. Baum garten, in het
eerfte deel van zyne Kerklyke Gefchiedenisfen bl. 244. en
hy befluit 'er te recht uit, dat het geen by hier zeide
niet genoeg is, om hem voor een geheimen Jonger van
Jezus te houden".
Velen zyn echter inmiddels verder gegaen, en heb
gewild, dat Gamaliël vervolgens den Christelyken-ben
Godsdienst omhelsd zou hebben : doch dit denkbeeld
heeft geen den minhen grond , en 't is genoegzaem
blykbaer, dat alles , wat daeromtrent gezegd word ,
een verdichtzel van later tyd is. De Hoogleeraer dit
kortlyk aangetoond hebbende, gaet daerop in dezervoe.
ge voort.
Chryfofi;onzus geloofde het ook niet, maar verwonderde zich echter, dat Gamaliël niet tot kennisfe der
waarheid gekomen is. Wy zullen ons hierover niet verwonderen, indien Wy zyne Perfoon van nader by befchouwen, en hem, om zoo te fpreeken, in het hart
zien. Hy was de voornaamfte en aanzienlykfte Rabbi onder de Jooden, die de achting van het geheele Volk
hadt. Zoude hy nu een Leerling van eenige onaanzienlyke lieden worden, die van alle geleerdheid der Rabbynen ten éénenmaale ontbloot waren ? Ja, zoude by , [in
't vervolg van tyd,] by zynen Leerling, Paulus, ter
fchoole komen ? Dit maakte de Pharifeeuwfche hoogmoed, die by hem, als den aanzienlykften onder de Pharifeeuwen, wel diepe wortels gefchooten hadt, onmooglyk. Ook liet deeze niet toe, dat hy zich nu aan de
niterfte verachting , ja aan de bitterfile vervolgingen
van het Joodfche Volk blootftelde. Een Pharifeeuw
was ook, gelyk onze Zaligmaaker zo dikwils betuigd
:heeft, een gierig Mensch. Konde dan Gamaliël zich
zyne rykdommen, door zyne vyanden, laat en oncnee.
men, of dezelve, zo dit niet gefchied ware, onder de
arme Christenen uitdeelen?
„ Daarenboven was het nu niet alleen, maar ook te
vooren reeds, toen Christus zelf nog op aarde omwan.
delde en predikte, een weezenlyk beletfel voor zyne
bekeering tot het Christendom, dat hy een groot geleerde, la de voQrnaamfe onder de Joodfche Godge.
leer.
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leerden was. Zulke Mannen verbeeldden zich maar al
te dikwils, dat zy reeds in het volle bezit der waarheid
zyn, en merken daarom niet zelden alles, wat van hunne gevoelens afwykt, als ketterye aan.
„ Vervolgens hadt by in zyn famenflel van Godgeleerdheid drie valfche geloofsartikelen, welken hein beletten tot Christus te komen. Het eerfte was': de Mes
moet een wacreldlyk Koningryk oprichten, en het-fias
Joodfche Volk tot het machtigfte en gelukkigfte Volk
onder de zonne maaken. Het tweede vloeide hieruit van zelf voort : indien 31efus de beloofde Mesfias geweest ware, dan hadt by niet in de handen van zone
vyanden kunnen komen , of gekruist worden. -- Het
derde: wonderwerken kunnen ook door den Duivel gedaan worden: en van dien aart waren alle de wondwererken van Yefus.
„ En is dit alles dus gefield, hoe moeilyk was het
dan, voor eenen Pharifeeuw, in het ryk van God te
komen! Echter was het by deezen Rabbi niet op zich zelven, ot niet volstrekt, onmogelvk, maar by maakte
het voor zich onmooglyk door de zonde tegen dein Hei
Geest (a).
-ligen
Mid.
„ (a) Het oordeel van onzen Schryver over Gamalie! is zoo
fcherp, dat ik my niet kan bedwingen, om 'er niet iets tegen
aan te tekenen. Voor eerst komt my onredelyk voor, alle de
byzondere ondeugden en wanbegrippen, die wy uit de EuangeliCche gefchiedenisfen veeeten, dat by het gros der Pharifeeuwent
bevonden worden, aan hem alleen toe te fchryven, om dus vare
zyne gehechtheid aan zyne voorouderly',e begrippen rede te
eeven. Maar inzonderheid acht ik het, in de tweede plaatze,
seer onvoorzichtig en liefieloos , iemand, zonder dringende redenen, de zonde, gelyk men ze noemt , tegen den Heiligen
Geest toe te fchryven , en hem dus als eenen aartsbooswicht
aantemerken, die, tegen beter weeten aan, zich aan de Godonteerendile lastering heeft fehuldig gemaakt, en zich dus van alle moog!ykheid, om genade en vergifFenis by God te vinden,
uitgellooten. En wat weeten wy toch van Gamaliël, het geen
ons tot zulke haatlyke vermoedens ten zynen nadeele aanleiding
kan geeven? Uit all-,s, het geen ons van hem, in de Handetingen der Apostelen, is opgetekend, kan ik hem niet anders befchouwen, dan als eenen Man, die van het wangevoelen der
Sadduceeuwen, dewelke de opftanding der dooden loochenden,
zeer
L12
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„ Midlerwyl was de raad van Gamaliël, in die betekenisfe, waarin hy denzelven aan den hoogera Raad gaf,
verftandig en voorzichtig. Deeze beroemde Rabbi vooronderftelde naarnlyk , dat de hooge Raad tegen de Christenen, die nog geduurig in aantal toenamen . te zwak
was, en, door geweldige middelen , zichzelven in het
uiter(le gevaar zoude brengen, zo niet zynen volitrekten ondergang bevorderen. In zulken gevalle is de raad
van Garaliël die der wysheid zelve. Daar Menschlyke
macht en hulpe te vergeefs is , moet men de zaak aan
God overlasten, en hem ootmoedig frneeken, dat hy de
rechtvaardige zaak doe zegepraalen. Ten befluite var:
deeze verhandeling merke ik aan, dat 'er nog een ander
geval is, waarin men zich van deezen raad kan bedienen.
En hierin is Lutherus my voorgegaan. Te weeten, wanneer 'er iets nieuws voorvàit in den Godsdienst, en 'er
aan den éénen kant zich eene nieuwe waarheid fchynt
te ontdekken, maar aan de andere zyde tegenwerpingen,
die waarfchynlyk zyn, tegen dezelve geopperd worden ,
dan handelt de Overheid van het Land, alwaar dit voor valt, overéénkomflig met alle regelen van waare wyslieid, wanneer zy aan geene van beide departyen byftand
verleent, maar de zaake haaren vryen loop laat, tot dat
de waarheid eindelyk overwonnen heeft. Dus handelde,
in den aanvange der hervorminge , Keurvorst Fredrik,
zulk een verflandig Vorst, dat hy, boven andere Vorften
-

Zeer afkeerig was; en, met betrekkinge tot de Apostelen , zich
nog te veel aan zyne volksvooroordeelen overgaf, om der waarheid, die zy predikten, openlyl hulde te doen; maar evenwel
de handelwyze, die het gros van den hoogen Raad, ten opzichte van dezelve gehouden wilde hebben , als onvoorzichtig
en onrechtvaardig afkeurde; en dus redelykheids en braafheids
,genoeg hadt, om zich door dien ftroom niet te laaten wegfeepen.
En heeft by zich naderhand met meer yver tegen 7efus en zyne
belangens gedragen, gelyk de Jooden van hem getuigen , fchoon
dit my nog niet onbetwistbaar voorkome, het kan zeer wel zyn,
dat hy dit ter goeder trouwe gedaan heeft; naa dat by gezien
halt, dat zachte middelen, die by eerst hadt aangeraaden, vrucht
waren, en dat een Paulus zelf, één van zyne Leerlingen,-los
tot de party der Apostelen was overgegaan. VBRTAALER". —
Zie woLrrius in Cur. Philol. in .Aïs. V. 33, die, met anderen,
genoegzaam op dezelfde Cvyze, als de Eerwaerde Sterk, over Ga3zaliël denkt.
-
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i}en van zynen tyd, den toenaam van den lvyzen bekomen hebbe . MELANCHTON noemt hem, om die rede,
in liet leeve, van LUTHERUS , een wys Man, die zich niet aan
de gevoelens van liet onkundig gemeen overgaf , het welk alle
in de eerie beginfelen wil tegengegaan
veranderingen ter
hebben.

„ Intusfchcn behooren, noch Vorften noch Onderdaanen, by zulk eene twyfelzucht en onverfchilligheid te
volharden ; maar , volgens de les van Paulus , zulke
nieuwe leeringen te onderzoeken , en , by aldien zy
dezelve gegrond vinden, dezelve aan te neemen, en 'er
by te blyven. Dit deedt de volgende Keurvorst, ; ohannes, die zoo 1landvastig by de waarheid bleef, van
dewelke hy op deeze wyze overtuigd was geworden,
dat by daarom den naam van den fiandvastigen ontvangen hebbe". Wat verder den uittag van dezen
raed van Gamaliël betreft , daeromtrenc tekent de
Hoogleeraer nog het volgende aen.
„ Dewyl de meeste Remmen voor den raad van Ga
waren, behielden de Apostelen hun leven: even•-nzalië
wel, om voor de leden, die van andere gedachten waren , eenige infchiklykheid te betoonen, kantte hy 'er
zich niet tegen, toen men hen tot een goed aantal
van (lagen veroordeelde. Waarfchynlyk was by ook
van begrip, dat de Apostelen deeze kleine ftraf£e wel
verdiend hadden; dewyl zy den eerbied, dien zy aan
den hoogen Raad verfchuldigd waren, zoo vermetel
gefchonden hadden.

„ Dan, zoo wel deeze fraffe, als het verbod, waar.
mede de hooge Raad de Apostelen liet vertrekken, was
by de gezamenlyke leden van deeze hooge vergadering
een uitwerkzel van hun onverítand (b). Welk verítandig mensch toch zal iemand iets verbieden, die meer
dan ééns verzekerd heeft, dat hy dit verbod niet wil
gehoorzaamen ; en geeft hem vervolgens vryheid ont
heen te gaan, en tegen dat verbod te handelen? En hoe
onverllandig was het niet, Menfchen, die zy voor op.
roermaakers en beleedigers van het aanzien van het Sanhedrin
hunne
verlegenheid,
om
zich
uit
dee•
van
minne
„ (b) Ten
ze netelige zaak zoo te redden, dat zy voor het volk hun aan
zien nog eenigszins bewaarden. VaRTe.^ EA".
,
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hedrin hielden, alleenlyk met Benige (lagen te liraffen,
en ze vervolgens te laaten gaan, om hunne oproerige
maatregelen te vervolgen, en hunnen aanhang grooter
te maaken".
Symbols; Litterarix Hagan, ad inerementum Scientiarum omne genus, a variis amice collatae, editore N.
BARKEY, D. et Th. Prof. Ciasfis fecund ae Fasciculus
primus. Hags;-Comitum apud 7. IL Munnikhuizen ee
C. Plaat 1779. In o&avo aoo pp.
Stukje dezer Verzamelinge, van welker oogmerk
I ent inrichting
wy onlangs verflag gegeven hebben ,

met een nevensgaend bericht, waer uit men derzelver
nuttigheid genoeg heeft kunnen opmaken (*), ontmoet
men, buiten de beknopte Letterkundige berichten aen
het einde medegedeeld , een viertal van toegezonden
Gefchriften , welken, ieder . in zyne foort , den oefen
-graenvil
zullen zyn.
De Eerwaerde E. H. Mutzenbeclier, zich bevlytigende,
om den Thefaurus Philologicus n. CIELU, met alle oplet tendheid , door den druk gemeen te maken , verleent
hier uit dat voortreflyk Werk, waer van wy, voor eni.
gen tyd, als een overnuttig Gefchrift, gewaegden (t),
etlyke voorbeelden; welken ten duidelykíle de waerdy
van dat Werk onder 't oog brengen. En zyn Eerwaerde doet dit met invlechtinge van verfcheiden taelkundige aentekeningen van zyne eigen hand, die hem tot eer
ítrekken ; en aenleiding geven, om te wenfchen , dat
hy, na de volledige afgifte van den Thefaurur, de hand
sen 't werk í1a, om de liefhebbers der Griekfche Taelkunde, door zynen eigen arbeid , verder te verplichten.
Hieraen volgt ene oordeelkundige Verhandeling over
het bedoelde van David, in 't opftellcn van den zes -endertigften Pfalm, roet ene nevensgaende verklaring van
den inhoud van dit Lied. Volgens den Eerwacrden 3.
Medhurst, aen wiep men dit Gefchrift verfchuldigd is,
heeft David dezen Pfalui gedicht, toen 3oab zig fchuldig
(*) Zie boven bi. 224.
(t) Zie boven bi. 293.
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dig gemaekt had aen ene affchuwelyke misdaed, door
.Abner, als een moordenaer, verradelyk, om te brengen;
en wel met oogmerk, om zich daerdoor des te krachciger te zuiveren, van alle verdenking, als of by de hand
gehad zoude hebben, in dat verfoeilyk wanbedryf van
Moab; het welk hem beweegt het zelve in zyne haetlyk_
beid af te malen, en ten levendigile te tonnen, hoe
ñerk hy het zelve wrackte. Zyn Eerwaerde ,
hec gefchied verhael, i Sam. III, in 't oog houdende,
fielt dit denkbeeld in een aennemelyk licht , en befchouwt dezen Pfalm als drieledig.
Koning David, zegt hy, den toefland zynes Ryks,
daer hy nu, door .4bners fchikking, niet alleen over
Yuda , maer over gantsch Israël en• 3,ucda het gebied
voerde, opmerkzaam gadeflaende, gevoelt zich leven
getroffen, door 't bezef van .7oabs verfoeilyk wan--dig
bedryf. Dit denkbeeld, dat zich aan zynen geest als
opdringt, brengt zyne hartstochten dermate in beweging, dat hy zyn Lied aenvange, met zich hier over
uit te laten, en te toonen, met welken afkeer by die
euveldaed befchouwt. Zie vers 2-5. Moab nu
1 ad dezelve bedreven in een td, aan • welken David
niet kon gedenken , of by moest zich tevens herinneren, de menigvuldige blyken van Gods goedertieren
gerechtigheid, welken zyn Volk ondervonden-heidn
had. Zulks leid hem op, om hiervan te gewagen, en
den Allerhoogflen deswegens te verheerlyken. Zie vers
6—io. En eindelyk befluit hy dit Dichtftuk met:
ene hartlyke bede tot God, Hem fmekende, dat Hy
zyne goedertierenheid en gerechtigheid over alle Godvruchtigen uitbreide, en hem in 't byzonder befcherme, tegen alle de aenflagen der hovaerdigen en Godloo.
zen. Zie vers II----I;.
Naer dezen leiddraed geeft onze Uitlegger ene door_
loopende verklaring van dit Lied, welke hy in dezen
brengt tot op het zevende vers, ftaende het overige
gedeelte in een volgend Stukje voorgedragen te zullen,
worden. Het gantfche beloop dier verklaringe , dus
ver opgegeven, toont de oplettendheid, tael- en oordeelkunde des Uitleggers; en zyne aenmerkingen, terwyl ze flrekken om zyne felling, nopens het bedoelde van David te begunftigen, dienen daedlyk om aen
Uit Dichthuk, op dien grondflag, een nieuw licht by
1,l 5
te
-
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te zetten. Vooral heeft dit plaets omtrent des I7ich:
tere tael, vers 2 -5, welke woorden, inzonderheid die
vers 2 en 3 voorkomen , aen vele verfchillende verklaringen onderhevig zyn, die duidelyk toonen, dat ze den
Uitleggeren moeite baren. Zynes oordeels heeft men
zulks grootlyks te wyten, aen een verkeerd denkbeeld,
van 't geen den Dichter aenleiding gaf, om op zodanig
ene wyze te fpreken ; terwyl ze, op den door hem ge
grondflap, zeer gereedlyk te verftaen zyn. Zie-le:dn
hier 's Mans vertaling , met ene nevensgaende korte
voortelling van den algemenen zin, volgens zyne breedvoeriger uitlegging.
Het woord der overtredinge des Godloozen, het verraderlyk gefprek van 7oab met Abner, wanneer hy hem ter
zyde afleidde in 't midden der poorte, om in íhlte met
hem te fpreken , is in het binnenfie van myn hart. De tael,
het gefprek van dien Godloozen, heeft my zo gevoelig
getroffen, dat ik het aendenken hiervan, uit myne ge.
dachten , niet kunne verdryven. Daer is geen vreeze Gods
*oor zyne pogen. Hy is een overgegeven Godlooze, die
alle denkbeelden, welken hem eerbied en ontzach voor
God moesten inboezemen , uit zyn harte verdreven
heeft. Want by heeft [hem] , (te weten Abner,) gevleid
met zyne oogen. Hy heeft hem, niet als een Krygsheld,
openlyk aangetast, maer als een verrader met een vleiend gelaet toegefproken , om hem te verlokken ; om zyne ongerechtigheid te vinden, om zich aen hem te wreeken
over den dood van zynen broeder Afahel, dien Abner,
zynes ondanks, in den kryg had doen fneuvelen; om hem
te baten, of liever het woord haten genomen in de kracht
der betekenisfe met de gevolgen van den haat, om zynen
haet uit te torten, of , om zynen bedekten haet uit te voeren.
Moab heeft zich in dit wanbedryf niet anders voorgefteld,
dan zynen haat en wraaklust den vollen teugel te vieren. De woorden zynes monds [zyn] onrecht en bedrog; hy
heeft zich geheel toegeleid, om, op ene bedriegelyke
wyze, onrecht te plegen: by heeft opgehouden het goede te
verftaen [en] te doen; hy is afgeweken van den weg des
verfbands; die den mensch tot weldoen leid; en 't is
dus geen daed van voorzichtigheid, maer van een kwaed
hart. Men kan dit wanbedryf ook niet verglimpen als
ene daad van overyling; by heeft tyd gehad van zich te
bedenken, maer zyn kwaad hart heeft hem doen voortgaen.
-
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iaen. Hy heeft onrecht bedacht op zyn leger; geduurende
den nacht (*) heeft die verrader overleed, hoe by zyne
euveldaed ten zekcrflc zou volvoeren : by heeft geflaen op
een weg die niet goed was hy heeft geffiaen in de poortti,
hy heeft aldaer ge[laen , om Ab er af te wachten, om
zyn versed te plegen , [en] by heeft liet kvraed niet verworpen, of is het kwaed niet tegengegaen. De verkeerdheid
zynes harten is alleszins blykbacr; de Ritte van den
nacht heeft hem niet doen bedaren ; het flaen in de poorte, de plaetze des gcrichts, heeft hem niet tot nadenken
gebragt; het ontbrak hem niet aen tyd, noch aen eenleiding, om zich te bedenken; alles was vruchtloos om
hem te wederhouden; hy was. te ontaert om het kwade
enigen tegenttand tebieden".
By de twee dtis ver gemelde Gefchriften komen, in
dit Stukje, nog twee andere. Het eerfte befaet uit etlyke tot nog onuitgegeven Brieven van den beroemden
Clz. Wolf, aen , . C. Harenberg, met een Voorbericht en
nevensgaende aentekeningen van den laecflen. En het
volgende behelst Benige berichten van denzelfden Haren berg , nopens den geleerden. Y. G. Eccard , zo ten opzichte van het Kerklyke als het Letterkundige. Beiden be.
heizen ze verfcheiden wetenswaerdige byzonderheden,
welken vooral ter ophelderinge dienen van deze en gene
voorvallen dier beide Mannen, welker Schriften zo veel
geruchts gemaekt hebben, en die dacr door, een ieder
in zyne foort, in onderfcheiden twisten ingewikkeld zyn
geworden.
-

Leerreden op eenen Biddag over Zacharia VIII. 3, uitgefproken door j. HrNLóPEN , Predikant te Utrecht. Te Utrecln by A. v. Paddenburg, 1779. In groot oEíavo 35
bladz.

eenleiding van des
tael , door Propheet
N aer
Zacharia, H. VIII. 3. Ick ben wedergekeert tot Zion,
HEREN

ende ick fal in 't midden van Yerufalem woonen : ende 3erufalens
(*) 'Er was naemlyk, gelyk de Eerwierde Mtitzenbecher, uit het
beloop der gefchiedenisfe, toont, één nacht verloopen, tusfchen
liet vertrek van °oab, van David, en 't verraderlyk ombrengeu
van flbner.
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km fal geheeten worden eene fladt der waerheyt, ende de berg
des HICRxN der heyrfcíaaren een berg der heyligheyt, welken;
de Eerwaerde Hinlópen, door ene uitbreiding, beknopt-.
lyk. opheldert, fielt zyn Eerwaerde zich voor, twee
hoofdzaken te verhandelen. I. Te toonen, „ dat een
volk dan waarlyk gelukkig is, wanneer het, als eene
burgerlyke maatfchappy, eene ftad der waarheid, en,
als eene Godsdienftige , een berg der heiligheid is."
II. Voor te dragen, „ hoe God zelf by een Volk wil
komen woonen, om het, door zyne heiligende ge
zulk een geluk te brengen ". Op de voor-„nade,to
hiervan grond by ene toepasfing, gefchikt om-fteling
Nederlands inwoonders te.bewegen, „ tot verootmoedi,, geode fchaamte over hunne zonden en ongerechtigheden, en tot bekeering vandezelven": mitsgaders „om
hen aan te moedigen tot een onwankelbaar vertrouwen
„ op de Godlyke belofte, en dus een recht gebruik te
„ maatren van zyne Genade". Het geheele beloop
der Leerreden is naer vereisch ingericht ; maer inzonderheid heeft zyn Eerwaerde by uitftek wel uitgevoerd, zyne af,chetfing van een Volk, „dat in de burgerlyke han„ delingen waarachtig en getrouw, en in den Godsdienst
„ heilig is". Dit Tafereel is bovenal der befchouwinge
waerdig.
Het tweede Eeuwgetyde van Amersfoorts Hervorming , plechtig
gevierd in eene Leerrede over Deur. VI. 20-25. Door
A. RI.•rci as, Mededienaar van liet H. Euangelium aldaar.
Te Utrecht by A. v. Paddenburg, 1779. Behalven de Moorreden 8o bladz. in gr. oftavo.
opweklyke Redenvoering, zo ver het bepaelde
Enegefchiedkundige
aengaet, voor die van Amersfoort
ook , ten aenzien eter

hoofdzake,
in 't byzonder; doch die
de gelukkige hervorming, door andere In ;e' tenen onzes
Lands met Richting gelezen kan worden. Iac Ecr;. aerde
Rutgers ontvouwt nacmlyk het veorf'el van israëls Leidsman kortbondig, en ontleent daeruit de volgende byzon_
derheden, T7oor eerst. „ 'Er is geen grootcr voorrecht
„ voor een Volk, dan onderwys van God te ontv;:n gen,
„ in den rechten weg om Hem te dienen". Ten tweeden.

„ is
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„ Is de mededeeling van dat onderwys een gevolg van
„ byzondere beweldadigingen en uitreddingen van zulk
„ een Volk , zoo veel te grooter is dat voorrecht".
Onder deze tweeledige Leering draegt by der Gemeente
voor, een welingericht beknopt verflag van den oorfprong
en voortgang der Hervorminge, te Amersfoort, zo daer
als elders, als een onmiddelyk gevolg van Nederlands
verlosfing uit den klem der Spaenfche banden ; wacrin
Gods beweldadiging en verlosfing zichtbaerlyk te befpeuren was. Na het voorftellen hier van gaet de
Leeraer over, om, ten derden, te toonen, „ dat 'er uit
s, dien hoofde niets betamelyker is voor zulk een bewel„ dadigd Volk, dan de gedachtenis van dit alles onder
„ de Nakomelingfchap te bewaren". En eindelyk legt
by 't 'er op toe ,om zyne Toehoorders levendig te doen
bezeffen , „ dat men dan eerst de gedachtenis van dit
„ alles dankbaar bewaart, als men dezelve eendrachtig
aanlegt tot bevordering van de vreeze des Heeren".
Wyders vind men aen deze Leerreden nog gehecht ene
Naemlyst der Leeraren, die, zedert de Hervorming, de
Kerk van Amersfoort bediend hebben; met aenwyzinge
van den tyd hunner aenftellinge, komst van elders, of
vertrek naer elders, en overlyden, voor zo verre zulks
aengetekend kon worden.

Vertoog over de nuttigheid en noodzaaklykheid eener nieuwe
beryming der Lutherfche Pfalmen en Liederen. Te Am.
herdam , by Weege en van S tendel , enz. So bladz. ii*
gr. oftavo.

als het in onze Hervormde Kerk toeging, wanE ven
neer men met ernst de handen aen 't werk begon te
Kerklyk

ílaen, om ons
Gezangboek te verbeteren, dat
velen, 't zy uit onkunde, bygeloof of andere reden,
'er niet voor waren, ja 'er merkelyk tegen meenden te
hebben, even dat zelfde ondervinden, gelyk dit Vertoog
ons aenduid, de Broeders Lutheranen in een dergelyk
geval. Terwvl een aental zich verblyd, in 't heuchlyk
vooruitzigt, dat de aengevangen arbeid, ter invoeringe
van een beter ten Godsdienfte gefchikt Gezangboek, wel
dia voltrokken zal zyn, en men elkander zal mogen toe.
roe.
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roepen, zingt den Heere een nieuw Lied; worden 'er andr<-e gevonden, die deezen arbeid voor onnut houden, ja
denze^ ven geheel wraken. Denzulken nu tegen te gaen,
en hun, op ene befcheiden wyze, overtuigelyk onder 't
oog brengen, dat de hedendaegfche beryming der Pfalmen en Liederen, tot nog in de Lutherfche Kerk gebrui.
keiyk , om gegronde reden af te keuren zy; en daer
op , uit het voorgeftelde, af te leiden, de noodzaeklykheid en nuttigheid ener beryminge, die beter beantwoord
aen de vereischren van een Godsdienftig Kerkgezang, is
het oogmerk des Schryvers van dit Vertoog. Hier
toe ft it by,, in navolginne van den Schryver der Zedige
Bedenkingen over de beste keuze van N. Pfalmryin , de drie
navolgende kentekens ener goede Pfalmberyminge voor.
„ I. De Pfalrnrym moet welvloeijend zyn , zoo dat
men niet , of zeer weinig, merken konne, dat 'er iets
„ ingelascht zy, alleen om den rymklank te krygen,
„ zonder dat tevens het digtfluk daardoor fchooner en
s , in foort. volkoomener worde."
„ a. De Pfalmrym moet klaar zyn, en gemaklyk van
„ elk verftaan worden , zonder dat nogtans de levendig„ heil en zwier van een digtmaacig fiuk daardoor verloo„ ren gaa. En"
„ g. De herymde Pfalmen zyn zo veel beter, als ze
„ nader overeenkomen met den oorfprongelyken Text,
„ of wel met de Nederlandfche Overzetting."
Wanneer men nu de thans in de Lutherfche Kerk ge.
bruiklyke Pfalmen en Liederen aen deze kenmerken
toetst, is het verre van dier, dat ze de proef kunnen
doorftaen; gelyk de Schryver van dit Vertoog, door
ene menigte van voorbeelden, die by nog ílerk zou hebben kunnen vermenigvuldigen, ten duidelykfte toont.
't Zv genoeg een enkel voorbeeld in dezen by te bron=
gen uit den CIVden Pfalm, alwaer het egde en i4de vs.

aldus luid

:

Hoe groot zijn al gelijke
En veel uw werken, Heer!
Gij hebtze wifsfelijke
Ende wonderlijk zeer
Geordonneert w agrachtig;
E77ÁG mcc overvlae4
,
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,ta d'aard (door uw hand krachtig)
Vol van uw groote goed.
In de zee groot en wijde
Daar krielt zonder getal
't Gediert aan elke zijde,
Beide groot ende fmal:
De fchepen gaan daar inne,
Daar zijn Walvisfen groot,
Die gij maakt, dat met zinne
Zij daar in fpeelen bloot.

„ Is dit, mag de Schryver van dit Vertoog wel met
„ reden zeggen, is dit alles taal om by den heiligen
Godsdienst te zingen? Men leeze of zinge deeze aan
„ gehaalde Verzen in de nieuwe beryming der Hervorm,, den, en men zal wel dra de fchoonheid en Godlykheicá
van dit Dichttuk ondervinden; daarmen hier niet ge_
boven zou, dat het IDávids Pfalm was, indien hy in
„ ons Gezangboek niet daarvoor aangetekend Rond.
Proeve eener Natuurkundige Befchouwing van den .aardbol,
door P. BODDAERT, Med. Dr. benevens de waarnemingen
over den oorfprong der Bergen en de verandering op dent
Aardbol, door P , s. PALLAS. Uit het, Fransch vertaald,
en met Aanmerkingen voorzien. In 's Gravenhage by J.
du Mee. Behalven de Voorreden 173 bladz. in gr. oc-

tavo.
Proeve van den Heer Boddaert vindt men, in
innedegeregelde
orde, by een verzameld, het geen de
Be

-

voornaamíle Natuurkundigen te berde gebragt hebben,
wegens het formeeren van onzen Aard- en Waterbol,
en de veranderingen die dezelve met en door den Zondvloed ondergaan heeft; met nevensgaande aanmerkingen
over deszelfs tegenwoordigen toeftand. By de oncvouwing hiervan verleent hy ons een wel ingerigt verflag
van 't geen daaromtrent bovenal op te merken ftaat; en
wel byzonder eene gezette onderrigting van de ligging
en Eirekking der Landen en Zeen, der Meeren en Riviezen, benevens die der Bergen, en derzelver verfchillen.
de
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de inhoud. Onze beleezen en opmerkzaams Autheur
heeft dit alles doorvlogten, met natuurkundige waarneemingen en aanmerkingen, welken ter ophelderinge van
de gewigtig(le verfchynzcicn, daarin voorkoomendc,
dienen. —• Aan deeze Proeve is voorts gehegt, eene vertaalde Verhandeling van den Hoogleeraar Ptnllas, welke die
vlytige onderzoeker der Natuur, in de algemeens Vergadering der Keizerlyke Academie van Weétenfchappen
te St. Petersburg , voorgcleezen heeft; na dat hy, op het
bevel der Czarinne, byna de geheele lengte van Afie , en
een groot gedeelte van de twee grootfte Schakels der
Bergen, die de bewoonbaare Aarde onderfleunen, doorloopen had. Hy geeft in deeze Verhandeling, die de
Heer Boddaert nog met aanmerkingen verrykt heeft , een
aaneengefchakeld verflag van zyne waarneemingen, op
die uitgeftrekte Reize, met betrekking tot het Gebergte, en de blyken der veranderingen, welken de Aard
vooral ten opzigte van Rusland, ondergaan heeft,-bol,
't welk hem grond verleent, tot het rnaaken van eene
waarfchynlyke onderftelling, ter verklaaringe van den
oorfprong der Bergen , en de daarmede verknogte veraudering van onzen Aardkloot. — Zie hier zync Schetze
eener onderflellinge, welke, naar zyn gevoelen , dienen
kan, om den tegenwoordigen toeftand van de oppervlakte der Landen te verklaaren.
„ Veronderíteld zynde , dat de hoge Bergen van Granietfteen (*) , van oudsher , Eilanden gemaakt hebben,
op de oppervlakte der Wateren, en dat de ontbinding
van den Granietleen de eerfte hoopen van quartsagtig en
fpathagtig Zand en Slib met Mica, uit welke het grove
zand (grail) en de Schisten der oude Schakels beflaen,
uitgeleverd heeft : dan moest de Zee de ligte brandbaare en yzeragtige Stoffen , die door de ontbinding van zo
veele Dieren en Planten, met welke zy bevolkt is,
voortgebragt zyn, en de overblyfzelen van die Lighaamen
(*) Volgens de waarneemingen van den Hoogleeraar Pallas
beftaan die fchakels van hooge Bergen, welken hy Bergen van
den eertien Rang noemt, uit Granietfteen ; dien hy den voor
inhoud van onzen Aarkloot agt te zyn; befchouwende-namfte
denzelven als den grondlag der vaste deelen van den Aardkloot,
als een Steen, welke niet gegroeid, maar te gelyk met de Aar.
de getchaapen is, Zio zyne Waarmot-mingen, bi. 97,...Io .
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men zelve, na de oevers brengen, en aldaar, deze beginzelen in de laagen, die zich op den Granietfleen formeerden, indruppende, die hoopen van Pyriten of Kie
maken, die de Vuurplaarzen van de oude branden--zen
de Bergen zyn, die men eindelyk de eene na de andere
zag uitbarllen, op verfcheiden plaatzen van den Aardbol. Deze oude Vuurbergen, waarvan zeer veele Eeuwen zelfs tot de minfle blyken uitgewischt hebben,
wierpen de laagen door elkander, die reeds door den
tyd hard geworden waren, onder welke zy uitbarstten, en veranderden op verfcheiden wyzen de Stoffen
dezer Bedding; her zy dat zy, door de kragt van hun
Vuur dezelven deeden frnelten , of tot kalk branden;
en dus de eerie Bergen van den Schistband voortbragten , die ten deele met de Kley• en Zandbedden van de
vlakten overeenkomt ; zo wel als de Kalkbergen , die
eene vaste Rotz maaken , en meest zonder biuk van
verfleeningen zyn. Toen wierden ten deele die Holen,
Spleeten en Scheuren, naar verfcheiden rigtin gen , in
beddingen of laagen voortgebragt. die in volgende Eeuwen door de indrupping van Quartz, Spath, vette Aarde (glaifes) , mineraalen, brandbaare {toffen enz. vervuld
wierden , die wy thans onder den naam van klompen
Aders of Gangarten bewerken. Deze uitwerkingen der
Vuurbergen hebben op verfcheiden plaatzen aangehouden tot op onzen tyd, vooral in de nabuurfchap en den
grond der Zee. Door hen zag men nieuwe Eilanden uit
den grond van den Oceaan ryzen; deze hebben waar.
fchynelyk die groote en verheven Kalkaartige Bergen
in Europa doen ryzen, die voorheen misfchien Coraal.
Rotzen en Schulpbanken geweest zyn, (gelyk men nog
hedendaagsch in de Zeeën vindt,) die deeze voortbreng zelen begunlligen, en alwaar de Kleyagtigp grond altyd
overvloedig moet zyn in Kies. Door dezen Káikgrond
en Kleyagtig bezinkzel, dat zich door zyn zwaarte na
beneden begaf, vermeerderde de grond der Zee; de Kalk
zich opeen tot verfcheiden hoog--bedingftapl
ten, die verfchillend waren, naar de verfchillende foor.
ten, die dezelve uitmaakten, en volgens de plaatzen,
die best gefchikt waren, tot voortbrenging van de eene
en andere zoort van die levende Wezens , of volgens
den loop der Stroomen, die zekere Poorten naar de
Kusten medefleepten en overbragten , gelyk wy het aan
al.
1. DEEJ.. ALG. LETT. NO. 12 .
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alle Kusten zien. De Golven bragten altoos de ligtfle
Stoffen naar de Landen. Van de andere zyde vermeerderden de Aardens, die op de Bergen voortgebragt werden, (zo door de ontbinding van den Graniet- en andere
Steenen, als door het vergaan der Dieren en Planten,
benevens de ítukken der Rotzen, die door de Beeken en
Stroomen medegefleept wierden,) de Kusten, en zetten
dus allengs4 ens de Paalen der Zee verder, en de Zee
wierd dikwils genoodzaakt te wyken, wanneer .de een
of andere Vuurberg de laage Landen der Kusten deed
ry zen. Maar deze vermindering der Zee, gevoegd by
de waarfchynelyke verteering der Wateren, zou nog niet
konnen voldoen, geduurende millioenen van Jaaren, om
die Horizontaale Zeebeddingen, die wy in onze ver van
de Zee gelegen Heuvelen, zo vol van verfleeningen bewonderen, droog te maten, en om aan ons vast Land
die uitgeftrektheid te geeven. Het moest dan gebeuren,
na dat eene groote uitgefl.rektheid Lands, aan den voet
der oude Schakels, reeds ílerk met Dieren bevolkt, en
met Bosfchen vervuld was, dat de Aardbol eenige fchuddingen kreeg, die door geweldige uitbraaken, in den
grond der Zee, de golven zo konden opheffen enjaagen,
(lat zy met geweld een groot gedeelte van den bewoon.
den Aardbol ovcrftroomden , ja zelf hoog verheeven
Bergen; en door het agterlaaten van (toffen , die in die
bruisfchende golven gemengd waren , het vaste Land
vermeerderden, en misfehien ter zelver tyd in het innerlyke van den Aardbol ontzaggelyke holen maakten,
die een gedeelte van den Oceaan konden inzwelgen, en
het waterpas byna zo laag brengen, als het naderhand in
de Eeuw der gefchiedenisfen van de Menfchen gevonden is."
Deeze vooronderstelling, naar welke de Bergen van
den eeríten rang, uit Graniet be(laande, met de Aarde
gefchapen , doch die van den tweeden en derden rang
ontflaan zyn, uit Onderzeefche Vuurbraaken vereenigd
met geweldige Overftroomingen van Water (*), ontheft
de
(*) Ter nadere opbelderinge van dit gezegde, zullen wy hier
nog gebruik maaken van eene Aantekening, welke de Heer Bod
met betrekking tot dit onderfcheid, elders in deeze Ver-daert,
geplaatst heeft.
-handelig
„ De Bergen van den eerften Rang zyn die lange Schakels van
Ber.
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de Hoogleeraar Pallas vervolgens van alle verdenking
van onwaarfchynlykheid; met aantooninge, dat laatere
verfchynzels van die natuur, hoewel in eene mindere
maate, daar aan beantwoorden; terwyl by tevens doet
zien, dat men langs deezen weg eene fchynbaare reden
vindt, ter verklaaringe of ophelderinge van verfchciden
byzonderheden nopens de tegenwoordige gefteldheid van
onzen Aard- en Waterbol, by zonder wegens de rigting
en
Bergen, wier Toppen door de Wolken hoeren, en met eene altoosduurende Sneeuw bedekt zyn. Zy gaan zagt fchuins op, gelyk
die van den tweeden en derden Rang, maar ryzen fehielyk , als
Pyramiden, met fcherpe punten van alle zyden uitfteekende; en
aan hunnen voet ziet men fchrikbaarende Afgronden en diepe Valleyen; op hunne 'Toppen ziet men eeuwige Sneeuw en Ys; en
hunne toppen vertoonen de Natuur in haaren Ouderdom, en ftrekken dus tot onwraakbaare getuigen van den hogen ouderdom der
Aarde,, die alle IHandfchrifeen en Jaarboeken der gryze oudheid
van dwaling overtuigen. Zy beftaan , gelyk de Heer P A L L A s
aantoont, uit Graniet ; dus zyn de Pyreneefche en .4pennvnfche
Schakels , de Crapatz Bergen, de Bergen van Saxen en de Hartz,
de Riphifehe Bergen, de Caucafus, de Taurus en de Libanon in
Alle, de Maanbergen in Africa, de flndes en dpalaches in America.
„ De Bergen van den tweeden Rang maakera geen Schakels,
maar flegts eenige Groepen van Bergjes, welker Aarde verward
gefchikt, en eenigzints Steenagtig is; en als uit brokken van gecalcineerde en half Glas geworden Ligchaamen beítaan. Deze
fchynen a1s door onderaardfche Vuuren opgeworpen. Dus zyn de
Monte Nuovo, de Etna, den 4damsberg in Ceilon, de Pic de
Tenerife, en verfcheide anderen.
„ De Bergen van den derden Rang, meer of min verheeven,
het zy alleen, of by groepen, hebben meer of min gefchikte lagen; en moeten aangemerkt worden als voortgefprooten uit sloffen, die in zwaare overftroomingen op elkander gefchokt zyn;
zy zyn van boven rondagtig, of met aarde gedekt, en men vind
'er Zand of ronde Keitjes. Hun binnenife beftaat uit Ilorizontaale Beddingen, vol vertfeeningen van Land- en Zeedieren, en
Planten die het aanweezen van den Zundvloed f}aaven; gelyk
ook, Leem, Mergel en Krytbedden, verfcheiden Schisten, Marm ers, Kalkfteenen, Schisten en Marmers met verfteeningen gevuld, Oker- en Oehrbedden. De Beddingen van deze Bergen
fchynen uit de zyden der Bergen van den eerften Rang voort
te komen , en worden , in de Hoogduitfche Bergwerkkunde,
Irlotzgebi rge (zo veel als Ylvtbergen) genoeu d."
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en ftrekking der Bergen en Kusten in verfchillende Ge
merkt by ten befluite nog aan ,-westn.Wydr
dat Europa en de laage Landen van Afie, zints die ontzachlyke omwenteling, van welke meest alle de oude
Volkeren van Afie, de Chaldeen, Perfen, Indiaanen, Tybetatsnen en Chineezen, geheugen draagen, en derzelvcr
tydftip , op weinige jaaren na , gelyk stellen met dat
van den Zondvloed van Mozes, aanmerkelyke veranderingen ondergaan hebben , door andere overftroomingen ,
die dan eens veroorzaakt zyn, door dergelyke uitbarílingen in de Zee; dan eens door fchielyke uitgietingen van
groote Binnenlandfche Zeën, gelyk misfchien die, welke men thans de Middellandfche Zee noemt, ende Zwarte Zee (*), die ter zelver tyd groote ílibberige Vlak-

tens
(*) Het denkbeeld van den onvermoeiden TOURNEPORT, en
van den Graave na uurroti, over den ouden flaat van de Zwarte Zee en haar gemeenfchap met de Caspifche Zee • word meer

en meer door de waarr^eemmgen. der Reizigers bevestigd. De
Zeehonden , eenige Visfchen en Schulpen, welke de Caspifche
Zee met de Zwarte Zee gemeen heeft, maaken deeze oude gemeenfchap byna ontwyffelbaar, en dezelve omftandigheden too'
nen, dat het Meir Aral voorheen aan de Casp fche Zee gevoegd
was. Ik heb, in het derde Deel myner Reizen, de oude uit
deze Zee over de WoQstynen van Astracan,-getrkhidvan

en aan de andere zyde van den Jaïk, gefchetst, door de blykhaare

Kusten, met welke de hoge vlakten van Rusland deze Woestynen
omgeven, door den flaat en de delfllofFen van die oude Kust, en
het zoute flib, met verkalkte Zeefchulpen gemengd, die zelfs de

geheefe oppervlakte der Woestyne bedekken. Men vind in da

Befchryving van Ukranien, van den Heer le J"asfeur Sr. de Reauplan, (Ronan i 6o 4° ) p. 9, eene zinfnede, die dezelve fchynbaarheden aan den Borysthenes toekent. Een hedendaagsch Rei
(Rich. Chandler's travels in Afa minor,) meent, dat de Zee-ziger,
zich ondtyds uit trekte tot aan de Bronnen van den Meander, en
Bene Golf maakte tusfchen de Bergen van Mesfogis en den Taurus.
Anderen vonden nieuwe blyken van de Zee in Klein Alien, Perfen, en aan den Donau, verre van de tegenwoordige Grenzen van
de Zwarte en Caspifche Zee. De oude overleveringen nopens de
fchielyke doorbraak van de Zwarte Zee door den Propontis, ^a elke
TouRNEroRT, door zyne waarneemingen, geftaafd heeft, fchynen
in alle opzigten waarfchynlyker, dan het gevoelen dat onderfl;elt,
dat de oude Landengte tusfchen de Caspifehe en Zwarte Zee verdroogd is, door de opeenstapeling van het Slib der Rivieren.
,
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tens droog lieten; dan eens eindelyk door inbreuken der
Zee en overftroomingen van laage Landen: om niet te fprceken van die kleine brandende Bergen, welken niet zeer
diep zyn, en van de uitwerkzelen der ftroomende Rivieren, en Aardbeevingen , de vlakwording veroorzaakt door
Winden, Wateren , groeijing enz.; waarvan men genoegzaame Verhandelingen vind in bekende Werken; des
hy 't niet noodig agte hier over uit te weiden.
Teerhandeling over de Zeden, Gewoonten enz. der Wilde T7olken. Door den Heer JENS KRAFT, _7ustitie -Raad van den
Koning van Denemarken, enz. Te Utrecht by A. Stubbe.
Behalven de Voorreden, 400 bladz. in o5tavo.

het opftellen deezer Verhandelinge had de Hoog B yleeraar
Kraft niet flegts ten oogmerk, byeen te za-

melen, het merkwaardige, dat hy wegens de Wilde Volken vond aangetekend; rriaar wel bepaaldlyk het voor
dat tot zyn beoogde diende, in zodanig een-namfte,
gezigtpunt te plaatzen , dat het hem des Menfchen natuurlyk vermogen , den oorfprong en den voortgang van
deszelfs befchaafdheid ontvouwde. Om hier van eene
proeve te nemen gaat hy in deezen, voor eerst, na,
hoe de Mensch zig vertoone in zynen wildl}en en onvolniaakthen toeftand. Dit brengt hem verder. ter nafpoo.
ringe van de voornaamíle gebruiken, burgerlyke inrig.
tingen in de leeveriswyze der tot nog ontdekte Wilde
Volken, waar uit hy dan gevolgen afleidt, met betrekking tot den ftaat der vroegte Waereldbewooneren. En
even zo houdt by ten laatfle het oog gevestigd op de
Godsdienftige denkbeelden der Wilde Volkeren, om
derzelver herkomst, en de daar uit ontftaande gevoelens
welken onder hen (tand gegreepen hebben , op te helde..
ren. Men ontmoet hier des, onder de bef.houwing van een aantal van merkwaardige byzonderheden
nopens de Wilde Volkeren, dat op zig zelve gevalligen
leerzaam is, eerie nafpooring van 't geen men wegens den
oudften toeftand des Menschdoms , en deszelfs natuur
vordering, in den ftaat van Wilde Volkeren, naar-lyke
alle waarfchynlykheid hebbe te denken ; 't welk onge.
twyfeld zyne nuttigheid heeft ; en waartoe ons de oplatende en oordeelkundige Kraft in dit Stukje eene ge-
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fchikte handleiding verleent; van welke men ten deezen
opzigte niet vrugt gebruik zal kunnen maaken.
Zie hier intusfchen 's Mans vergelyking van den wilden met den redclyken toeftand van 't Menschdom ,
waar uit men het groote voorregt van den laatoen boven
den eer_len kan opmaaken, ter verwyderinge van alle
zodanige denkbeelden, die zommigen te berde gebragt
hebben, om het tegendeel te beweeren. Onze Autheur
den Wilden Mensch in alle zyne voordeelen, en tevens
ook aan de andere zyde, in het ongelukkige van zynen
toeftand, befchouwd hebbende, befluit uit het laatfte,
„ dat de Reden der Menfchen het grootehuismiddel zy,
„ waar .door hy, ten grooten deele, zyn leven onder„ houdt, en dat zonder dezelve flegts een zeer gering
getal van Menfchen de groote weldaden der Natuur
genieten konde;" waerop hy verder in deezervoege
vervolgt,
„ Op deze wyze kan men met waarheid zeggen, dat
de toehand van den volflagep Wildeman die gene zy,
waarin het Menschdom tot op het geringfte getal verminderd wordt, en dat men denzelven dies voor den
flegtflen ftaat van allen te houden hebbe. Wat de Voordeden belangt, die uit deze wilde Levenswyze voortvloeijen; men ziet ligtelyk, dat dezelven niet zo zeer
in een wezenlyk goed beflaan , welk de Wilden boven
ons genieten , als wel in het ontbeeren van verdrietlykbeden, welken wy, volgens onze inrichtingen in 't ge.
meen, plegen te ondervinden, en ook ondervinden moeten. Want, zonder te onderzoeken of Burgerlyke Genootfchappen, zonder groote ongemakken, heftaan kon.
nen, en of de Genootfchappen, op onze wyze ingericht,
niet aan meer ongevallen onderworpen zyn , dan andexen, zoo zal het 'er toch, als men alles wel wikt en
weegt, ten besten daarop uitkomen, dat het verftandig
en redelyk denkend en handelend Leven veel gelukkiger
zy, dan liet enkel zinlyk en dierlyk Leven. Want al
kent het jaatfte de meeste kwaaden dezes Levens niet,
het kent ook het meeste goed van 't zelve niet; ei 't is
een gemeen en gansch geen gering gebrek of mistlag by
ons, dat wy 't goede, welk wy genieten, zoo gering
achten, en van het kwade, welk ons bejegent, daarentegen, met grooten ophef fpreeken. Het zinlyk of natuurlyk dierlyk Leven'beftaat in enkele verwarring en als
in
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in een geduurig lyden. De vergenoegingen van hetzelve

beftaan nergens anders in, dan dat men van onaangenaame gewaarwordingen te rug gehouden worde. Een Dier
(tilt zvn honger en dofst, en de drift ter voorttecling
met blydfchap, om dat deze voldoening het zelve van
eenige plagen en onrusten ontheft. De weinige oogenblikken des Levens, waarin wy een waar genoegen frnaakeik , en in de Ziel, als 't ware, eene hoogere dan Menfchelyke Wellust genieten, zyn die genen, waarin alles
rondom en van binnen in ons in rust, ons denkbeeld zuiver, yen de Ziel van alle fterke verlangens en afkeerigheden bevryd is; en daarom is in een zinlyk dierlyk Leven, waarin men zich zelven niet kent, dan als men de
eene of andere begeerte wil voldoen , geene werkelyke
gelukzaligheid; want deze is alleen een gefchenk der Reden. .
„ Het is ontegenzeglyk eene van onze grootíte dwaalingen , dat wy te zeer buiten ons zelven leven, en dat
wy te veel met het uitwendige vooringenomen zyn. De
zinlyke Mensch is daarin tegen ons overgeíleld : in en
by zich zelven bepaald, geniet hy bykans niets van de
Waereld, daar hy ze zelfs het meeste fchynt te genieten. De verftandige of redelyke Mensch, die in zich
zelven iets diergelyks bezit, zoo als de dingen buiten
hem,zyn, kan alleen zeggen, de waereld met hare heer
te bezitten, en dezelven tot de zone gemaakt-lykhedn
te hebben , en dies beliaac de regte en,waare Rykdom in.
de Reden. Wil men zeggen, dat de regte Heerlykheid
befta , in zyn goed te genieten, zo geniet de enkel zin
geniet-lykeMnschotgzeminf.Watby
de gewaarwording der dingen in een oogenblik, en een
oogenblik daarna, is hem weder vergeeten, wat ze geweest zyn, terwyl de Redenmagtige Mensch, in 't genot
van het tegenwoordige, den grond ten beftendigen gebruike der dingen voor het toekomende fielt. En dies is
de gewaarwording van den zinlyken Menscla, zelfs in
eenen redelyken en redenloozen toeftand; geenzins dezelfde: en dies is de redelyke Mensch alleen de regte
Genieter, alleen de Heer der' Waereld, die zulk een
Bezitter daar van kan zyn, dat by ligtelvk aan anderen
het bezit daar van betwisten kan. Maar dit bezitten
der geheele Waereld zelve is als iets gerings terekenen ,
tegen de heerlykheid van den redelyken Mensch; naarMm q.
dien
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dien hy alleen God kan kennen en aanbidden, en zich
dit korte Leven kan doen ftrekken tot eene voorbereiding van een volmaakt gelukzalig en eeuwigduurend Leven hier namaals. Ook moet en kan de redelyke Mensch
zich , in alle kwaden en tegenheden dezer Waereld, op
de GodIyke Voorzienigheid betrouwen , ten einde in
allen leed en ramp van die hoogstverheven hand, voor
welke de gantfche Natuur beeft, de noodige hulp en
troost te verwachten.
„ Het is onloochenbaar, dat de redelyke Mensch,
in de Maatfchappye met anderen, aan duizenden van
Gemoedskwellingen en Hartsverdrieten onderhevig is,
die hem weezenlyk ten deele tot fehande verftrekken,
om dat hy ze ontgaan, of voor zichzelven zeer verminderen konde. Dezen nogthans hebben ook haar nut.
Her is beter dat een Mensch door zyne driften geduurigl . opgcwakkerd en verlevendigd worde, dan dat by
inílape , en zich in zichzelven verlieze. Indien alle
Gemoedsbewegingen ophielden , zoo zoude men niets
vinden , waarop onze begeerten gericht waren : wy
zouden welhaast ons zelve moede worden, en 't Leven
zou dan een veel grooter last voor ons zyn, dan tegen woordig. Een Mensch, die, op eene zinnelyke wyze,
niets bemint, niets haat, en noch eenig zinlyk g@noegen noch ongenoegen gevoelt , vervalt welhaast tot
eene verachting van het Leven, en wordt dus voor zich
en de waereld ten last. M,isfchien zoude het een liegt
middel zyn , om 't Menschdom volkomener te maken,
als men alle menfchelyke gebreken wilde uitroeijen.
Een enkel vernuftig, redelyk en van al het zinnelyke,
om zoo te fpreeken, als afgetrokken Mensch , zoude
mogelyk, aan den eenen kant, zulk een byzonder Schepzei zyn, als, aan de andere zyde, een enkel zinnelyk
of op zich zelven gelaten, en aan het aardfche geheel
vcrflaafde Mensch. Kan 'er wel iets zinneloozer, iets
ongerymder,, onder de Zonne bedagt worden, dan een
Indianzzsch Boeteling (*), die alle moeite ter waereld
aanwendt, om het zinnelyke in zich te onder te brengen ? Wy zyn in onzen tegenwoordigen toeftand bepaald, om, deels redelyk , deels zinnelyk , te zyn :
want
(*) Zie PICARD to zyne Godsd. pl. aller Dolken. 1. 1), en TA,
V.laN R in zyne Bourn, IV B. 3. I3ocfdd. 6.
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want dit te zamen, in zekere evenredige mate by een
gevoegd, maakt eenen volkomen Mensch uit. De oneindige Wysheid heeft, ongetwyfeld, de menfchelvke
zwakheden geduld, en toegelaten, om onze volmaaktheden te bevorderen. Wy lyden zelfs voor onze inwendige misdagen; en de eene Mensch is voor den anderen
dikwyls een wel fcherpe, doch ook zeer dienflige Gees fel: want zouden wy wel ooit gelukkig zyn, indien we
geen leed altoos beproefd hadden? IIet ontbreekt aan
Beene voorbeelden van Menfchen, die zichzelven het
Leven benomen hebben, om dat zy eener on_Afgebrokene
Gelukzaligheid moede waren , gelyk ook anderen hun
Leven befloten hebben, om de deals duu.rende weder
te doen eindigen. Eeoc beíicnd.ige Geluk -wardighen
-zalighednvortueTnfpdvrozaken mogelyk eerie zelfde misnoegdi,eid in den M ensch;
terwyl eene zekere afwisfeling van die beiden het Geluk
des Levens uitmaakt, en men, na het wel doorftaan der
kwaade uurgin, de goede uuren dubbeld geniet. Daarom
maken de verhevener Gemoeds- vermogens allecnlyk hee
ware heil van den Mensch uit , in weerwil dier ongevallen, welken tellens an dezelven onaffcheidelyk zyn.
De allerwildi'ce Raat , waarin de Mensch niet zeer van
de Dieren onderfcheidcn is, is des wel mogelyk, en de
Mensch bezat in denzelven nog de krachten om "zich te
voeden en te onderhouden: desniettemin was dezelve de
onvolmaaktfte in zichzelven, en de onvolmaaktfte ten
aanzien van het gantfche Menfchelyke Geflacht: en echter is 't ook zeer waarfchynlyk, dat 'er nooit een tyd
geweest zy , waarin de Mensch, geheel en al , van alle
Gezelfchap ontbloot, geleefd zoude hebben; noch ook
zulk een; waarin de Reden geheel en al by hem opgehouden zoude hebben. De oudfte 4Vaereld heeft in de
groot[le onwetendheid geleefd; maar 't is onwaarfchynlyk ,, dat zy daarom van alle Reden ontbloot en geheel
onvernuftig geweest zoude zyn." — Dit is ten klaarfte
af te 'neemen uit het geen de Heer Kraft in dit Stukje
bybrengt, nopens de Leevens- en Denkwyze der laatere
%Vilden, die thans nog in de Waereld zyn; volgens de
berigten, welken ons de nieuwfte en beste Reisbefchryvingen desaangaande verleenen.
,

I\I m 5

Gad

494

ISILL0T

Gedenkfchriften, dienende tot de Gefchiedenis van LODEWYc
X I V en XV. Door den Heer Abt MILLOT, Lid van de
Academien der Weetenfchappen van Lions en Nanci. Derde
Deel. Te Amf erdam by Yntema en Tieboel, 1779. In
groot oftavo , 366 bladz.
dat deeze Gedenkfchriften , (van welker
N aarmate
nuttigheid en wyze van uitvoering, wyreeds een en
anderwerf gewag gemaakt hebben,) vorderen , in 't ontvouwen der Gefchiedenisfen van het beoogde tydbeftek,
naarmaate hier van worden zy ook gewigtiger; ter oor
dat de zamenloopende omftandigheden van'tSpaan--zake
fche en Franfche Hof geftadig meer ingewikkeld worden, 't welk de Staatkundige listen en kuiperyen hand
over hand doet toeneemen. Het voorgevallene, zedert
de komst van den Cardinaal d'Estrées, als Gezant van
Frankryk , aan 't Spaanfche Hof, in den jaare 1703,
binnen welk tydsverloop dit derde Deel zig bepaalt ,
levert desaangaande eene groote verfcheidenheid van
tooneelen en characters, welker opmerkzaame befchouwing alleszins leerzaam is. De Abc Mi/lot, een oordeelkundig gebruik maakende van de oorfpronglyke Rukken ,
fchikt dezelven in eene zo wel geregelde orde, dat die
verfcheidenheid, niettegenftaande de tegen{frydige berig_
ten van de verfchillende partyen, die elkander op het
fynfte weeten te dwarsboomen , den Leezer geene verwarring veroorzaake; en dat derzelver ontvouwing diene, zo ter ophclderinge van 't Gefchiedkundige in 't algemeen , als wel byzonder ter duidelyker voordragte
van de Staatkundige wegen, welken men ter wederzyde
heeft ingeflagen ; dat aan veele byzondere voorvallen
geen gering licht byzet. Men leert hier, buiten
het Gefdhiedkundige beloop, de characters veelor Perfoonen, die de voornaamfte rollen fpeelden, onderfchei.
dcnlyk kennen; en vindt menigwerven reden om zig te
verwonderen, over de listige omwegen, waar van ieder
Cabaal zig op haare beurt weet te bedienen , om de
raadflagen en poogingen der tegengefielde party af te
keeren, kragtloos te maak en, of geheel te verydelen.
Wy zullen den Leezer, tot een flaaltje uit dit Deel,
beknoptlyk iets melden nopens de ongenade en gun!Uige
her-
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herftelling der Princesfe van Urfns, welke, in het hier
ontvouwde tydbeftek , zo ten aanzien van haar beleid,
als van haaren invloed, vooral niet minder opmerking
vordert, dan eenige andere Staatkundige Perfoonaadje in
die dagen. Het Franfche Hof mogt eenmaal oordeelen ,
zeden te hebben, om op haar misnoegd te zyn, en haar
van 't Spaanfche Hof te verwyderen; 't leed egter niet
lang , of men vond het ten uiterile raadzaam, haar weder aan 't zelve te doen verfchynen; ten bewyze dat
men ten volle overtuigd was van haare uitíleekende bekwaamheid in ítaatkundige handelingen.
Deeze Princes naamlyk ; welker charafter wy reeds
opgegeeven hebben , met meldinge, hoe zy met rede
aangemerkt moge worden, als een der voornaamfte beweegraderen van 't Franfche Hof, in die dagen, aan 't
Hof van Spanje (*) , kon zig met cie maatregelen van den
Franfchen Gezant, den Cardinaal d'Estrées, en even zo
min met die van deszelfs Neef en Opvolger den Abt d'Estrées vereenigen. Zulks baarde eene tweefpalt, welke niet
anders dan nadeelige gevolgen kon hebben. Men befchuldigde elkander ter wederzyde; ieder verdeedigde en handhaafde zyne maatregels; ieder had zyne party, en de
naaken werden hoe langs hoe verwarder. Philippus de Tl,
Koning van Spanje, benevens deszelfs Gemaalm, agtten
de Princes ten hoogfile; daarentegen was Lodewyk de XIV,
Koning van Frankryk, die haar tot nog begunstigd had,
eerlang ten terkte tegen haar ingenomen. Dit laatae
had eindelyk ten gevolge, dat Lodewyk, in 't jaar 1704,
bevel gaf, om de Princes van Urfinr uit Spanje te doen
vertrekken ; waarin men van de z\yde des Spaanfehen Hofs,
hoe ongaarne, ook bewilligde; terwyl by tevens, om
ftaatkundige reden, even als by voorheen den Cardinaal
opontbooden had, nu ook den Abt d'Estrées te rug riep;
benoemende vervolgens den Hertog van Grarrtnaont cot her
Gezantichap naar Spanje. Men verbeeldde zig dat het
deezen Gezant, na het verwyderen der Princesfe, en de
daarnevens genomen maatregelen, gemaklvk zou vallen,
alles in Spanje te beítuuren , naar de inzigten van het
Franfehe Hof; dan het duurde niet lang, of men ontdekte dat men gedwaald had.
„ De
(*) Zie hoven N. 281.
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„ De edele gevoeligheid der Koninginne, zegt de Abt
„ Millot, de leevendigheid van haaren geest, haar on„ vermydelyke invloed, haar groot gezach by den Ko„ ning, de noodzaakelykheid, dat zy haare vertrouwe„ ling, of liever haare vriendin, by zig had; het belang
„ van deeze, welk vorderde, dat zy zich openlyk rech„ vaardigde, de verbindtenisfen, welke zy niet konde
„ nalaaten met het Hof van Spanje te onderhouden , alles
„ had moeten voorzien, dat de -Prinfes van Urfins nog
wel gelegenheid tot ongerustheid zoude geeven. Te
„ vergeefs had Lodewyk befloten, haar van zyn eigen Hof
verwyderd te houden, en haarbevelgegevenomweder
„ na Rome te vertrekken; te vergeefs had by verboden,
„ dat men voor haar werkte , om haar verlof te doen
„ verkrygen, om zich te rechtvaardigen. Eene Vrouw
„ van dat character, die eene zo groote rol gefpeeld
„ had , die de achting en vriendfchap bezat van Vorften ,
„ van welken men haar, tegen derzelver dank, gefchei„ den had, behield nog groote middelen van herftel in
„ haare ongenade." Dit leerde de ondervinding,
na verloop van weinig tyds.
Men ontdekte wel dra aan 't Franfche Hof, en 't was
dies tyds ook het gevoelen van den Hertog van Grammont,
die, egter, wat laater,, anders dagt , dat men den raad der
l3rincesfe by de Spaanfche Koningin noodig had. Hier op
betoonde men haar meer blyken van agting; en de Koningin bragt eerlang te wegen, dat Lodewyk der Princeffe toef}onde, te Verfaillles te komen, om zig te regtvaardigen : ja, eer 'er nog een jaar verloopen was, be
floot by de Princes weder naar Madrid te zenden, om den
Koning en der Koninginne genoegen te geeven; niette.
genftaande de Hertog van Grammont nu alles aanwendde,
om haare overkomst te keer te gaan. — „ De Vorst
gaf, zegt Millot, zyn vertrouwen weder aan de Prin„ cesfe van Urfins. Ongetwyffeld had zy zich gerecht,, vaardigd in zyne ooggin. Hoe zeer zy ook in fommige
gevallen ongelyk mocht hebben, de ondervinding hewees duidelyk genoeg, dat de Gezanten, terwyl zy
„ hunnen haat voldoening gaven met haar in ongenade te
brengen, het welzyn der beide Kroonen niet bevor„ derd hadden." In die omftandigheden was het zigtbaar,
dat de Hertog van Grainmont , die door zyn gedrag den
Koning en der Koninginne mishaagelyk geworden was,
aan
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aan 't Spaanfche Hof niet meer van nut kon weezen:
waarom hem ook zyn ontílag, dat by verzogt, op de
eerlykfte wyze gefchonken werd, onder voorwendzel,
dat de ílaat zyner gezondheid hem niet toeliet zyne
dienifen te vervolgen. Hy werd in den jaare i7o5 , opgevolgd door Amelot, Markgraaf van Gournai; en deeze
Gezant, die bevel had, om alles te overleggen met de
Princesfe van Urfins, verwagtte derzelver komst aan 't
Spaanfche Hof, met even zo groot een ongeduld, als de
Koning en Koningin van Spanje.
„ Intusfchen finaakte de Princes , gelyk de Abt Mil„ lot vervolgt, opgehouden door eene ziekte, fchoon
„ door Lodewyk gedrongen om te vertrekken, in Frankryk
„ het genoegen van, op haare beurt, eene foort van
„ zegepraal over haare vyanden te genieten. Doch
„ haare, aankomst in Spanje was nog eene andere zege.
praal. De Koning en de Koningin hadden beflooten
„ haar te gemoet te gaan. En wanneer de Gezant hun
„ onder het oog bragt, dat deeze onderfcheiding mis„ fchien den Spanjaarden onaangenaam zoude weezen,
„ antwoordden zy , dat zy gelooven zouden niet te beant„ woorden aan alles wat Lodewyk, ter liefde van hun,
tot voordeel der Princesfe, gedaan had, indien zy ook
„ niet, in deeze gelegenheid, iets buitengemeens voor
„ dezelve deeden".
„ Na eene zeer tedere ontmoeting, op den afiland van
„ twee mylen van Madrid, wilden zy de Prinfes ver„ plichten om in hunne Koets te treeden. Het Hofge„ bruik liet dit niet toe, wanneer de Koning -en de Ko„ ningin zich by een bevonden. Ook weigerde de Prinfes
„ deeze eer, hun biddende, dat zy niet kwaalyk wilden
„ neemen , dat zy hun , voor deeze ééne reis in haar leven,
ongehoorzaam ware. Zy hervatte, gelyk men begeer„ de, hare bediening van Camarera major of Eerfte Plaat„ juffer ;" en de Koningin gaf haar blydfchap, over de
komst en het verblyf der Princesfe, op het nadruklykfte,
te kennen, in haare dankbetuigingen aan den Koning van
Frankryk; die ook, in beantwoordinge haarer Brieven,
zig onder anderen, nopens dit onderwerp, tot lof der
'rincesfe, aldus uitliet. — „ Ik zie met een gevoelig ge.
noegen, dat de, blydfchap, welke gv gehad hebt over
de terugkomst der Princesfe, by aanhouding nieuw
„ blyft, en ik ben overtuigd, dat haar gezond verfstand,
„ en
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„ en het vertrouwen, welk gy in haar flelt , veel kuhnen
„ toebrengen tot den welfland der zaakera. "— Dit getuigenis wreekte de Camarérc over alle de oude befchuldi^Yingen; en haar volgend gedrag, in eensgezindheid met den Gezant 4»2elot, diende ter verfterkinge van 't vertrouwen,
dat de Koning van Frankryk op haare bekwaamheden had.
By het aantekenen deezer omwentelinge van 't lot dier
Princesfe kwam ons onder 't oog, hoe wy, in ons berigt
van het tweede Deel deezer Gedenkfchriften, gewag
gemaakt hebben, van het ontwerp des Konings van Frankryk nopens het aanflaan van de landing der Gallioenen van
Mexico, om het gebrek aan geld ten Hove te herflellen ;
't welk de Princes Urfins op het overtuigelykfte wraakte (*) Gemerkt ons nu de uitslag hier van in dit Deel
verhaald wordt, met meldinge, hoe de Staatkunde zig
van de Roomfche Geestlykheid wist te bedienen, om
een bedryf, van welks onregtmaatigheid m ennatuurlyk
overtuigd was, als geoorlofd te doen voorkomen, zo
zullen wy dit verflag nu hier ter plaatze nog mededec-

len.
„ De Spanjaards, verhaalt ons de Abt Millot, kantten
zich zo flerk tegen het ontwerp, dat men in Frankryk
gevormd had, om de goederen, door de Gallioenen van
Mexico aangebragt, te rug te houden, als een nood
hulpmiddel, dat men, zelfs voor des Konings-zakely
te rugkomst te Madrid, wanhoopte, het in zyne volle
uitgeftrektheid te kunnen uitvoeren. De goede trouw der
Kooplieden belettede hen, het geen den vyanden der beide
Kroonen toebehoorde, te ontdekken; de Raadsheeren
van Staat hielden , daarenboven, taande, dat de ver
onwettig zoude weezen , ten opzichte-beurtvklaing
van goederen, die vóór den Oorlog aangehandeld waren.
Men riep, eindelyk , dat de Kooplieden bedorven , en de
Handel verloren zouden weezen, indien men niet aan
elk uitkeerde het geen hem toebehoorde ; en dc gisting
nam toe, in evenredigheid van de onzekerheid en ver
-wylinge.
„ Dewyl de Godgeleerden veel vermochten op de ge.
rnoederen , bedacht de Cardinaal d' Estrées de zaak voor
te lellen als een gewetensgeval. Men vraagde hun, voor
eerst; of men den Engelfchen en Hollanderen het geld
moest
Zie boven bi. 278.
(`)
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moest te rug geeven, dat gerekend werd denzelven toe
te behooren, voor de Koopmanfchappen, welke zy na
de Indiën hadden gezonden? Ten tweeden ; op wiens kosten men nieuwe Schepen moest bouwen, om den han
te bewaaren en te herstellen ? Ten derden;-delrInië
of, in eene tydsomftandigheid, waarin het aankwam op
de behoudenis des Ryks, dat gedreigd wierd door vyanden, die, voor het groocfte gedeelte, ketters waren,
de Koning van Spanje , dewyl zyne geldmiddelen uitgeput waren, zich in geweten konde bedienen van al het
Goud en Zilver der Vloote, dat den Spanjaarden toebehoorde, onder voorwaarde van het te rug te geeven, zo
ras by zoude kunnen ?
„ Al de Godgeleerden, die Monniken waren, (want 'er
worden geene anderen genoemd,) waren van gevoelen,
Voor eerst; dat, volgens de Schriftuur en den H. Thomas , pryzen en veroveringen, gemaakt op vyanden,
die eenen onrechtvaardigen Oorlog aandoen , gelyk de
Engelfchen en Hollanders, wettig waren. Ten tweeden;
dat 'er geen zwarigheid konde í}eeken in het bouwen
van nieuwe fchepen, op kosten der vyanden , die de
oude verbrand hadden. Ten derden; dat de Koning, geen
ander hulpmiddel hebbende, en zich verbindende om de
hoofdfom en renten weder te geeven, zo dat niemand
Benige fchade leed, dan die van uitftel van betaalinge,
zich van deeze goederen konde bedienen; ondervoorwaarde (voegden 'er de Augustiner Monniken by) dat hy den
Kooplieden , die het noodig hadden, zo veel uitkeerde, als
vereischt werd, oen dezelven naar hunnen Raat te onderhou
Bykans vyftig Godgeleerden van onderfcheiden-den.
Monniken - ordens hadden deeze uitfpraak ondertekend.
„ Eene uitspraak van Koopluiden zoude beter geweest
zyn in een geval, waarby de Koophandel zo veel belang
had. Maar deezen konden geen gunflige uitfpraak geeven. Lodewyk wilde geld hebben; hy wilde, dat men
dit zoude neemen, dewyl men geen ander wist te vinden ; en dewyl de misnoegden trachtten al den haat,
wellen zulk Bene bewerking moest verwekken , derf
Franfchen op den hals te werpen , fcheen de ílem van
kundige oplosfers van gewetensgevallen van zo veel te
meer gewigt te zyn, naar maate men meer toeleide, om
de zaak als onrechtvaardig te doen voorkomen Lodewyk
keurde dit middel goed, als bekwaam zynde om, het volk
een
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een beter denkbeeld te geeven omtrent zyne verkeerde
begrippen; want, zeide hv, het is hier minder te doen
om eene wezenlyke gewetens zwaarigheid , dan orn liet byzonder
belang derzulken, die zich tegen den wwelfland des Ryks aankanten.
De Kardinaal Portocarrero trad met zeer veel y ver in de
oogmerken des Konings van Frankryk. Men begrootte
het Zilver der Vloote op twaalf millioenen hukken vair
Achten. Hy was vangevoelen, dat men hier van vier
millioenen behoorde verbeurd te verklaaren, verzekeren-de, dat de vyanden voor nog aanzienlyker fommen belang in het zelve hadden , en dat men nog twee millioenen moest te rug houden , by wyze van leening van de
koopluiden. De Raad van ílaat, de Raad van Castilie
en die van Indië waren van gevoelen geweest, dat men
fteciits drie millioenen behoorde verbeurd te verklaaren.
Men íteldc het Bevel op, overeenkomflig met het gevoelen des Kardir^aais ; dc Koning tekende het, terwyl by
alleen het despacho hield ; en 'er werd beflooten , dat men,
zonder vertoeven , twee millioenen .hukken van Achten
aan Lodewyk zou zenden."

A. KLUIT, Inwijingsrede over 't Recht, 't welk de Nederlander.e
gehad hebben, om hunnen wettigen Vorst en Heer i'HTl.irs, Ko.
ning van Spanje, af te zweren. Uit het Latijn in 't Nederduitsch
vertaald, en met een Voorrede, nadere Ophelderingen en Bylagen
verry,kt. Te Leyden by J. le Mair, 1779. Behaiven de Voorrede en de Bylagen 186 bladz. in gr. ot avo.
de Nederlanders geregtigd om Philips, Ironing van SpanWaren
je, af te zweeren? en op welken grond waren zy geregtigd,

tot het doen van dien gewigtigen flap? Ter beantwoore inge dcezer vraage [telt zig de Hoogleeraar Kluit voor, in de eerfte plaat.
ze, te fpreeken, over het regt der Vorften op deeze Landen; dan
na te gaan, de zwaarte der rampen, die de Nederlanders onder
}hunnen laattien Vorst doorgewo teld hebben; en eindelyk het
oog te vestigen op het afzweeren en uitjaagen van Philips zelf.
Het eerie gedeelte firekt, om te wonen, dat het regt onzer
Vorten een Lrfregt geweest zy, en dat dit regt befl:aan hebbe, in
de Landvor/lelvke Overigheid, „ uit kracht van welke de Graven
„ waren Overfle Heeren, Richters, Gehieders, Bewindhebbers en
Eigenaars van deze Landen, en die, behalve 't Roomschkei„ zerlijk gebied, geen hooger boven zich erkenden." Onze Graa,
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ven, (die zig al vroeg trapswyze van 't Roomschkeizerlyke gebied
ontrokken,) waren des, gelyk de Hoogleeraar tragt te doen zien,
zo in 't Burgerlyke, met opzigt tot de beftiering deezer Landen,
Souvereinen, die het opperfte bewind en de hoogfte raagt in han
hadden , als geregtigd zynde, tot het uitoefenen van alle de-den
regten van hooge Overigheid of Opperhoofdigheid. De
Hoogleeraar hier mede, zyns oordeels, alle denkbeelden van Benige hoegenaamde ondergefchiktheid van 't Graaflyk gezag, (waar
voor voelen onzer Historie -en Staatkundigen pleiten,) den boden
ingeflaagen hebbende, verledigt zig voorts ter ontvouwinge van 't
misbruik, dat de Spaanfche Vorst van deeze zyne raagt gemaakt
heeft, en de jammerlyke rampen, waarin de Nederlanders daar
door gedompeld werden.
En dit leidt hein tot het derde of laatfte gedeelte zyner Reden
betreffende de afzweering van Philips; waar in zyn-voering,
oogwit is , „ te wonen, dat onze Nederlanders , door geweld en
„ door uiterften nooddwang, om voor hun zelfsbehoud alles op
„ te zetten, zoo verre gebracht zijn, dat zij de wapenen hebben
moeten opvatten, en zich door 't recht des Oorlogs , zelfs tegen
„ wil en dank, in vrijheid hebben moeten Rellen ". De Hoogleeraar kant zig hier, overeenkomfig met de gronden, weken by in
't Berke Deel zyner Redenvoeringe geleid heeft, ten fterktte tegen de zodanigen , die beweeren , dat de Landzaaten geregtigd
waren om Philips het bewind te ontneemen , en hem alle gehoor
te ontzeggen; ter oorzaake dat by 's Lands Privilegien,-zamheid
hoe dier ook door hem lbezwooren , balddaadig met de voeten
trapte, en, 't in alle opzigten op Bene eigendunkelyke Regeering
toelei. En wel byzonder tegen dezulken, die beweeren, dat de
Nederlanders dien Vorst, al vroeger, (voor het openlyk opvatten
der wapenen,) in dat licht befchouwd, en hunne maatregels tegen hem genomen hekben, als tegen een Vorst, die , door 't
fch^nden van 's Lands Vryheid en Voorregten, daadlyk van zyn
regt en heerfchappy op deeze Landen vervallen was. Hiertegen
houdt de Hoogleeraar fi:aande , dat de Nederlanders geen regt
haíden om hunne gehoorzaamheid aan Philips te ontzeggen ,
fchoon by hunne Privilegien, Vryheden en Voorregten krenkte,
ja geheel verbrak; om dat Philips, als Soeverein, nooit met zyne
Onderdaanen zulk Bene voorwaardelyke ouderhandeling gemaakt
ha_i. „Onze erflijlte Landvorfíen, en eigenaars van het
„grondgebied , zegt hij , hebben zulke onderlinge Verdragen
„ met hunne Nederland fche bewoners nimmer aangegaan; de op„ períte Meeren en bezitters dezes Lands hebben inzulkervoege
„ nimmer aan hunne Onderzaten Privilegien vergund, OP DAT zij
door die Privilegien Landvorílen zouden worden, en op DAT
„ zij als zoodmnigen van 's Lands Inwoners gehoorzaamheid en
„ trouw, als 't ware, voor zulken prijs zouden koopen, en hun„ ne genegenheid en getrouwheid ondervinden ; maar in tegen.
„ deel! zij hebben Privilegien vergund, om AT zij Landvorflen
1. DEEL, ALG, LLTT. co, I2.
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en Eigenaars van den grond - waren; OM DAT zij der Nederlan„ deren gehoorzaamheid en 4etrouwheid jegens zich, zoo menig„ vuldig en zoo langdurig, voornamelijk in Oorlogstijden, hadden
ondervonden ". — „ En in der waarheid', dus vervolgt de
Redenaar verder, „ voor dat men van weerskanten de wapenen
„ heeft opgevat , hebben nimmer onze Voorouders zich eenig
denkbeeld gemaakt, noch raadflagen gevormd, om hunnen wet„ tigen Heer te verzaken, of af te zetten, veel minder hem aan„ gemerkt, als of hij van rechtswege van de regeringe vervallen,
en uit zijne wettelijke bezitting verftooten ware, daarom dat
„ hij hunne Voorrechten en Vrijheden verbrak , of geweldige
„ middelen tegen hun gebruikte". -- De Hoogleeraar, dit
tegengefelde beweerende, geeft inmiddels een nadruklyk verflag
van den jammerlyken coeífand onzer Voorouderen, die vergeefsch
alle poogingen aanwendden ten einde den Vorst te beweegen van
maatregelen te veranderen; die, in 't midden van hunne ftiteekingen en jammerklagten , hunne rampen zagen toeneemen , ja eer
ondervonden , dat de Spaanfche wapens tegen hen aangegord-lang
wierden, om 't met geweld vyandelyker wyze op hun verderf toe
te leggen; 't welk hen ten laatíte noodzaakte de wapens op te
vatten, en 't geweld met geweld te keer te gaan. — „ Onze
„ ongelukkige Nederlanders.', zegt de Redenaar, tot dit tydftip
gekomen zynde. „ door den alleruiterften nood geperst, in de
„ diepfte ellende bekneld, tot een wanhopig befluit gedreven ,
„ grypen de wapenen aan, en 't geen de Natuur allen menfchen
geleerd heeft, dat veroorloven zich de Nederlanders naar recht
en naar reden. Immers! Indien de Nàtuur zelve , indien de
„ rechten, de uitfpraken en wetten van alle natien, de zelfver„ deediging van zich en de zijnen, voor de geheiligfte en on„ fchendbaarfe aller wetten rekenen ; indien het 's Vorllen
plicht is, het leven, de goederen, de middelen htmner Onder„ daanen tegen alle geweld te verdedigen; maar onzen Neder„ landeren niet alleen geene hulp, geen bijftand of onderíland
„ door hunnen Vorst bewezen, maar integendeel hij zelf die gene
geweest is, die vijand van de zijnen geworden, met vijande„ lijke wapenen het Vaderland naar den (trot flak: indien ooit ie
toen, voorzeker, hun plicht, zoo dra hij-„mands,zowhet
het Gemeenebest den dolk poogde in 't hart te drukken, en het
„ moordgeweer, in 't burgerbloed alreeds geverwd , alom deed
„ glinferen , dien moorddolk af te kaatzen , en het bebloede moord„ geweer met alle de vermogens, die Natuur aan de hand geeft,
„ van der overigen halzen af te weren ". De Hoogleeraar dringt dit denkbeeld verder aan, verdeedigt de Nederlanders,
als tot zelfverdeediging genooddwangd zynde tegen alle befcltuldiging en verdenking van Muitery, en trekt eindelyk den inhoud
zyner voorftellinge aldus te famen.
„ Daar onze Landsheeren zoo groote en uitmuntende Rechten
bezeten hebben , dat niemand hen uit het bewind konde zet„ ten;
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„ ten , daar de Vorst deze Rechten zoo geweldig misbruikt heeft,
„ dat hij, tegen gegeven trouw en beloften, de Inwoners zijnes
„ Lands prangde, vermoordde, als beesten behandelde, en noch
„ op fineekgefchriften , noch op beroepingen , noch op andere
„ wettige middeltiq , enigen acht Ploeg ; maar integendeel door
„ krygshenden en foldaten, door geweld en door wapenen, hen
zijne bevelen dwong te volgen, en, 't geen alle wreedhe„ den te boven gaat , alle toegangen om te vluchten, en 't ge„ vaar van den dood te ontkomen, hun toeloot , indien 'er, dus
doende, geene middelen of wegen gelaten wierden, om voor
zijn leven en zelfbehoud te voorzien, dan welke de Natuur
„ aan alle menfchen in de hand geeft, om geweld met geweld te
„ keeren; indien hieruit een openbaar en geweldig Burgeroorlog
oprijst, en het Recht aan den degen verbleven, den Verwin„ naar vrijheid geeft, om te doen, het geen hij , verwonnen,
„ zou hebben moeten lijden; waartoe dan noch langer de minfte
bedenking, of de zegepralende Nederlanders hebben , door 't
recht van Wapenen, door 't recht van verwinning, 't zoo ver.
re gebracht, dat zij PHILIPPVS , nu niet meer hunnen Vorst,
„ maar hunnes Vaderlands allerbitterlfen vijandt, door vijandi„ ge wapenen hebben overmeesterd; uit zijne bezittingen ver„ dreven; hem de heerfchappij ontwrongen; alle trouw en ge„ hoorzaamheid opgezeid, en zichzelven en al het hunne, te
„ gelijk met hunnen Voorouderlijken grond, in veiligheid en vrij„ heid gehandhaafd".
Gemerkt de Hoogleeraar in dit alles verfr_beiden ftellingen
voordraagt, die zeer veel verfchillen van, en in zommige opzigten
lynregt aanloopen tegen, de thans zeer algemeene denkbeelden,
zo van 't Graaflyke gezag als van de maatregelen onzer Voorouderen ten dage van den Spaanfchen Vorst, die eigendunkelyk zogt
te heerfchen, met afzigt van 's Lands bezwoeren Privilegien, zo
begreep zyn Ed. ligtlyk reeds vooraf, dat zyne Redenvoering veeIer tegenfpraak onderhevig zou zyn. By gelegenheid dat de ondervinding van agteren, na 't aanhooren en leezen der Latynfche
Redenvoeringe ,zulks bevestigde ,is by te rade geworden ,de Nederduitfche uitgave met nog eenige nadere ophelderingen en bylagen te
verryken ; 't zy om zyne denkbeelden duidelyker te ontvouwen,
of zyne tellingen , ware 't mogelyk , nog bet te bekragtigen. Dan
desniettegenftaande zal egter zyne denkwyze, nopens dit Stuk ,
vermoedelyk, voor als nog niet ligtlyk ingang vinden, by dezodanigen, die met de gewoone denkwyze desaangaande ingenomen
zyn. Onpartydige Leezers, evenwel, zullen het voorgedraagene
niet wel geheel met verfmaadinge kunnen verwerpen ; daar de
Hoogleeraar verfcheidene bedenkingen nopens dit onderwerp te
berde brengt, die met regt geagt mogen worden overweeging te
eifchen ; doch eene overweeging die tyd vordert, om alles met
bedaardheid na te gaan, wat tot het fluk der Leenregeeringe ,
met betrekkinge tot het Graavelyke I3etqind bier te Lande, in
vroeNn 2
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vroegere en laatere dagen, behoort; waarop het in deezen voor.
naamlyk aankomt, nadien de Hoogleeraar zyne denkbeelden daar.
omtrent als ten grondflage van alles legt, daaruit gevolgen afleidt,
en naar dezelven het voorgevallene verklaart. — Naastdenkelyk is men veelal aan de eene zyde te veel ingenomen tegen het
denkbeeld der Leenregeeri ge hier te Lande , terwyl men 't aars
de andere zyde wat te fterk doorzet, en 't komt ons niet vreemd
voor te vermoeden , dat men de Leenregeering hier te Lande
hebbe te befchouwen , als min of meer gemaatigd , naar de zeden
van den Landsart, en de toenmaalige omftandigheden van tyden
enz aaken; 't welk best fchynt te beantwoorden aan de veifchillende handelingen der Graaven en Edelen, mitsgaders die der
Steden in laatei ty.i : dan dit denkbeeld zou juist de gevolgen,
welken de Hoogleeraar uit de Leenregeering afleidt, niet begunf}igen. Veelligt geeft deeze zyne Redenvoering den deskundigen
wel aanleiding, om dit alles verder na te flsooren; terwyl we intusfchen met verlangen te gemoet zien, hoe zyn Ed. de daar toe
behoorende Stukken zal behandelen, in een volgend Deel van zyne Historia Critica Comitatus Hollandia et Zeelandice.
,

Drie Brieven aan den Wel Ed. Hooggeleerden Deere A. KLUIT.
BehIzende eenige Aanmerkingen op deszelfs zo even gemelde
Inwijingsrede. Te flinfierdam by A. Mens jansz. 1779. In
gr. ol:ïavo 62 bladz.
drietal van Brieven ontmoeten we verfcheiden byzondeI n.reditaanmerkingen
op des Hoogleeraars Redenvoering, voor•

naamlyk ltrekkende , om de (Idling van zyn Ed. nopens het
Soeverein gezag der Graaven tegen te gaan ,en verder te doen alen,
dat de Nederlanders ' zig daadlyk van den beginne der onlusten
af, tegen de oogmerken van Philips verzet, en hem eindelyk
afgezwooren hebben, als een Vorst, die, door 't verkragten
van 's Lands Privilegien, van zyn regt en heerfchappy op deeze Landen vervallen was. Alle de daarin voorgeftelde aanmerkingen zyn zeker niet even gewigtig, naar ze zyn egter.over
't geheel wel van dat aanbelang, dat men dezelven ter leezinge
moge aanpryzen aan hun, die lust hebben, om dit Stuk te onderzoeken. — Niet onaartig fluit deeze Brieffchryver zyne
vt;ornaamfte aanmerkingen aldus.
., Ik ftemme Uw. Ed. toe, dat de Nederlanders nooit van
denkbeeld geweest zyn, om Philips te verlaaten, of hein van
den Graaflyken zetel te (boten voor het jaar 1575, wanneer de
taak nog van de hand geweezen wierd; ja, dat zy, zelfs in 't
jaar 1579 'er nog over in twyfel geweest zyn ; en ook dat zy
in 't jaar 1581 nog naauwlyks in 't denkbeeld waren , om in eene
Vrye Republiek te leeven. Maar of deeze aarzeling van
he-
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beluit om Philips te verlaaten, zynen oorfprong had uit de
voortelling, die zy zich makten van de onafh.inklyke en onbepaalde fouverainiteit van den Graaf, daaraan twyfel ik zeer;
eer geloove ik, dat de braave Nederlanders altoos indachtig
zyn geweest, den Eed van getrouwheid aan hein, Filips, by

zyne huldiging gedaan: en dat, te weeten, de Staaten van den

Lande, gebonden door eenen dubbelen Eed van getrouwheid,
zo wel aan hem, als aan de Landen, alvoorens tot die gewigtige tap over te gaan , alles gedaan hebben, om hunne confcientien voor God en menfchen te bevveyden; met den Graaf te

betoonen hoe onrecht by handelde in het fchenten van 's Lands
Vo riechten; hem tegen te gaan in zyne onn7aatige geldafperfingen; te fineeken om verdraagzaamheid voor hen, die anders
omtrent den Godsdienst dachten; hem, volgens recht, te wei
uitvoering zyner ontmenschte bevelen; met hem te-gernd
betoonen de nadeelige gevolgen zyn_r handelwyzen, zo voor
hem als voor den (laat der Landen en deszelfs inwoonders;
met het opvatten der wapenen tegen hem; en dat zy, na alle
die viuchtelooze poogingen , ten oorbaar van Land en Volk,
en wel voornaamelyk tot behoud van deszelfs Vryheid , genood
geworden 'er toe over te gaan. En of fchoon-zaktyn
't Placaat der Staaten van 1581 op de afzweering van Filips by
Uw. Ed. in geene aanmerking komt, zo durf ik my echter met
recht tegen Uw. Ed. op 't zelve beroepen, en 'er eenige Rukken van voor eggen; laatende het oordeel aan uwe en myne
Leezers, of de Staaten van dien tyd kundig genoeg geweest
zyn, om te weeten wat zy deeden, in een ft p van dat gewigt,
waarop toen zeker het oog van de gantfehe wacre d gevestigd
is geweest.
Een Vorst, wiens oogmerken en handelwyzen zo als die van
Philips w, ren, vermogt, volgens de woorden van 't gemelde
Placaat, van de Onderzaten , en byzonder by Deliberatie van de
Staaten van den Landen, voor geen Prinfe meer gekend worden,
maar moest verlaten en een ander tot befcherming aan de onderdanen, van hunne oude Fryheit, l'oorregten en Privilegi_n gekozen
worden; te meer in Landen, die van alle tyden zyn geregeerd
en hebben moeten geregeerd worden, na den Eed, by hunne Prince, by derzelve aankonfie gedaan, volgens uitwyzen der Privilegien, Costumen en oude hercornen; hebbende ook meest alle de
voorfchrevene Landen haare Prince ontfangen , op CONDITIEN ,
CONTRACTEN en ACCOOR0EN, d.welke brekende, ook naar regt n
den Prince van de He.rjchappy van d.n Landen vervallen is.
^--.— Betoogende do srAATEN GENERAAL verder, dat zoia.
nig een was de Koning van Spanje als van denkbeeld zynde,
meer roem te behaalen , met dezelve Landen van nieuws tot
Conquesten te maken, dan onder alle de Conditien, Reftrictien, die by voorheen bezwooren had, te ftaan.
Behoef ik wel meer aan te haalen, ow het onderfcheid van
Nn3
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denkbeeld tusfchen de Staaten van den Lande en van Uw. Ed.
aan te toonen, daar Hunne H. M. in de Voorrede zelve zich
direét tegen de gedachten van Utv. Ed., ten aanzien van 't onbepaald gezag der Graaven, uitdrukken, met die woorden, wel
te kennen geven, dat, niet het Volk voor den Vorst, of-ken
voor de opvolging van zynen onbpaalden wil en begeertens gefchapen is; maar dat de Vorst geheld is, alleen tot hun Hoofd
en Befchermer".
J. J . RJÓRNST:1FILs Reize door Europa en het Oosten. Eerfie Deel,
bevattende Frankryk en Neder Italien. Te Utrecht by G. v. den
Brink Jansz. en te Ainterdam by de Wed. van Esveldt en Holtrop 1778. Behalven het Voorwerk q.xo bladz. in gr. oftavo.
luid van het Voorbericht des Hoogduitfchen Uitgeevers
Naar
deezerBrieven, is de Heer 7acob jonas Björnjidhl, een Zweedsch

Geleerde, die in gezelfchap en als geleider van een jongen Zweed
van Adel, den Baron Karl Fredrik Rudbeck, eene buitenlandfiche
reis deed; door Frankryk, Italie, Zwitferland, een gedeelte van
Duitschiund, Holland en Engeland. Op het afloopen dezer reize,
geduurende de jaaren 1769--1775, toen de •Baron weder naar
Zweeden keerde, is de, Heer Bjórnjtdhl,op Koninglyk bevel en
Koninglyke kosten, door het Kanfelaary kollegie te Stokholen, eene
reis naar het Oosten , Kontantinopel, door Turkye, Syrien,
Egypten,en de zuidl
yke kusten des Middelandfche Zee, tot Marokko, opgedraagen; ter volvoeringe van welke hy, reeds in 't voorjaar van 1776,de reis naar Konítantinopel aangenomen heeft. Zyne
Berigtfchriften, nopens het merkwaardige, .door hem aangetekend,
van tyd tot tyd naar Zweeden gezonden, heeft men begonnen by
een te verzamelen, en aldaar door de Drukpers gemeen te maaken,
met oogmerk om zulks verder te agtervolgen. Derzelver nuttigheid
heeft eene Hoogduitfche overzetting te wege gebragt; en men is
'er insgelyks door genoopt , om deeze Brieven , in 't Nederduitsch,
te voorfchyn te doen komen ; waar van wy in deezen het eerfte
Deel aankondigen. Het behelst zyne Reis door Frankryk en Neder Italie, terwyl het tweede Deel ons zyné reistogt door Midden-en Opper. Italic zal mede deden.
De Heer Iiji rnjiihl, als een Geleerde reizende en zyne Brieven
fchrlivende, houdt zig genoegzaam in 't geheel niet op met een
berigt van zyne reisontmoetingen; flegts zo veel meldende raakende zyne reiskoerfe als noodig was, fchikt by zyne Brieven eigenlyk tot Berigtfchriften van 't geen hem nopens het tuk van
Geleerdheid in 't algemeen ,en wel byzonder van Letter- en Oud
waarin by bovenal bedreeven is, opmerkenswaardig-heidkun,
was voorgekomen. Hy benaarftigt zig alomme, waar by zig bevindt, oin eene gemeenzaame verkeering met Geleerden te ver
alles na te fpQoreln, wat loc Geleerdheid-krygen;doh
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betrekking heeft. Zyne bekwaamheden ílellen hem daar toe in
ftaat;en als by 't nuttig vind#, verhaast by zyne reize niet. Plaatzen, welken hem zulks niet aan de hand geeven, doorreist hy
aljeenlyk, voor zo veel ze in zynen weg liggen, met eene alge
opmerkzaamheid : dan als by gelegenheid vindt om kundig--men
beden, welken ter bevorderinge van Geleerdheid dienen, byeen
te zamelen, houdt hy zig aldaar eenigen tyd op; en bezigtigt, onder de verkeering met kundige Lieden, alles, -wat de byzondere
oplettendheid van een verftandig Man tot zig kan trekken; 't welk
hem ook meermaals aenleiding geeft, om deeze erf geene onnauwkeurige of verkeerde berigten van andere Reizigers aan te toonen
en te verbeteren. Men moet, derhalven, deeze Brieven niet brengen
onder dat flag van gewoone Prieven van Reizigers, die ruim zowel
gefchikt fchynen om den Leezer te vermaak en, als om hem nutte
kundigheden mede te deelen. Veeleer zyn ze te houden voor eene
verzameling van berigten, nopens de voornaamfte Boekeryen en
Geleerden in die Landen, welken onze Reiziger bezogt heeft ; mits
inhoud veeler merkwaardige Gefchriften ; de gefteld--gàdersvan
heid van veelerleie Academien en Maatfchappyen ter bevorderinge
der Weetenfchappen, en vèrzamelingen van Oudheden; als mede
raakende verfcheiden nieuwe uitvindingen, of verbeteringen ten
nutte veeler Kunflen en Weetenfchappen, en wat verder in die
Gewesten eenige betrekking heeft, zo tot Geleerdheid in 't alge
als tot de Letter. en Oudheidkunde in 't byzonder. Van-nie,
daar is hy, zonder egter de melditigvan 't merkwaardige in andere plaatzen, die by doorreisd heeft, te veronagtzaamen,-boven al breedvoerig met opzigt tot Parys, `en ten aanzien van
Napels; buiten het algemeene, geeft hem Parys een byzonderen
voorraad van ítoffe, door de veelvuldige openbaare inrigtingen,
ter 'aankweekinge van allerlei Weetenfchappen; en Napels, door
een groot aantal van merkwaardigheden daar omftreeks zo boven
als onder de Aarde; dit doet hem inzonderheid een naauwkeurig
Verulag geeven, zo van den berg Vefuvius met derzelver uitwerkingen,als van de Steden, die onder de iatia of uitvloeizels van
deezen berg, voorlang bedolven, en nu eenige jaaren geleeden
eerst ondekt zyn ; mitsgaders van het Koninglyk Mufeum of Kabinet
te Portici, alwaar, buiten andere zeldzaamheden, de voornaamste
(ukken der Oudheid, die men by de ontdekking der bedolven
Leden gevonden heeft, bewaard worden. Wyders vlëgt de Heer
AfdrnJ1iihl in deeze zyne berigten,by voorkomende gelegenheden,
zyne aanmerkingen over het heerfchende chara&ter der Ingezetenen, de gefteldheid des Lands , en de verdere natuurlyke ver
welke aldaar by uithek opmerking vorderen; waar-fchynzet,
door dit werk ook van die zyde, buiten het geen het fink van
Geleerdheid betreft, zyne nuttigheid en aangenaamheid hebbe.
Zie hier, om 'er nog iets byzonders uit over te neemen, het voornaamfte zyner aantekening, wegens de Vefuviva;,,
dien men gemeenlyk niet ten onregte van deszelfs gevaarlyke
zyde voor Napels befchouwt; maar die nogtans voor de om Nn 4
lig-
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liggende landitreek ook zyne nuttigheid heeft, gelyk de Heer

B;drnfl hiihl in deezen me'dt.
-

De rich , zegt hy, maakt het land vrugtbaar en weldrageud; de
fcho,mfie vrugten en wijnen , voornaamlilk lchri:ma Christi , vijgen ,
moerbeziën , oranjeappelen , kooi n, lavendel, en dergel j(sen, groei jen voortreflyk rondom aan den voet van den berg; alleen de hovenle
hoogte is naakt. De asch kan verder tot de zo genoemde puzzolane
[eene foort van fyn keizelzand ,] gebruikt worden, die zo voortreflijk
om te bebouwen is. De lava(* heeft verfcheiden nuttigheden; de
harde wordt in groote vierkante fieenen gehouwen . en gebruikt om
de ftraaten te plaveijen , die daarvan zeer gelijk en fchoon worden; de ligter lava, of het fchuim, dat boven op drijft, als
zy flolt, word tot gewelven en daken gebruikt, die tevens
fierk en ligt zijn, en dus de huizen door derzelver gewigt niet
neerdrukken. Verders word de lava ook als het fchoonftc marmer geflepen tot tafels enz. men maakt 'er donzen en dergelijken van. Zij veldeelt zig, ten aanzien der fijnte en kleurt, in
verfcheiden foorten, en, in de laatfie jaren, heeft men begonnen doorfchijnetnde fteenen of hoornagtige krijstallen van allerlei
kleuren te zamelen, die bij den eerften opflag robijnen, fmaragden, faphiren, diamanten, enz. gelijken. Als men geen kenner
is, kan men zig zeer ligt daar in vergisfen; want zij worden zeer
wel geflepen : men gebruikt ze in ringen en andere juweel en. Men
misbruikt mogelijk het woord lava, wanneer men deeze doorfchijnende fteenen zo noemt, welke veelligt niet gefrnolten, maar
uit den berg uitgebrokken en opgeworpen hoornkrijftallen zijn."
Onze Autheur voorts gewag gemaakt hebbende van de
on.
() In een vroeger Brief had de Heer P,ji;;nftlil, ter ophelderinge van het
woord lava reeds gezegd, dat men te Napels cone kleine beek (tos; ens) met
ejen naam van lava benoemt, voornaamclyk,die flerk over deltraatenftroomt,
als het veel geregend heeft , van levert; wyl dezelve de ftraaten en wegen
wascht en affpoelt. Van deeze eigenlyke betekenis van dit woord, dat een
provinciaal woord is, welk alleen iit Napels, maar niet te Rome, en nog
minder in Tosk,mc gebruikelvk is, heeft men, zegt hy, in lanter tyd,be,!onnen, de vuurftroomcn, die uit den Vefuvius uitbruifchen, om de gelylaíeid,
met denzejfden naam te noemen. Als Virgilfus van den Etna fpeeekt, I;oenit
by deeze vloeiende {tukken liquefacta faxa, Georg. I. 4 2. muciti. ICI. 56
IIet aanhaalen deezer plaatzen doet onzen Schryver nog de volgende aaumetking
naaken.
„ Veele aantckenaars op VIROILtns hebben dit liquefacla %axa niet ver
zin des Dichters verdraaid. De ,jefint euC_EUS verhl.iart of-ftsn,ed
verduistert de mening dus: fsea exela ui pen/ices, cene'muiata ir cinera, ,uï
torrenttunn in 17ar inde erampunt, &c. Zo word de eigenlyl;e uitdrukking ties
dichters, die reetsweegs van gefoolten fteenen, dat is van lava, fpreekt, van
eenen uitlegger, die do zaak niet gezien heeft , en niet lent, ecrwiou 1,,;n.
Dergelijke feilen, in verklaaringen van lchrijvers, heb ik da -elijl;s gelegenheid
hier in Italie te zien.- Men ziet hier uit, van hoe veel gewigt liet is, reizen
te doen in de landen, alwaar de fclirijvers leefden, die de natuur niet Naare
regie en waare verven gefchilderd lubben. Ik heb, tot voldoening mimer nieuws.
gerighcid, om alle verfchijnzels bij den Vefuvius te zien, zo veel bezweet,
dat ik niet grond dc waare befchrtj ving des dichters van den Etna kan beoordeclen."
-
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onderfcheidene foorten van lava, zegt verder: „ Eindelyk haalt
men van de opening van den Vefuvius eene foort van zout, of fa[
amoniak, dat tot veelerlei zaaken gebruikt word.
De zwavel, die daar gevonden word, ga ik met ftilzwijgenvoorbij. Maar het grootfte nut van den Vefuvius, daar de gemeene
man ook van weet te fpreeken, is , dat hijNapels voor deszelfs ondergang behoed: hij is een geftadig rookende fchoorfteen, die de
ftofe afvoert, die anders voorlang de ftad Napels hetzelfdelot zou
hebben doen ondergaan, dat Lisfebon verfcheiden maaien getroffen
heeft. Als men in langen tijd geen uitberftingen van den Vefuvius gehad heeft , begint men te Napels bevreesd te worden ,want
het gevaarlijkfte teken is, als hij ílil is. Hier word dus de fpreuk
van sENEge waar: Nulluur malum fine auctoranaento boni. ['Er
is geen kwaad, zonder eenig bijkomend goed.]" Verder geeft de
Heer Bjdrnikhl, na een kort woord van deeze en geene uitbar.
ftïngen gemeld te hebben, het volgende berigt van beide zyne
reizen, naar den hoogften top van den Vefuvius; hetwelkwy hier
ten befluite nog zullen plaatzen.
„ Onze eerfee reis gefchiedde in de maand Junij ,op Benen dag,
diegevallig de heetfte was, dien men dit jaar 1771 hier gehad had;
en fchoon wij des morgens zeer vroeg van Napels vertrokken,
kwamen wij nogthans eerst tegen den middag op den hoogften
kruin van den Vefuvius; en het zonderlingfte was, dat de berg eeni.
ge minuuten te voren, voor dat wij zijnen hoogften top bereikten ,
begon te donderen, te huilen en millioenen van fteenen uit te werpen . Dit gehuil en gedommel glat naar Bene cadence of tact,
rythrus, gelijk de Grieken het noemden; zomcijds houd het op, en
komt daarna hoe langer hoe harder weêr,, met een gekraak en gezuis ,
dat men bij het gedruis der fmidsovens, blaasbalgen en hamers, in
Bene groote ijzerfinelterij zou kunnen vergelijken: doch men hoort
ten zelfden tijde een fluiten , rommelen en bruifchen als van watergolven, en vervolgens een doof donderen, als van een fterken, doch verven, donderdag. Men ziet hier uit, dat de verzieringen der dichters van VULKAANS fmidze haaren grond in de
werkingen der natuur hebben. Wij klommen egter opwaards, en
zagen ongelooflijk groote íteenen, bij duizenden uit het at des
afgronds, tot zulk eene hoogte opgeworpen, dat zij ons zomtijds uit het gezigt verdweenen , of zig eerlang als kleine vogels vertoonden , en fchier loodregt weêr nedervielen. Hier
zag ik hoe het kan waar wezen, dat de Ouden fteenregens gezien hebben, waarvan LIVIUS, en anderen, zo dikwils fpreken.
Tot alle geluk ftond de wind van ons af, zo dat de zwaare
rookzuilen, de asch, het zand, de vuurfprankelen en zwavelagtige dampen, naar de andere zijde gedreven werden. Doch toen
wij voor de tweeenmaal deze reis deden, was de berg fill en
gaf alleen rook op, het welk altijd gefchied (*) ; wij gingen toen
tot
(
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tot bij de opening, en rolden f}eenen af. Dezelve is niet Zeer
$eil ,maar matig afhellende en rond, zo dat men zeer wel in de
opening kan afklimmen; gelijk veeles gedaan hebben. De inwendige gedaante is bijna als een theefchoteltje, overal geel
van zout en zwavel; diep naar beneden is zij met asch gefopt,
waaruit de rook opftijgt. Daarenboven komt de rook uit ver
plaatzen van den heuvel, alwaar men hier en daar ree.-fcheidn
ten, en zomtijds als diepe kuilen en fcheuren in de diepe asch
en het zand ziet, waar in het zeer moeilijk enheet om te gaan is.
Hier en daar brand op andere plaatfen de lava als in een fmeltoven,
en geeft eene verbazende hitte van zig. Als dezelve geftold is , ge
zij naar hamerflag ,of ijzerfchuiw,, fchoon zij niet zo gliníferend-lijkt
is ; maar haare oppervlakte is als hobbelig en ongelijk ijs op een meir,
of Bene breuk in het ijs , daar de eene fchots tegen de andere ge
heeft; het eene ífuk ftaat op zijn kant, het andere naar on--Itoen
der ; men gaat daar op als op andere bruggen, die, wegens de hol
ledige ruimte daaronder een geluid van zig geven. Zom--lighedn
tijds, als zij dun en broos is breekt zij ook, en men is dan in
gevaar van te vallen, of zelfs een been te breken of te bezeren;
men kan zig dan ook wel zeer branden, als 'er vuur onder ligt,
gelijk zulks gemeenlijk kort na het branden van den berg, zo als
nu, daar de lava versch is, gebeurt. Als de lava eerst uit den
berg uitffroomt, gaat zij als een boom in de hoogte; dan valt
zij weêr, en tfroomt den berg af; als zij aan eene íferk af hel
plaats komt, bruischt zij als een waterval, of eene vuur -lend
naar beneden, het welk in het duister eene pragtige en-casde
groote vertooning maakt. Anders firoomt zij niet fchielijk, maar
drijft langzaam voort, laat zig ook fluiten door leenen , boomen
en balken, die men in den weg legt, en zig op die wijze, als
mede door gemaakte griften, elders heen afleiden. Zij is als een
deeg of klomp, die ganschlijk allengs verder voortrukt, en neemt
bij het Rollen allerhande gehalten aan; zomtijds als hobbelig ijs,
gelijk ik zo even zeide, nu als dikke kabels en touwen, in ver
gedaanten gewonden en ge(lingerd, dan als bevroren gol--fcheidn
ven en dergelijken: van boven zijn altijd hoeken en fcherpten,
die fchoenen en laarzen zonder verfchoning afslijten. Dusdanig is
de verfche lava. De oude laat zig aanzien als groote fleenhoopen,
van eene blaauwagtige ook wel grauwe koleur, en hangt niet als
Bene brug te zamen. De alleroudfle (*) is roodagtig, en ligt als
groote aardklompen naast elkander; het is zeer moeilijk daarover

te gaan."

Spec
anderen Brief, geftadig zeer fierk, doch werpt niet fteeds vuur reit, gelijk veelen zig verbeelden.

(*) In een voorgaarden Brief heeft onze Reiziger nog gewag gemaakt van
eerre ouder lava, dan by in deezen bedoelt; naaml\'k die welke ZZe;Calenum
bedek( heeft, waarvan by het volgende meldt.
^a De-
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Speatoriaale Schouwburg, behelzende eene Verzameling der beste
Zedelyke Toneeljukken, byeen gebragt uit alle de verfcheideoz
Zaaien van Europa. Zevende Deel. Te Amierdam by P. Mei
jer, 1778. 308 bladz. in of avo.

-

Dit zevende Deel van den Spe&atoriaalen Schouwburg levert ons
twee Zedelyke Toneelíiukken in een' ernftigen, en één in
een' boertigen fmaak: alle naar het Hoogduitsch van verfchillende Schryveren. Het eerfte , in plaats, Relt ons onder den
Tytel van Medon, of de wraak des wyzen, een' braven jongeling
voor, beminnaar en beoefenaar van deugd en wetenfchappen,
door de verfoeilykfte kunftenaaryen van hun , well^e bloed, vriend
verplichtingen aan hem verbinden, van zy--fchap,enduiz
nen Iïervenden Vader verwyderd, by denzelven in haat gebragt,
en van zyn geheele nalatenfchap by uiterien wille beroofd: die,
om een gerechtelyk onderzoek van de beweegredenen dezer ont
erving' te fmoren, zich daar te boven met het fchryven van eet
oproerig en (nood werk, (daar toe door zyn haters in 't licht
gebracht) befchuldigd, en tot eene fchandelyke en behoeftige ballingDeze lava is zo hard niet, als die waarmede men hier alom in Napel, Portici,
$cfina en elders de ftraaten geplaveid heeft, men kan ze zonder moeite aan ('rukken haan ,en zij gelijkt naar aaneenhangende aarde, en volkomen naar den berg
Paufilipo aan de westzijde van Napels, en naar alle de omliggende bergen eis
heuvels; het welk veel pond geeft, om te geloven, dat zij allen hunnen oorfprong
uit volkans, of vuurbrandende bergen, hebben. Dcezc weekheid der lava kan
of van de onderaardfche vogtigheid, waarin zy zo lang gelegen heeft , want
in het flevculanum is liet zeer vogrig, nat en kond ; of ook daar van komen,
dat de cerffe bekende brand van den Vefuvius, in liet jaar ?9, als Herculanum
overítrootnd werd, erne andere lava uitwierp, dan tegenwoordig, wijl de
brandbaare deelera nu meer doorfmolten , gekookt en oudereen gemengd worden."
men meent, gelyk onze Schryver op eene andere plaats zegt, dat de Vefuvius , in 't begin maar gloeiende asch , en geen verglaasde floffen, of lava, uitgeworpen heeft, tot op de zeventiende uitberiting, in 't jaar 1036, wanneer,
naar men zegt, voor 't eerfte dergelyke vuurfiroomen uitgebroken zyn. Wat
hier van zy, „ de lava van Herculanum, zegt hy, gelijkt den ('menen, die
in het Italiaanseh tufo , van liet Latynfche woord topbus, in het Fransch tuf
[tufteen] (a) heet; maar dc lava, die thans uit den Vefuvius ítroomt,is door
den graad van hitte verglaasd, en als zy koud word, word zij tot oenen har
leen, dien ik niet beter weer te vergelijken, dan , wan--denzwartgi
necr ik zeg, dat hij, nieuw zijnde, als hamertlag of schuim van gefinolten
metaal is; maar als hij gebruikt en op de itraaten veel betreden word, ziet
hij 'er eveneens uit als onze grauwe Reen; en als 'er regen komt, is hij
zwart of blauwagtig".
(a) Dit zou eenigermaate dienen ter bevestiginge van liet gevoelen van den
Baron van Hupscia, die den oorsprong van den l'eulfchen pack- , Tuf= of
fras/leen, in de uitwerpzelen van brandende bergen zoekt; en dien heen ook
vergelykt mutt de bovengenoemde puzzolanc. Zie [Vat t eili. te Jtmficr<laaa
by ,1. r. d. K, oc, !Y. D. hi. Gc4-6sc.
-
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lingichap verwezen ziet. Dezen ongelukkige, op deze wyze

teffens van eer en van goederen beroofd, in zo veel drukkende
rampen door eigen bewustheid zyner onfchuld gemoedigd, zich
niet te zien bezig houden, dan met zelfs hen wel te doen, die
hein h:imelyk in het verderf ftorten: deeze 't een ge goed, dat
hem, in zyne ellende ,van hire geltrengbeid nog konde vertroosten ,
een tedere en aangebeden M:nnaresfe, die hem volgen wil, te zien
bewegen. om hare eer niet aan zyne fchande op te offeren : dit is
ongetwyfeld een fchouwfpel, dat, al wie gevoeligheid heeft voor
de aandoeningen der menfchelykheid, treffen moet.En hem ten laat.
fce , wanneer het berouw van den valfchen vriend, het werktuig van
zynen ondergang , niet langer voor 's mans weldaden hefland zypde,
de gruwzame zamenfineding van bedrog, laster, en verraad, te
werk gefteld, openbaar maakt, den bewerkeren-genhmit
van zyn onheil, zynen bitteríten vervolgeren, grootmoedig te
zien vergeven, en zyne weldaden vernieuwen en vermeerderen,
kan niet dan toejuiching vinden by al wie finaak voor deugd en
edelheid van gevoe ens bezit. Men mag , dierhalve , dit ftukje met
opzicht op het zedelyk doel onder de beste van dezen aart plaats
geven, fchpon het, als Toneelfpel befchouwd, in beloop en fchikkirlg, verre beneden zyn twee metgezellen in dezen hendel te
fchatten zy. De fioogduitfche Schryver is de Heer Clodius, tot
nog by onzen Landaart weinig bekend; doch wiens ftyl en fchryfwyze voor deze foort van ftoffe allergefchikcst zou zyn, indien by
ílegts zynen gefprekken wat meer levendigheid wist by te zetten,
en zyn Toneelen met meer verfcheidenheid te beleggen.
Het Tweede Stukje, de Priendfchap op de proef betyteld, is oir.
fprongkelyk uit de pen van den Heer Weisfe gevloeid. Dit ach
genoeg, om den kundigen Lezer te doen bevroeden, dat-tenwy
hier die kunstryke fchildering der tedere hartstochten in heerscht ,
die alle de fchriften van dezen Autheur zo innemend maakt. Een
goede Toneelmatige orde, een gefchikte famenkoppeling van chara&tefs, die in hunne omilandigheden interesfeeren (gelyk men het
heet), en eene ryke eenvoudigheid van ontwerp, daar by gevoegd, doet dit behaagelyk Rukje and r die van zyne (ooit uit
onderwerp is het bekende geval vag den Engelsch--munte.H
man, die, genoodzaakt een verre reis te doen, zeker Indiesch
meisje, 't welk by beminde, en tot zyne vrouw wilde nemen, aan
eenes vriend toebetrouwde. Blootgefteld aan alle de betoverirgen van jeugd, fchoonheid , en de onbedwongen natuur, kan dees
zich niet hoeden voor eene Liefdevlam die tusfchen hen uitharst,
en zo wel het hart der fchone als hit zyne vermeestert: met dat
gevolg, dat by by de terugkomst zyns Vriends zich tot den wanhopigen toeftand gebragt ziet, om, of de vriendfchap, of zyn eigen hart, te moeten veriaden. Als een man van eer neemt by 't
beluit, zyn geluk aan zyn' plicht op te offeren, waartc,e by de
Min.
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Minnares naauwlyks kan doen overgaan: Dan onze Reiziger,
gewaar wordende, wat 'er in zyn afzyn is omgegaan , en uit zyn
eigen hart van dat van zyn' vriend oordeelende, befchuldigt zy
ne eigen onvoorzichtigheid in het toevertrouwen van zo gevaarlyk een pand, en (hoe zeer verliefd!) ftaat haar af aan hein met
wiep haar de wederzydfche neiging verbonden heeft. — Deze algemeene inhoud wordt hier met zodanige welgekozen omílandighelcn verbonden, als (trekken om het onderwerp nader
te bepalen, belangryker, en treffender te maken, en eene ontknoping voor te bereiden, die, zonder de meesterlyke hand in
de inrichting dazes Toneelfpels kenbaar, zo flaauw en onnatuurlyk zou wezen, als zy thands levendig en eigenaartig is. Doch
de plaats laat niet toe , hier • over de kunstgreep der Dramatifche
verziering uit te weden. — De derde en laatfee plaats in dit
Deel wordt bekleed door een Illyfpel van den Heer Muller,
onder • den zonderlingen tytel van Prezenteer 't Geweer! Doch
hoe vreemd dit ook klinke voor een opfchrift, en hoe weinig
verband het. mot het ftuk zelve moge hebben, het is voldoende
ter onderfcheiding; het eerste en eigen oogmerk van alle benamingen, en 't welke geachte mannen oordeelden dat behoorde het
eenige te zyn. Zo zonderling als de tytel is , is ook het hoorbericht,
by vormti van fragment gefchreven. — Het fink geeft de afbeelding van het huisgezin van een' Oostenryksch Generaal, die de opvoeding zyuer kinderen betrouwd heeft aan een' braav' en bekwaam' man , onder den naam van Hartman ingevoerd. Deze Leermeester, of Gouverneur, kwyt zich in dezen gewigtigen post op
de volmaaktf}e wyze, hen zo tot deugd als wetenfchappen opleidende; doch kan niet voldoen aan den Grootvader der Kinderen, een oud' Man, die niets acht dan 't Latyn: maar vooral
is hun Tante op hein gebeten: een Dame, die van begrip is,
dat een jong Heer van Adel genoeg weet, als by zyn' naam kan
fchryven, Fransch(preken, kaartfpelen, en ha uitf>zerven zyner fa.
milie verhinderen; en liever alle de pedanter yen, waar mede de
Pedagoog hunne Hooggrafelyke hoofden opvult, voor een gedega.
geerd air zou willen verwisfelen : waar toe zy ook zekeren Beau'
pied (een' verloapen' Franschman, die by Naare kameni-r den min-

naar fpeelt, en door een innemend voorkomen qok de gunst van
den ouden Heer' weet te winnen,) in Hartmans plaats poogt te
dringen. En dit zouden de lastige aanzoeken, beide van Schoonvader en Schoonzuster, py'den Generaal hebben verkregen, hoe
zeer die anders over het onderwys zyner Kinderen voldaan is; zv
niet het vermis van een aantal kostbaarheden uit zyn kabinet van
gefleenten en munten, onder Hartmans opzicht berustende, navorfchingen had in het werk doen Rellen , door, welke niet flechts
deze en verfcheiden andere dieveryen van Mevi'ouws gunfeling ontdekt worden , maar geheel zyn bedrieglyk charaêter aan 't licht komt:
zo dat by ira deft algemeenen haat en verachting vervalt, en Hart-

man
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nan met aller genoegen , in zyne onderwyzing bevestigd worie.

De behandeling van dit geestige stukje is in allen opzichte
gevallig, zo wel in het geen de Charaéters als ftyl en uitvoering
betreft. De vertaling is net, fierlyk en ongedwongen: eene Lof
waar op het geheel van dit boekdeeltje recht heeft.
-fprak,

De weldadige Knorrepot: Tooneeifpel, in drie Bedryven. Gevolgd
naar het Fransch van den Heer OOLDONI. Te Amfierdam, by
A. van der Kroe, 1779. In Svo. 88 bladz.
Een man van een zonderling norsch en oploopend charafter,,
maar ondanks het hatelyk uiterlyke, waar onder de geduurige uitbarfing van drift hein doet voorkomen, medelydend, edeImoedig, en weldadig; die het geluk eener minderjarige Nicht
zoekende in haar uit te hawelyken, haare door een' Broeder ver.
teerde, fchatten uit zyn eigen goed vervult, en dezen haar' Broeder , met wien by uit hoofde van deszelfs verfpilling in onmin
Leeft, door eene treffende mildadigheid uit den nood redt. Deze
Neef, een Man van de groote waereld, die, om zyne Vrouw te
behagen, zich door onmatige verteering ten gronde brengt. Een
jonge Vrouw, die haar' Man ryker geloovende dan by is, de onfchuldige oorzaak van zyn verderf wordt. Een jong, bekoorlyk
Meisje, eenvoudig en innemend : door hare ingetogenheid bloot
om opgeofferd te worden, of aan de behoefte'haars Broe--geftld
ders, die haar in een Klooster wil Heken, of aan het misverftand
hares Ooms, die, van de vooringenomenheid van haar hart onkundig, haar aan eenen Vriend wil doen huwen, die zy niet beminnen kan. Deze Vriend , een bedaard en -koelzinnig Man ,
die dit huwelyk en de fchatten, daar by toegezegd, van de hand
wyst, om haar aan een' Minnaar te verbinden, die hare Liefde.
verkregen heeft. Die Minnaar eindelyk, befcheiden, belangloos,
en teder. Zie daar de Perfonaadjen , die in d dit Toneelftuk de
aandacht trekken! Derzelver Charaéters zyn wel gefchetst ,
en zichzelven gelyk: hare 'verbinding is natuurlyk, en de To.
neelen, daar uit voortfpruitende, zyn naar den aart der Drames
wel uitgevoerd, dikwyls aandoenlyk, en doorgaans belangwek.
trend. De vertaling . had op fommige plaatzen naauwkenriger kunnen zyn; doch men kan haar over 't geheel den naam van
getrouw niet ontzeggen.
Door dit Stukje wordt het Derde Deel van het Zedelyk Toneel
volledig gemaakt; waar toe hier ook de algemeene Tytel en Inhoud by gevoegd zyn.

Gert

J.
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Een Honderdtal, nieuwe Geestryke Raadzels, door J. ns suIssAP,
0. T. v. Te Utrecht by S. de Waal en G. an den Brink Jansz.
Met de Verklaring 102 bladz. In 8vo.
eene aangename, fchadeloze , en teffens geestopfcherpenD erdejeugd
tydkorting te verfchaffen, is des Schryvers oogmerk ge-

weest, met dit Werkje in het licht te geeven: want, vermits de
Grieken, volgens hem, de gewoonte hadden zich onderling raad
uit te geven, fielt by 't zeker, dat Raadzels zulk eene geestup.-zels
fcherpende tydkorting opleveren. Hy had er op deze wyze ,met
even veel recht, zelfs een Vorstlyke bezigheid van kunnen maken; was hem 't verhaal van den goeden Maximus Planuder
flechts te binnen gekomen; die ons wel zou willen wys maken,
dat de Koningen, in vredestyd, (als of zy dan niets anders te doen
hadden,) elkanderen Raadzels plachten voor te ífellen, en dat wel,
onder boete of beloning, voor die ze niet of wel wisten op te losfen. Daar is ongetwyfeld een tyd geweest , dat deze
foort van geheimzinnige voorftellen behaagde, en zelfs een zekere fynheid van vernuft zo wel in het famentellen als 't oplosten derzeiven gevonden werd: en het is vry waarfchynlyk dat dit
Werkje als toen had kunnen behagen; doch wy meenen te mogen
twyfelen of het thands wel veel in den fmaak der Natie zal vallen.
Deeze Verzameling, naamlyk, beltaat in Historifche, Allegorifche, en Logogryfifche Raadzels. "Wat zullen wy zeg gen? indien men toch beuzelen wil , is deze beuzelary van de
beste foort, en men kan ze teellaan zonder gevaar van bederf der
zeden. Doch welke nuttigheid Preekt er in, om,, by voorbeeld,
der jeugd (Logogryfcè) te doen opmerken, wat het woord lord,
van achteren gelezen zynde, te kennen geve ? wat de woorden
(luis, graaf, of paap, wanneer men de voorfte letter daar van
wegneemt? —. en wat meer van dien aart is?
Wat de Verfifcatie ,voor een ítuk als dit, betreft:dezelve is vol
genoeg; hoewel zich de Schryver verklaart geen Dichter te-doen
wezen: en ,weinige misgrepen uitgezonderd ,die licht te verhelpen
geweest waren, is de taal redelyk zuiver. Dan , de vinding draagt
weinig roems wegens dat geestryke , dat op den Tytel beloofd wordt.
Dewyl ons echter zulke Proffen niet dikwyls voorkomen, zullen
wy onzen Leezeren twee Raadzels van de geestigfte tot een proef
geven.
„ 'k Heb negen Broeders, en verklaar
Rondborftig uit, in 't openbaar
Aan wie dit hoort, of zelv mogt leezen,
Den minj7cn van den koop te wezen,
$eg
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Ben ik alleen, 'k word niet geteld.
Maar als een Broeder my verzelt,
Heb ik het zonderling vermogen,
Hem negenvoud te doen verhoogen."

Dat elk op aard zyn kruis moet dragen,
Werd in liet Bybel-woord geleerd
Doch ik ben van dien last-ontflagen:
Het kruis draagt my: dat 's regt verkeerd."
Die iets van de Rekenkunst verflaat zal 't eerffe lichtlyk verklaTen: maar 't tweede eischt oplosfing, dewyl het onderwerp niet
gekenteekend is. Men wil 'er een' Haan van een' Toren door ver.
!laan hebben,

Nuttige aanwyzingen, om 's Lands Belastingen gemakkelyk te kwznen voldoen. In 's Gravenhage by G. du Mee, 1779. In oElavo 28 bladz.

De hoofdfomme deezer aarwyzfngen komt hier op uit. Zyt oplettend op uwe zaaken, wees naarflig, en leef fpaarzaam. Als
de Ingezetenen deeze regels in agt gelieven te neemen, zullen zy
s Lands Belastingen gemakkelyk kunnen voldoen. Dit toont hier
de oude Abraham zeer duidelyk in eene Redenvoering, bevestigende zyne raadgeevingen met de lesfen van den braaven Richard;
die, daar by ons in dit Stukje die Redenvoering mededeelt, in 't
hot betuigt, dat by 'er door bewoogen wierd, om geen nieuwen
rok te koopen, maar zyn ouden nog wat te draagen. Wy hebben, in ons Mengelwerk, reeds voor eenigen tyd, gebruik gemaakt van deeze Redenvoering, en ze is ons zeden nog al eens
in eene andere verzameling voorgekomen; thans ziet ze, tiet eene
korte vooraffpraak, op zigzelve het licht, dat zyne nuttigheid
kan hebben. Ze kan, mag men wel zeggen, niet te veel verfpreid
worden ,of de raad van den ouden Abraham ook by deezen en geenen
nog invloed mogte hebben, eer de ondervinding hen lee+t , dat
onoplettendheid, luiheid en verkwisting hen onder de zwaarste belastingen brengen. Dit toch ftaain zy, die den ouden Abraham gehoor weigeren, in de lastige fchooi der ondervindinge te leeren;
want, gelyk de braave Richard zegt, zo gy de rede gen gehoor
wilt gee ven, aal zy niet nalaaten zig te doen geve >len.

AL GEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Heilige • aarboeken, of Samenjiemming der Euangelisten; en
Inleiding tot de Handelingen en Gefchriften der Apostelen
I. Deel. Door R. SCHUTTE, Predikant te .4nílerdam. Met
Landkaarten. Te 4mj7erdam by J. Wesfing Willemz.
1 779. Behalven liet Poorwerk en de Bladwyzors 432 bladz.
in gr. ocïavo.
schoon velen reeds ondernomen hebben, het Gefchied<
`^ verhael van Jezus omwandeling op Aerde, door vier
Euangelisten geboekt, in ene geregelde famenftemming
te brengen , waer in de een, in 't een, de ander in 't ander, opzicht gelukkiger geflaegd is; zyn 'er echter voor
den oplettenden Onderzoeker , inzonderheid met betrek
-kingtodeyrufchikng,oalmerlyke duisterheden overgebleven. • Dezen te gemoet te
komen, en dit onderwerp in een helderer daglicht te
dellen, eischte den arbeid van een Man, die tegen ge-.
ne moeite opzag, en zich met alle naeuwkeurigheid op
dit tuk wilde toeleggen. En als zodanig een, mag mgn
wel zeggen, heeft zich de kundige Schutte ten dezen aenzien gedragen ; als ten duidelykíte blykbaer is uit dit
aenvar gelyk ftuk zyner Heilige warboeken, waer van de
eerfte en ruuwe ftreken al voor byna veertig jaren getrokken zyn. 's Mans daer aen befleede arbeid geeft den
beoefenaren der Euangelifche Schriften ene ruime ftof
van overdenking, en noopt hen natuurlyk om al het
voorgeftelde met vlyt na te fpooren; van welke aenge,
wende moeite zy zich niet zullen beklagen; dewyl ze,
zelfs de zodanigen , dien 's Mans fchikking in alle
deelen niet mogte gevallen, in verfcheiden opzichten
zullen moeten erkennen , dat zyn Eerwaerde niet weinig
toegebragt heeft, om een nieuw licht over dit onder
te verfpreiden. Het eerlle íluk dezer Hei--werp
lige Vaarboeken, thans afgegeven, ontvouwt ons de grondhagen, op welken de Eerwaerde Schutte de famenílem,
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ming der Euangelisten poogt te vestigen; en in een volgend Stuk ítaet by ons de famenfemming zelve, in ene
aeneengefchakelde Lev ensbefchryving van Jezus Christus naer de tydorde, mede te deden. Hier aen zal hy
din wyders hechten, een Gefchiedverhael van de Han.
delingen en Gefchriften der Apostelen, met aenmerkingen tot beiden betreklyk: waer door dit zyn Werk, dat•
geheel afgefchreven ligt , zal kunnen ('trekken, tot ene
inleiding en Opheldering van de gewyde Schriften des.
Nieuwen Verbonds. -- Twee voorafgaende Verhandclingen dienen in deezen ter bepalinge van twee gewigtige
tvditippen, te weten, die van 's Heillands geboorte en
kruisdood; en de derde of laetfte van dit fluk gaet over
't geen men omtrent de Euangelisten, en de famenilemming van hun verhael, in agt heeft te nemen.
Wat de bepaling van den geboortetyd van Jezus
Christus betreft, zyn Eerwaerde gaet in vier hoofddeelen trapswyze voort; en tracht te doen zien, hoe men,
op voldingende bewysgronden, dat tydítip hebbe te brengen, op het laetst van 't 47iode jaer des Juliaenfchen
Tydkrings, of het 75cfte jaer na Romes bouwing, en bepaeldlyk op den i8den November, of wel den nacht tusfchen 17 en 18 Nov. van dat jaer; waerop de Bethle.
mitifche kindermoord den 2lflen, en de dood van Herodes den 25fen dier maend voorviel. Zyn Eerwaerde dit
betoogd agtende , toont vervolgens hoe deze (telling overeen te brengen zy, niet de komst en 't vertrek der wyzen, de vlugt neer Egypte, de befnydenis van het Kind,
en 't reinigingoffer der Kraemvrouwe; ter ophelderinge
van 't welke by de tydfchikking deezer gevallen in ene
beknopte tydtafel onder 't oog brengt. Hier nevens voegt
by voorts ene vergelyking van zyn gevoelen, met dat
van den Heer van Til, die den geboortedag van Christus
bepaelt op den _16den OEtober, en wiens denkwyze over
dit íluk zeer naby komt. aen. die van onzen Autheur; doch
die gelyk hy tracht te doen zien, zo gegrond nier is als
de zyne. Ten laetfte beantwoord zyn Eerw. nog ene tegenbedenking , ontleend uit Matth. II. 16. en ene andere
uit Luk. II. I--7. Volgens Matth. II. 16 naemlyk breid=
de Herodes de kindermoord van Bethlehem uit, tot de
kinderen van twee jaren , en daer onder , naer den tyd, dien
h van de Wyzem naerftig onderzogt had. Dit fchynt des
Íeiilands geboorte twee jaren vroeger te brengen. Dan
de
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dc Eerwaerde Schatte, de onbe(taenbaerheid hier van aengewezen hebbende, brengt ons onder 't oog, dat 'er
reden zyn , om te ítelIen, dat de Ster den Wyzen in 't
Oosten verfchenen zy, by de ontvangenis van 't kind;
en dat Herodes dan ligtlyk, 't zy uit misverftand, 't zy
uit andere begrippen, by zichzelven heeft kunnen vastftellen, dat het wel een kind van negen maenden ware;
het welk hem dan, om vooral niet te misfen, tusfchen
kinderen van drie of vyf vierendeel jaers, deed befuiten,
tot den moord der kinderen , die in het tweede jaer gingen,
dat, volgens Knatchtull (*) , de rechte betekenis der
hier gebruikte fpreekwyze zou zyn. Ene tweede
tegenbedenking uit Luk. II. i , 2, ontleend uit de befchryving van Cyrenius, welke tien jaren later voorviel,
zou dit tydftip integendeel tien jaren later brengen. Dan
dit is buiten tegenfpraek valsch ; liet komt 'er derhalve
maer op aen,hoe de woorden van Lukas te verftaen zyn,
en welke befehryving hy op het oog hebbe. -- Onze
geagte Schryver vertaelt ze indezervoege: Deze befchryving WAS de eer/le, of WERD de ee;fe, toen Cyreryiius over
.Syrië Stadhouder was. Of men de vertaling was of werd
verkieze is den Eerwaerdcn Schutte om 't even. 't
Komt , zegt hy, op het zelfde uit; altans de zin is.
,0 Deze befchrijving in Herodes tijd belast, en uitge„ voerd, WAS 'DE EERSTE, ten tijde van Cyrenius Stad„ houderlijk bewind over Sijrië. Ze was toen bij elk
„ als DE EERSTE bekend, ze werd van ieder een DE EER
genOemd". „ Ze is ook inderdaad de EERSTE ge--„STE
worden, toen Cyrenius, als Stadhouder van Syrië, de
TWEEDE liet doen, met eene goedfchattinge verzeld; ets
waarfchijnlijk, de voorgaande raargezien, en waar 'er
blijkbaare misflagen waren , verbeterd hebbende , haar
den naam gaf, cn het opfchrift, van DE EERSTE BESCHRYvInc". Zyn Eerwaerde, deze befchryving der geheale waereld houdende voor ene befchryving van 't uitgeltrekte Romeinfche Gebied, leid ons tot de gedachten,
dat zy éne der drie algemene befchryvingen van Augustus, in de Romeinfche Wacreld, welken het w4ncyrifehe
Marmer, of het gedenkfluk der daden van Augustus ,
opgeeft, moet zyn. Gemerkt nu de eerfte inviel in 't
jaer 726 na R. B. en de derde gefehiedde in 't 7 6 7 jaer
na
(*) Zie .Knatchbull Animadv. p. 3-..4.
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na R. B. zo wordt men daerdoor bepaeld tot de middelfte ; die , fchoon de uitsluiting der letteren enige onzekerheid bare, op waerfchynlyke gronden echter, volgens des Autheurs opmetking, behoort tot het jaer 75o
na R. B.; 't welk juist overeenkomt met de voorige bepaling van 's Heillands geboortejaer.
Met ene foortgelyke naeuwkeurigheid , als in deze
eerfte Verhandeling de geboortetyd is nagevorscht ,
gaet de Eerwaerde Schutte ook te werk, in zyne tweede Verhandeling, ter bepalinge van den tyd van 's Heillands Kruisdood. Niets verzuimd wat ter ontdekkinge
daer van kan dienen, en alles met de uiterfte oplettend
behandeld hebbende, twyfelt by niet van deze Ver -heid
aldus te befluiten.
-handelig
„ Ik hou het dan voor onwederleggelijk bewezen ,
dat 'er vijf Pafchas zijn geweest, geduurende 's Heillands openbaaren dienst, en dat Hij gekruist is op den
gden April in 't 474"c jaar van den Jul. Tijdkring,
het 33í}e der Gemeene Jaartellinge, het Ode der 202de
Olijmpias, het 786ne na Roetes Bouw.
„ Is Hij nu, gelijk ik in de Ine Verhandelinge heb
waarfchijnlijk gemaakt, den 18den November in 't 4710de
jaar van den J.. T. gebooren; zoo moet Hij 35 jaaren 4
maanden en 16 dagen oud geweest zijn, toen Hij ílierf.
Hij Rond den derden dag daarna, zijnde den weis April,
wederom op uit den 'dood, voer, 4o dagen na zijne opi}anding , den 14ae1 Mai , ten Hemel, en ílortte den
Geest uit, so dagen na Pafchen, op Pinkfteren, Zon
24 Mai. — Zie daar de twee uiterfte merk-dagen
leven en hedryven op aarde;-palenvdsHi
die we hier vooraf moesten vastzetten, eer we het een
levensverhaal van Hem, in de vier Euangelien,-femig
befchouwen".
Deze tyditippen dus bepaeld zynde, treed de Autheur,
in zyne derde Verhandeling, nader ter zake. In dezelve ontvouwt ons zyn Eerwaerde het geen omtrent den
perfoon der vier Euangelisten in aenmerking komt ; met
aenwyzinge van den tyd waerin, en 't oogmerk waertoe,
ze hunne Euangelien gefchreven hebben. De byzonderlieden hiertoe behoorende worden 'er oordeelkundig in
overwoogen ; dan wy kunnen, zonder te breed uit te
weiden, 'er niet wel _op ftille flaen. Genoeg zy het,
met betrekking tot den fchryftyd, alhier te melden, dat
de
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de Eerwaerde Schutte denzelven aldus bepaelt. Mattheus
fchreef zyn Euangelie, omtrent 8 jaren na 's Heillands
Hemelvacrt, en dus in 't 40íe of 4itte jaer der Gemeene tellinge. Marcus het zyne ongeveer twee jaren later, of wel in 't begin van het 45áe jaer der G. T. Dat
van Lukas kwam ten voorfchyn in het 48, en einde
gaf ohannes het zyne den Christenen in handen; in-lyk
het Gsne jaer der G. T. Het overige gedeelte
dezer Verhandelinge heeft ten onderwerpe , het geen
nopens de fitmenfletnming der Euangelisten in tydorde
in aenmerking komt. Zyn Eerwaerde stelt ons aenvang.
lyk voor, hoe velen 'er tegen op gezien hebben, hoe
men desaengaende verfchillende wegen heeft ingeflagen,
en ten laetfte hoe hy eindelyk genoopt zy geworden,
om zelf de hand aen 't werk te flaen; met dat gevolg,
dat hy vertrouwe, ene voldoende tydfchikking en famenftemming der Euangelisten , gelukkig , ontdekt te
hebben. De Grondregels , door hem daeromtrent in
agt genomen, ontvouwt hy hier nog in deze Verhandeling; en de Samenftelling zelve ílaet , zo fpoedig als
mogelyk is , gemeen gemaekt te worden. Zie
hier de Grondregels zelven , welker bondigheid zyn
Eerwaerde, onder het aenvberen van ophelderende voor
Ze zyn twaelf in getal.
-beldn,r wyst.
„ (i.) De orde laat zich in geen' een' der Euangelisten verfcbikken; Benige weinige gevallen, en daar de.
beste levensbefchrijvers zulks doen, alleenlijk uitgezonderd.
„ (2.) Do gevallen van Jefus Leerredenen en verrichtingen, alfchoon ze zeer naar elkander zweemen, moeten niet lraks voor dezelfde gehouden worden.
„ (g.) Maar aan den anderen kant heeft men, wanneer niet één of twee, maar vier vijf, of meer gevallen, en daar onder zeer zeldzaame, met verfcheidene
byzondere omílandigheden verteld , en onderling verknocht , achter elkanderen , in die zelfde orde , en
zonder Benig verfchil, dat men niet zou kunnen vereffenen, bij meer dan eenen Euangelist verhaald worden,
,zulke gevallen voor dezelfden te houden.
„ (4.) Men behoort eenige voornaame tijditippen vast
te zetten van gefchiedenisfen, welke wij weeten wanneer ze gebeurd zijn, als zoo veele herren waarop alles
draaien moet.
-
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„ (s.) Even zoo moet men de jaaren, in welke de
gevallen gebeurd zijn , uit de plegtige Joodfche Feesten,
v oorrel uit de Paaschfeesten , zoeken te ontdekken.
Daarbenevens heeft men ook gade te (laan an„ (6.)
dcre merkwaardige dagen, en bepaalde tijdtippen, die
of duidelijk gemeld, of zon befchreven worden, dat ze
kenbaar genoeg zijn: hoedanige kentekenende dagen dienen, om , als we het jaar uitgevonden hebben , ook
den juisten tijd, de maand, de week en den dag van

dat jaar, te ontdekken.
Zoo heeft men insgelijks behoorlijk acht te
„ (7.)
geven , op de ° merktekenen der Saizoenen , Herfst ,
Winter, Voorjaar en Zomer; om, als men 't jaar ge
heeft, daardoor den tijd van 't jaar te ontdekken.-vonde
(8.) Wijders moet men naauwkeuriglijk opletten,
waar de plaatfen zijn , daar de Euangclisten, die elk
hunnen weg in 't verhaalen houden , wederom bij elkan.
deren komen. En tekent de een of de ander daar een
tijdmerk aan; dit geeft ons grond om merkpaaien aan
den weg te zetten; binnen welke wij de gevallen bij een
anderen Euangelist, die van deze merkpaalen ontbloot
zijn, kunnen beperken.
„ (g.) Een negende grondregel, van geen gerin g gewigt, en nogtans niet veel gebruikt, is, dat men hier,
gelijk altoos in Historiën en Levensverhaalen , door
twee oogen moet zien. Men behoort zig, niet alleen
van de Tijdrekenkunde, maar ook van de Aardkloot kunde te bedienen; om de gevallen in de juiste tijd
te zetten, en ook, door de afgelegenheid der-ikpen
plaatfen, de overeentfemming der H. Schrijveren te
ontdekken.
„ (ƒo.) Voorts wordt hier vereischt een naar(iig ge.
bruik van de Joodfche Oudheden, doch met die om.
zigtigheid, dat we met een oordeelkundig oog zoeken
te ontdekken, welken de wetten, plegtigheden en gebruiken, volgens gedenkftukken , waarop men (laat kan
maaken, inderdaad geweest zijn. .
„ (.r I.). Men neeme verder in acht, dat 'er gebeur.
tenisfen zijn, welke gelijktijdig loopen, en eenige dagen duuren. Hier mede is het zoo gelegen, gelijk vans
zelve fpreekt, dat liet éene voor, en het andere na
erhaald kan worden, naar ieman.ls verkiezing , zon
i2^j voor beef, het gehecic beloop van elk geval bij
;
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rralkanderen te boek te haan. Dit is geen verfchil in
de Tijdorde : elk Gefchiedfchrijver doet dit, naar 't
hem in den draad van zijn verhaal best vlijt.
„ (i2.) 'Er kan, eindelijk, eenig verfchil in 't ver
dat geen weezenlijk verfchil in de tijdor--halwezn,
de, of in de gebeurtenisfen maakt. — Als de een iets
verhaalt, dat de ander zwijgt, doch niet tegenfpreekt,
moet men dit geen verfchil noemen. Zoo kan
ook de een of de ander, een geval ettelijke dagen of
veeeken vroeger of laater verhaalen, dan het gebeurd is,
om dat het een zekere verwantfchap of verbindtenis had,
met het geval, 't geen hij daar verhaalde. -- Zulke en
foortgelijke verfcheidenheden ontmoet men bij de beste
Gefchiedfchrijvers , en ze worden hun nooit , als een
weezenlijk verfchil in 't verhaalen, of verwaarloozing
van de tijdorde, ten laste gelegd".
„ Zie daar, zegt de Eerwaerde Schutte, ten befluite,
de grondregels welke ik volg, en waarop ik vastfiel ,
dat men best doet aan ieder Euangelist, over 't geheel
genoomen, de tijdorde in 't aaneenfchakelen der geval
te fchrijven. Wanneer, gelijk de Heer oFFEiR--lento
imus ('k) zeer wel aanmerkt , „ het getal van 's Heerera
„ Wonderwerken en Leerredenen íterk aangroeit : dd
„ wijsheid des Geestes doorblinkt, die de pen van ieder
„ Euangelist zoo beltuurd heeft, dat zij elk in hunne
„ eigene orde geleezen kunnen worden; en evenwel zoo
op elkanderen fluiten, dat men 'er een wel famenhan„ gend flelfel uit op kan maaken".
Verhandelingen over de vier laatie dingen , Dood, Oordeel
Heemel en Hel. Door w. BATES, Dr. der H. Godgel,
Uit het Engelsch vertaald, door E. NOOTEBOOM. Eerfie
Stuk. Te Utrecht by A. v: Paddenburg, en té Amfierdam by J. Wesfing Wz. 1 779. Behalve, he k`oorverk
258 bladz. In gr. ocTtavo.
-

vier bovengemelde gewigtige Stukken, worden
Vandedetwee
eeralen , naemlyk de Dood en het Oordeel,

in dit gedeelte dezes Werks afgehandeld. De Eerwaer.
de Bates ontvouwt deze onderwerpen, in welker overweging ieder mensch het hoogfte belang heeft, en wel.
O o 4 ker
(') Disfert. is Pita et rebus gestis7efu Christi, Cap. I. p. 42g.
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ker aendenken hem ter flerker fpoore tot een Godzaligen wandel verItrekt, op ene leerzame wyze, die tevens by uitftck wel gefchikt is, om den Lezer een regt
gebruik van deze kundigheden te leeren maken.
Ter bchandelinge van het eerlle onderwerp, den Dood,
legt hy ten gronddage de woorden Heb. II. 1 S , die hy
beknoptlyk opheldert, en naer welker inhoud hy ítaen
blyft, op het aldaer ter nederge(lelde zalige voorregt
der geloovigen; te weten : Dat 7efus Christus zyn volk
l eveyd van de flaaffche pynigende vreeze des doods.
Zulks doet hem , i. overwegen het bericht, dat de
Heilige Schrift geeft, hoe de dood in de weereld gekothen is: 2. toonen wat de vreeze des doods influit, en
de dienstbaerheid, die daervan een gevolg is: g. hoe
de dood van Christus ons van de flaverny van die vreem e ontlast: en 4. wie deelgenooten van dat zalige voor,
regt zyn. Hieraen hecht by dan voorts het toepasfelyk gebruik dezer Leere; die ons ten krachtigfte op^evekt, ter overweginge onzer duure verplichtinge aen
onzen heerlyken Verlosfer ; en ons noopt om het 'er
bovenal op toe te leggen, om onze zielen te bevryden
van ene regtmatige vreeze voor den. dood, en ons te
bevestigen in de zalige gerustheid , dát de dood ons
niet ontrusten kan; waertoe onze Leeraer een ieder de
heilzaemfte raedgevingen voorftelt. Ten laetite befluit
zyn Eerwaerde deze eerste Verhandeling met ene opwek
Heiligen, om met die kloekmoedigheid en bly.-kingder
moedigheid te derven , welke een geloovigen belyder
van het Euangelie betaemt. — Hy moet zich gewillig aen 't Godlyk welbehagen onderwerpen, met opzicht
tot de middelen, de wyze en den tyd des doods. --•
Hy behoort den dood niet alleen met lydzaemheid af
te wachten , maer ook ernftig te begeren , om met
Christus te zyn. -- En eindelyk hy moet met dankzeg.
ging ei vreugde fterven. „ 31efus Christus heeft God ver„ zoend, den Staan verbryzeld, en den Dood overwon.
„ nen : de laatste dag van 't leeven eens Geloovigen
„ Godvruchtigen is de eerfle van zyne heerlykheid".
Op ene dergelyke wyze behandelt de Eerwaerde Bates
liet tweede Stuk, of de leer van het Eeuwig oordeel. By
de overweging van 't voorílel Hand. XVII. 31 , deelt hy
eerst enige voorafgaende aenmerkingen mede. — God
^s de algemene Alieeiaheerfches° van de waereld„ en heeft

hct

V I RHANDELINOEN.

52S

het oppergezag om redelyke Schepzelen, boven hunnen
wil en toerlemming , re regeren. Tot zyne heer
behoort het geven van wetten, zyne onderda--fchapy
nen naer dezelven te beítieren, en hen, wegens hunne
gehoorzaamheid acn, of overtreding van zyne geboden,
volfirekt te oordeclen. Hiertoe maken hem zyne
eigenfchappen , zyne wysheid, heiligheid, rechtvaerdigheid en almagt bevoegd en allerwaerdigst. — Om dat
het menfchen zyn, die geoordeeld zullen worden, en
dat over dingen, die in liet lichaem gefchied zyn, zo
heeft by wyslyk bepaeld, dat het laetfte oordeel uitgevoerd zal worden, door een zigtbaren Perfoon, en wel
door Jefus Christus. — Dit oordeel zal gefchieden op
een daertoe bepaelden, doch den Menfchen en Engelen
onbekenden tyd. — En de opftanding van Jefus Christus
is het allerovertuigendst en nadruklykst bewys, van de
waarheid van dat leerítuk, dat by de waereld oordeelen zal.
Zyn Eerwaerde, dit kortlyk afgehandeld hebbende,
gaat dacrop over; om breeder te bewyzen , dat God de
ireereld zal oordeelen, in gerechtigheid door efus Christus;
en toont onderfcheidenlyk aen, dat de regtvaerdigheid
van Gods gerigtshandelingen , ten duidelykile, blykt,
by de overweging dezer drie dingen. i. De billykheid van zyne wet, den regel, naer welken het groote
en laetIte oordeel gehouden zal worden. 2. Het bewys
van daden en zaken, die 'er te berde gebragt zullen worden, als de reden van het oordeel. En 3. De onpartydigheid van het vonnis. — Het toepasfelyk gebruik
dezer Leere, door zyn Eerwaerden, eindelyk, ten ernfigite aengedrongen , komt voornaemlyk hier op uit.
Men behoort te ftaen naer verfterking in 't geloof, aen.
gaende dit groot en nuttig leerf}uk, en 't zelve, door
gezette en geduurige overdenkingen op zichzelven toe
te pasfen. — Deszelfs overdenking is by uitnemendheid
gefchikt , om de handelingen van Gods Voorzienigheid ,
en de eer zyner regeringe over deze waereld, tegen de
befchuldiging van onregtvaerdigheid te verdeedigen; en
dient byzonderlyk tot vertroosting der Heiligen in tegenheden. Het overtuigd geloof dezer hoofd
middel ter beteugelinge van-waerhidstkcgfl
verborgen zonden , mitsgaders om ons te wapenen te
alle vleeschlyke verzoekingen. — Wyders dient-gen
Oo
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de overweging, dat Jeftis ons zal oordeelen , zyn volk
tot een flerker troost, maer den Godloozen tot groote
verfchrikking. — En eindelyk, wy behooren de overdenking van het laetfte oordeel alleszins te gebruiken,
tot ene allerkrachtigfte beweegreden, ter onzer voorbereidinge voor het zelve; waertoe ons de Eerwaerde Bates verfcheide nutte onderrichtingen aen de hand geeft;
tot welker in agtneming by den Lezer ten befluite nadruklyk opleid.

Proeve van eene Nationale Zedelyke Leerreden van een Oud
Man aan Nederlands 5eugd. Door Yonkheer o. z. v. HAREN, Fries Edelman, enz. enz. Te Zwolle ky S. en F.
Clement 1779. In groot oftavo 78 bladz.
gelegenheid van 't begin der derde Eeuwe van de
TerUtrechtfche
Unie, heeft de Heer Onno Zwier van

Haren goedgevonden, ene Nationale Zedelyke Leerreden
op te (lellen, wel byzonder ten einde Nederlands Jeugd ons
der 't oog te brengen, een Tafereel der Zeden onzer
Voorvaderen zo in de eerlle als in de tweede Eeuw onzer
Republiek, en dezelve aen te manen, tot het formeren
en verder handhaven van een goed zedelyk Character.
By neemt uit de woorden van Ezra, H. III. 12. welby-fonder uit het gezegde, dat de Ouden in die dagen van
Ezra weenden, terwyl velen hunne Herlans met gejuich en
vreugde verhieven, aenleiding tot de behandeling van dit
onderwerp; (lellende zich daeromtrent de volgende orde
voor.
„ In het eeríle gedeelte van deefe Leerreeden zal ik u
voorhouden i. de zeeden van Israël onder de Theocratie
of onmiddelyke Godheids Regeering, 2. het taafereel
voor uwe oogen leggen van de zeeden van dat Volk onder
de Koningen, en g. de omftandigheden nagaan, waarin
het Joódfe Land en de Natie zig bevonden, ten tyde
van de woorden van Ezra, welke ik tot grondílag van
deefe overweeging hebbe verkooren."
„ In het tweede gedeelte zullen wy zien t. de zeeden
van onfe Voorouderen in eerie Eeuw van ons GemeeneBest, 2. de zeeden van onfe tweede Eeuw, en •. voor
de harten en zielen van Neerlands Jeugd, by de wen.
fchen van een oud meedeburger, brengen de befpie ;e^:Il
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ling van eenige der voornaamfle redenen, waarom Israël
en (uda zo ftrengelyk waren geltraft: op hoop dat de
Jeugd die redenen weetende, die wegen mydende, en
beetere paden inílaande, alle donkere gedagten, op 't
zien van de grondlegginge, van het begin, en van de
gevolgen van deefe nieuwe Eeuw, uit deli geest der
Vaderen mogen verdwynen, en dat alle, te zamen, Ouden en Jongen, eenparig de fiemme met gejuich en vreugde
mogen verhef'en."
Het eerste gedeelte, dat hier flegts tot ene aenleiding
ftrekt, is wel wat te uitvoerig behandeld; doch men
kan zulks in de Leerreden van een Edelman wel over
't hoofd zien; daer dit gebrek maer al te dikwils plaets
heeft in Leerredenen van dezulken , die opzetlyk gefchikt zyn, om het Volk door Leerredenen ten goede
op te leiden, en een aenmerkelyk gedeelte van den tyd
niet het Voorwerk doorbrengen. 's Mans voorftellingen
over den verfchillenden ftaet des Volks, in de opgemelde tydperken, hebben intusfchen hare nuttigheid, daer
hy het Character en de omflandigheden der Joodfche
Natie telkens op ene leerzame wyze fehetst. Dan bovenal verdient het tweede gedeelte zyner Leerreden wel
ene herhaelde lezing der Jeugd; tot welke de Heer van
Haren zyne aenfpraek inzonderheid rigt, om dat hy de
verbetering van de zeden der Natie, welke niet dan traps.
wyze te voorzien is, van de Nakomelingfchap verwacht.
Middelerwyl zyn ze echter van die natuur, dat ze ook
zeer wel den bejaerden ter oplettender overdenkingen
aengeprezen mogen worden; ten einde ook zy 'er ge.
bruik van maken, en der Jeugd, zo door voorbeeld als
door onderrichting, zodanige denkbeelden ten ernftigfte
inboezemen. Ene aendachtinge befchouwing van 't character onzer Natie in vroeger dagen ,en een opmerkzaam
nagaen van 't verval onzer zeden in later tyd, met ene
ernftige vergelyking van de tegenwoordig heerfchende
levenswyze,waer toe de Heer van Haren een ieder indezen opleid, kan niet anders dan nuttig wezen; en de opvolging van 's Mans trouwhartige vermaning moet Ne•
derlands Inwoonderen natuurlyk tot heil gedyen,
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J. J. SPALDING LEERREDEN.

Leerreden ter gelegenheid van het Ureedefeest den 3ten Mei
1 779. Door j. J. SPALDING, Proost en Opper•Cenfistoriaal -Raad, te Berlyn. Uit het Hoogduitsch. Te AmfIerdam by P. Conradi 177.9. In groot oftavo 26 bladz.
mag deze Leerreden van den Ecrwaerden Spalding
Menzeer
wel plaetzen , onder de goede modellen van

Leerredenen by ene foortgelyke gelegenheid. Hy doet
zyne Tydgenooten opmerken het geluk waer in zy deelen, zo door ene algemeene befchouwing, als door het
in agt nemen van de bvzondere omftandigheden. En
deze befchouwing doet by flrekken, om hun vertrouwen
op God, mitsgaders hunne agting voor hunnen Vorst,
te verflerken , en hen te bewegen, tot ene ernftige be.
hartiging van den Godsdienst, in de dankbare erken.
tenis van Gods weldaden.

Kleine Katechismus der Natuur voor Kinderen, door j. F.
MARTINET, Predikant te Zutphen. Te Arnf erdam by J.
Allart 1779. Behalve:; het Voorwerk I86 bladz. in octavo.
mag deezen kleinen Katechismus, met het hoogfte
Menregt,
noemen, een zeer wel opgefteld be knopt be-

rigt van 's Mans grooter Werk. Zyn Eerwaarde houdt
'zig hierin aan dezelfde orde en fchikking, des de leiddraad
dezelfde zy; waardoor men de voornaamfte onderwerpen ,
aldaar in 't breede behandeld, hier agtervolgende in 't
kort voorgedraagen vinde. Oplettende Leezers kunnen 'er
des een nuttig gebruik van maaken ; 't zy met vooraf een
gedeelte van dit kort begrip te leezen, ten einde zig een
geleidelyk denkbeeld voor den geest te ftellen, en daar.
op de uitvoeriger ontvouwing na te gaan; 't zy met,
na het leezen van een gedeelte van den grooten Katechismus, deezen kleinen ter hand te neemen, ten einde
zig, door eene beknopte herhaaling, het geicezene d.;s
te dieper in te prenten. Langs dien tweeërleien weg
kan dit Gefchrift zelfs voor meerderjaarigen van nut
zyn: dan boven al is 't, gelyk de Tytel aanduidt, ge$9hikt ten, diente der Kinderen; Daar welker vatbaarheid
zin
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zyn Eerwaarde genoegzaam alles, zo veel het onderwerp toelaat, met zeer veel oordeel ingerigt heeft. Ouders, die in dit fluk wat onderleid, en Onderwyzers, der
Jeugd, die 'er eenigzins op gevat zyn, zullen zig, des
van dit Werkje als een nuttig Huis- en Leerboek kunnen
bedienen; om de Kinderen vroegtydig tot eene weetgierigheid op te leiden, die gefchikt is, om hen tot wee.
tenswaardige kundigheden te brengen, welken hen alleszins hoogagting en eerbied voor den alwyzen, almagtigen en algoeden eerflen OQrfprong van al het gefchapene
inboezemen. Nadere ondervraagingen en duidelyke onder.
rigtingen, naar de verfchillende vatbaarheid en vordering
der Jeugd, gepaard by het gebruik en gefchikt naar den
leiddraad van deezen kleinen Katechismus, met aanwyzing van de breedere, ophelderingen in 't grooter `Werk,
kunnen, mag men op goeden grond vertrouwen, niet
wel feilen van meerendeels een heilzaamen invloed op
de Jeugd te hebben; en dus te beantwoorden aan 't
hoofdoogmerk, dat de Eerwaarde Martinet zig hierin
voorgeíteld heeft. Tot een voorbeeld van 's
Mans onderwystrant, in deezen gehouden, diene zyne
volgende onderrigting, nopens het gewoone gebruik van
de voornaamfle Boomen in ons Vaderland, buiten die
geenen, welken men bepaaldlyk Vrugtboomen noemt.
„ V. Waartoe dienen de EIKEN
A. Om dik, zwaar en ílerk Timmerhout te leveren voor Schepen, Molens en Huizen.
V. Heeft de Schors deezes Booms geene byzondere
nuttigheden?
A. Ongemeene nuttigheden! want in 't voorjaar, als
de Schors, geklopt zynde, ligtlyk van het jonge Hout
los gaat, hakt men het Kreupelbosch van Eiken, en
fchilt 'er den bast af, die, door Molens vermalen, Rurf
genoemd wordt, waar mede men de huiden der Runderen, of het Zoolleer voor Laarzen en Schoenen, in kuipen met water, bereidt en hard maakt; en, dit gefchied
zynde, wordt de Run gedroogd en verkogt, om in de
paden der zindelyke Tuinen te (rooien.
V. Zyn de BEUKEN ook van veel gebruik?
A. De Beuken leveren eene andere foort van Timmer.'
hout, en ook goed Brandhout.
V. En de DENNEN ?
A. Die zyn zeer fraai wegens de regte gedaante en
ge?
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geregelde Takken: waaronder men ook, zelfs wanneer
het niet waait, een aangenaam zags geruisch hoort.
V. Wat leveren zy ons?
A. Zy leveren ons lange Planken en Sparren. Uit,, den
bast zypelt de nuttige Terpentyn, en als men de Boo
men verbrandt , haalt men uit derzelver fappen Teer en
Pik, dat dagelyks veel te pas komt. De afgevallen Bladeren broeien ílerk in broeibakken, en mesten uitnee mend den grond.
V. En waartoe dienen de Yprtrq ?
A. Zy leveren goed Brandhout: doch men gebruikt
ze liever, gelyk de Kersfeboomen, om 'er Stoelen van
te maaken.
V. Waartoe zyn de ABEFI.nry nuttig?
A. Tot fchoeijingen onder het water.
V. Komen de POPULIEREN ons ook al te ftade?
A. Uitneemend ! om Paneelen en Blinden voor Schuifnamen, om Klompen voor de voeten, beter, gezonder
en warmer in den Winter dan Schoenen, te maaken.
V. En tot wat einde hebben w y de PEKKEN
A. Tot klein Brandhout.
V. En de ELZEN?
A. Met Elzenhout te branden kan men roode Pannen
blaauw maaken, en van het zelve fchoone Kooien voor
de Keuken en Smeederven krygen.
V. EsszN zyn ook niet onnut ?
A. Wyl Esfenboomen het water kunnen verdraagen,
gebruikt men ze aan de Oevers, om met hunne vasthoudende wortelen den grond tegen het uitkabbelen te bewaaren.
V. Verdienen de W GEN ook een naam ?
A. Schoon zy een voos hout leveren, verdienen zy
veel agting; want met de gedroogde Schors geneest
men verfcheiden Ziekten: van de Knotwilgen hakt men
Ryferen voor de Erweten; van de hoog opgefchooten
maakt men verwarmende Klompen.
V. Wat is opmerkelyk in deezen Boom?
A. Dat by gewillig, (waarvan by mogelyk den naam
van Wilg draagt,) in allerleie gronden wil wasfen; en
dat by in leven blyft, en Ryferen levert, al zyn alle
zyne Ingewanden vergaan, al is 'er niets meer van hein
overig dan een deel der Schors.
V. Van welk nut zyn de L, NDF-N ?
-

?
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A. Men gebruikt ze meest tot fraaie Laanen, om ee.
ne digte lommer te hebben.
V. Waartoe dient het PAPENHOUT?
A. Om harde Pinnen voor Schoenen te -maaken.
V. En de TWYGEN der Ryswaarden?
A. Om Korven en Manden te krygen.
V. Komt ons ook het WERVELENHOUT te pas?
A. ja! als men Sporten in ladders, of Manden, wil
maaken.
V. Is ook het HOEPHOUT nuttig ?
A. Zeer nuttig voor den Kuiper, om Hoepels voor
tonnen en vaten te fnyden.
Flora Harlemica, of Lys& der Planten rondom Haarlem i*
het wild groeijende, volgens het Zamentel van LINNdUS,
door A. LOOSJES, P. Z. Te Haarlem by J. Tydgaae
1 779• Behalven het Voorwerk 53 bladz.

hier byeen verzameld de voornaamfte PlanMenen vindt
, welken rondfom Haarlem in 't wilde groeien,

uit de Flora Belgica van den Kruidkundigen Hoogleeraar
de Gorter, naar 't Samenftel van den in dit geval Wetgeevenden Linneeus , in de vereischte rangfehikking ge.
plaatst. De Liefhebbers der Kruidkunde om en aan
Haarlem, en byzonder de aankweekelingen der Apothee.
kers aldaar, kunnen 'er zig met vrugt van bedienen; och
te gereeder den rykdom te kennen, welkeu hun die
Landftreek levert, en de aldaar groeiende Kruiden op de
aangeweezen plaatzen te zoeken. Tot meerder gemak
in deezen is 'er bygevoegd eene Naamlyst der Planten,
volgens de naamen der Apothekers, of die in de Apo.
theeken gebruikelyk zyn: en voorts een dubbelen Blad
wyzer, met de Latynfche en Nederduitfche naamen der
Planten.
-

1a..

53J. DIER QUENS

Nadere aanmerkingen over het recht van de 7agt : dor Mr.
J.

In 's Gravenpage by J. A. Bouvink
In groot ofíavo 83 bladz.

DIERQUENS .

1779.

deeze Nadere Aanmerkingen , byzonder gefcbikt ter
Inbeantwoordinge
van het 7agtregt onpartydig befchouwd

door Mr. P. v. D., gebruikt Mr. Dierquens eene fcherper penne, dan in zynen voorigen Brief over dat onderwerp aan Mr. Rendorp; 't geen hem ook inderdaad

niet ten kwaade te duiden is; gemerkt Mr. P. v. D. ,
door zyne fchryfwyze, 'er hier en daar maar al te veel
aanleiding toe gegeeven heeft. Wat voorts de
zaak zelve aanbelangt, Mr. Dierquens handhaaft zyne
denkbeelden nopens de Jagt zeer wel tegen het geen Mr.
P. v. D. 'er tegen ingehragt heeft; waardoor dit Stuk
van die zyde op nieuw nog een nader licht ontvangt.
Dan met dit alles zal het point van 't Regt ongetwyfeld
by veelen nog een twistappel blyven; te meer daar Mr.
Dierquens zulks als geheel ter zyde ítelt, dat eenigermaate vreemd voorkomt.
Men heeft, gelyk zyn Ed. ons doet opmerken, liet
verfchil tusfchen hem en Mr. Rendorp verkeerdlyk getragt te doen voorkomen, „als een Qucestio _7uris , daar
„ het, zegt hy, inderdaad niet anders dan een Qyastio
„ faEti is, of namentlyk de Graven het recht over de
„ Jagt gebruikt hebben , alleen in hun eigen proper Domein
„ gelyk de Heer R. het noemd en beweerd, dan of liet
„ zelve zich uitgefirekt hebbe, overal van Maas tot Sype,
„ gelyk ik meene, en of dienvolgende de Graven in de
goederen der Onderdanen met betrekking tot de Jagt
„ niet te hi eten of te gebieden hebben gehad". — Indien de fpreekwyze, „ of de Graven het recht over d^:
Jagt gebruikt hebben" , het zelfde zegt , als liet Regt
over de Yagt gehad hebben, dan kunnen we niet anders
zien, of 't is eene 0u(estio uris. En zo Mr. Dierquens
die fpreekwyze in den bepaalden zin bezige, als aanduidende het gebruiken van een, het zy dan daadlyk of
aangemaatigd, Regt, dan kunnen we de boven aangehaalde voorftelling van den Raat des verfchils niet wel
overeenbrengen, met eene laatere voorftelling, welke
aldus luidt: „ Het verfchil, dat 'er tusfchen
,,. dien Heer en my is, beftaat dan eenvoudig hier in,
dat
,
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„ dat de Heer R. van begrip is, dat het recht der Graven
„ over de aagt zich alleen bepaald heeft in 's Graven eigen
„ Bosfchen, Duinen en Wildernisfen; en ik, integendeel,
„ dat dat recht is algemeen, en, zoo wel buiten als binnen
de Eigendommen der Graven, zich heeft uitgeirekt." --In dit voor(}el komt niet in aanmerking, de vraag, hoe
of de Graven liet I egt gebruikt hebben, maar het Regt
zelve; en dus heeft men hier, ten minfie zo ver wy 't
tot nog kunnen opmaaken, niet zo zeer eene Qucestio
Facti, als wel eene Quxstio 7uris. En dit underfcheid is hier te opinerkelyker, om dat 'er, zo 't ver
Qucestio Facti en niet Yuris, geen-Ichilfegtszyn
weezenlyk verfchil over de zaak zelve meer tusfchen Mr.
Rendorp en Mr. Dierquens plaats hebbe, gelyk zyn Ed.
vervolgens op deeze wyze tragt te doen zien.
„ Ik meen, zegt Mr. Dierquens , dat dan in alle deeles
overvloedig beweezen is, dat het recht der Graven over
de Jagt en het Wild zich niet heeft bepaald aan 's Graven eigen goederen, zoo als de Heer R. het abufivelyk
begrypt; en zo 'er nog wat aan mogt ontbreeken, beroep ik my op het begrip van den Vryheer van Marquette zelf.
„ De Meer R. doet in zyne Verhandeling onderzoek na
den Oorfpronk van het recht der Opperheeren over de Yagt.
Dat onderzoek komt zeekerlyk niet te pas, voor zoo
verre betreft 's Graven eigen Domeinen: want zoo de
vraag was, hoe zyn de Graven aan het Opperrecht over
de Jagt in hun eigen Domeinen gekomen, was die Vraag
door den Heer R. bereids beantwoord; namentlyk, dat
ieder Eigenaar van Landéryen, (en dus ook niet minder
de Opperheer,) meester was over het Wild op zyn eigen Land, en daar vry op mogt jagen met feclufie van
alle andere. Dus kon het onderzoek van den Heer R.
niet over dat recht gaan :
maar over welk recht
dan ? Immers volítrekt over 's Graven recht buiten hun ne Domeinen. Wanneer dan de Vryheer van Marquette
onderzoek doet , na den oorfprong van het rechtder Graven over de Jagt, en dat dat onderzoek niet is over 's
Graven recht in zyne Domeinen, toont dan dat onderzoek niet onwederfp reeklyk aan, dat men zelf begrypt,
dat het recht der Graven over de Jagt niet in hunne eigen Goederen of Domeinen is bepaald geweest? En decideert dan dat begrip niet aanflonds he verfchil, dat
'eT
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'er tusfchen den Heer R. en my is, en dat het een beweezen waarheid zy, dat de Graven her Opperrecht over
de Jagt , ook buiten hunne Domeinen, gehad hebben ? En
dat dus 's Graven recht verkeerdelyk door den Vryheer
van Marquette in 's Graven eigen Bosfchen, Duinen en
Wildernisfen beflooten is geworden ? — Een van twen
moet waar zyn, of het onderzoek na 's Graven Opper
een zeer onnut en belagchelyk-rechtovdJag,is
onderzoek, na een non- ens; of dat onderzoek is eene denionftratie, dat de Graven ook buiten hunne Domeinen
het recht over de Jagt gebruikt hebben.
„ Hoe nu de Graven aan dat recht gekoomen zyn, het
zit uit toeeigening, het zy uit overmagt, het zy uit
Opdragt, het zy uit hoofde van het recht dat de Opper
ouds al over het Wild gehad hebben, is voor-hernva
my, die alleen her bekrompen recht der Opperheeren
heb tegengefprooken, om het even. Nimmer zal
men de manifeste contradi&ie wegneemen die 'er ligt in
te ontkennen, dat de Graven het regt over de Jagt ook
buiten hunne eigen Domeinen gehad hebben, en teffens
te onderzoeken, hoe zy aan het recht daar buiten ge.
komen zyn : het eene werpt het andere omver.
„ Dus meen ik dan, dat het gedemonftreerd is, dat de
Vryheer van Marquette met geen mogelykheid kan ontkennen, dat 's Graven recht over de Jagt is geweest algemeen, en dat vervolgens tusfchen ons, op dat íluk,
geen verfchil meer kan overblyven."
„ By aldien de Vryheer van Marquette het Eiuk alzo
begrype, en niet bepaaldlyk het oog hebbe op een Regt,
dat men den Graven toefchryft, of dat de Graven gebruikt hebben, 't zy dan met regt of ten onregte, (wanneer het geen enkele Qucastio Facti, maar tevens eene
Qucestio 7uris zou zyn,) is het der moeite niet waardig,
'er meer papier over te befchryven; dewyl de Heer R.
dati beweeren z )u , dat iets geen plaats zou gehad heb ten 't welk by daadlyk vooronderftelt, dat weezenlyk
plaats gehad heeft. En ingevolge hier van zegt dan Mr.
Dierquens in 't flot, met het hoogfte regt: „ Ik flap
„ hier meede eens vooral af van deeze materie, overlaa„ tiende aan een iegelyk, daar om trend te denken, zoo
alt het hem goeddunkt."
„
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Gefchiedenis van Schotland, geduurende de Regeeringen vara
Koningin MARIA en Koning JACOBUS DEN VI , tot diens
komst op den Engelfchen Throon; benevens een kort verflag
der Schotfche Gefchiedenisfe vóór dat tydperk. Door WILLIAM ROBERTSON D. D. Opperif e der Edenburgfche Hoogefchoole, en 's Konings Gefcliiedfchryver van Schotland.
Tzveede Deel. Naar den laatsen Druk uit het Engelsch
vertaald. Te 4nzflerdam by Yntema en Tieboel. In gr.
8. 371 bladz.
et berigt , wegens het Eerfte Deel deezes Gefchiedfl
kundigen Werks (*) , ftrekte om den aart, aanleg
en uitvoering daar
het oog
1

van onzen Leezeren onder
te brengen, en een verlag te geeven van de moeite en
arbeid door den Eerw. ROBERTSON, daar aan hefleed en
des Vertaalers beweegreden om dit Werk den Neder
in handen te Rellen. Wy zullen, hier-duitfchenLzr
van niets meer zeggen: maar terfond treeden tot de opgave van eene en andere byzonderheid , in het tegen
-wordig
voor ons liggend Deel.
Wy zouden tot het voorgaande Deel moeten te rug
keeren, wilden wy onzen Leezeren een korten inhoud
opgeeven van deeze doorwrogte Gefchiedenis, en daar
aan den voortgang, in dit deel, moeten hegten ; doch
alles is dermaate aaneengehegt, om de zaaken in derzelver oorfprongen, voortgangen en uitwerkzelen te befchryven, dat het eene dorre opgave zou weezen, die
ongetwyfeld zou mishagen en verveelen aandoe
zo veel mogelyk, van onze Leeze--nige,wltcy
ren wenfchen te weeren. Het dagt ons daarom best
hier en daar iets uit te kippen, het welk op zichzelven
ftaat, of althans, zonder den draad der Gefchiedenisfen
te weeten , verfcaanbaar zy.
Het is den uitmuntenden Gefchiedfchryver ROBERTSON
byzonder eigen de Gefchiedenis te doorvlegten met aanmerkingen, die dezelve , overeenkomflig met c I c ER o's
loffpraak „ een Fakkel der waarheid en de Leermees ,, tresfe des Leevens" maaken (t) dit bewoog hem, om,
van
(*) Zie de Algcin. Vaderl. Letter•Oef. I. Deel. I. St. b1.398, enz.
(t) Lux Veritatis, A'Iapistra Vita Cie. Orat. Lib, II. 9.
áp2
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van de verééniging der Catholyke Vorfen tot het verdelgen van den Proteflantfchen Aanhang, waar in MARIA Koningin der Schotten ongelukkig deel nam, gefprooken hebbende over de Paapery , in dien tyd, de volgende korte, doch
veel behelzende, bedenking voor tedraagen. „ De Paapery
is eene foort van valfchen Godsdienst, byzonder onze
aanmerkin g verdienende van wegen den Iterken indruk,
dien dezelve op het hart maakt. Ontworpen door lieden van een fcherp doorzigt in het Menschlyk Character, en voortgezet door de ondervinding en waarneeming van veele volgende Eeuwen, heeft dezelve, in 't
einde , eene volkomenheid bereikt , waar toe geen felzei van Bygeloof ooit opklom. Daar is geen vermogen
in 't ver ftand , geene drift in 't hart, of zy biedt dezelve voorwerpen aan, gefchikt om ze op te wekken en
vast te fnoeren. Noch de trek tot vermaak, ten dien
tyde de heerfchende drift van 't Franfche Hof, noch de
eerzugtige bedoelingen , die het Hof van Spanje bezig
hielden, konden dezelve van de overheerfching des Bygeloofs bevryden. Leeken en Hovelingen werden voort gezweept door den geesfel diens doldriftigen en ongenadigen yvers, veeltyds aangezien als den Kerk1yken byzonder eigen : Koningen en Staatsdienaars oordeelden
zich, in geweeten, verpligt, de Protef$antfche Leer uit
te ropijen MARIA zelve was diep doortrokken met
alle de vooroordeelen der Paapery: eene vuurige ver
aan dat By geloof ftraalt door in elk deel haars-klefdhi
Chara^ers, en vertoont zich op alle de toneelen haars
Leevens".
De Moord van Ieizro geeft hem aanleiding, om, daar
wy vervolgens, in deeze Gefchiedenisfen, verfcheide
andere voorbeelden van dit misdryf aantreffen, de oor zaaken , waar uit eene handelwyze , zo aanftootlyk voor
de menschlykheid , in die Eeuwe, voortkwam, in byzondere opmerking te neemen ,en 'er deeze gedagten
over mede te deden: „ Toorn en geraaktheid is, om
zeer bekende en wyze redenen, een der íterkfte driften
in 't Menschlyk gemoed. De natuurlyke eisch van deeze hartstogt is, dat de Perfoon, die de belediging ondergaat, zich opgewekt vindt, om zelve des behoorelyk wraak te neemen. Dit, nogthans, toe te laaten,
zou verwoestend voor de Maacfc happy geweest, en de
firaffe geen maat of perk gekend hebben, of in ftrengheid
.
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held of in duur. Te deezer oorzaake werd, in den kindfchen ftaat der Maatfchappye zelve, het zwaard uit de
handen van byzondere Perfoonen genomen, en der Overbeid gegeeven. Doch, in 't eerst, dienden de wetten,
vastgereld met oogmerk om te beteugelen, om het beginzel van wraake frerker aan te zetten. De vroegfte
en eenvoudigfle ftraffe voor misdryven was weder- vergelding: de overtreeder gaf lid voor lid, leeven voor leeven. Het betaalen'van eene vergoeding aan den beledig.
den volgde op de ftrengheid der evengemelde inftelling.
In deeze beide was het voldoen van byzonder wraake
het voorwerp der Wet ; en hy die het ongeluk leedt was
de eenige Perfoon, die regt hadt om te vervolgen, de
Itraf te eifchen, of te vergeeven. Terwyl de Wetten
aan de eene Party zulk eene volkomene ruimte ter wraak
verleenden, werden de belangen der andere-nemig
niet vergeeten. Indien de blykbaarheid der misdaad niet
volkomen was, of iemand zich otiregtvaardig befchuldigd
rekende, hadt de aangeklaagde regt , om zyn tegen(lander
tot een tweegevegt uit te daagen : en , de overhand be.
komende, verdeedigde hy zyne eigene eer. in= meest
alle gevallen van Benig belang, 't zy burgerlyke, 't zy
lyfftraflyke, beriep men zich op de Wapens tot verdeediginge of van de onfchuld, of van den eigendom der twis.
teade Partyen. Zelden werd het Regt gevraagd de
Wéegfchaal in handen te nemen: het Zwaard alleen
befliste alle gefchillen. De togt tot wraake werd, door
alle deeze middelen gevoed, en nam , door meer en meer
toegeevenheids , dagelyks toe, tot eene ongelooflyke
sterkte opgroeijende. De Menfchen werden aan bloeditorten gewoon, niet alleen in tyden van Oorlog; maar ook
in dagen van vrede: hier uit, en uit andere oorzaaken,
ontleende het Menschdom eene verbaazende ruwheid van
aart en zeden.
„ Deeze woestheid, nogthans, maakte het noodzaak
proeve des tweegevegts niet aan te moedigen -lyk,de :
het doen van vergoeding in lyfftraflyke zaaken af te fchaf.
€en ; en bedagt te weezen op eene zagtere wyze am de
gefchillen, over burgerlyke Regten, af te doen. De
ftraffen, op misdryven geleld , werden strenger, ende fchikkingen op den eigendom bepaalder : doch de Vorften ,
wier zaak het was de eerstgemelde te volvoeren, en
ge laatstgenoemde te handhaaven ,bezaten weinig magts.
Pp 3
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Aanzienlyke overtreeders verfmaadden hun gezag; minder verfchoolen zich onder het Regtsgebied der zodanigen , van wier befcherming zy ftrafloosheid hoopten.
De bediening des Regts was zwak en ging, langzaam toe.
Eene pdoging om de misdryven eens Leenheers , of zelfs
syner Leenmannen , te ftraffen, verwekte dikwyls opftand en burger_kryg. De hoogmoedige en onaf hang.
lyke Edelen, order welken de oorzaaken van tweedragt
veelvuldig en onvermydelyk waren, betoonden zich teer
aangedaan ongelyk, en onverduldig na-gevolip't
wraake: zy rekenden het fchandlyk zich aan een vyand
te onderwerpen , en lafhartig hem vergiffenis te ver
merkten het regt , om de beledigers te fraf--len':zy
fen, aan, als een voorregt huns Rangs, en een kenmerk
van onafhanglvkheid : by hun waren die traage regts.
vorderingen :geheel onvoldende. Het bloed des tegenpar
geen de vlek-tyderswa,hunoletig,'
rener belediginge kon uitwisfchen ; wierd dit niet ver
hunne wraak was te leurgefteld, hun moed ver-goten,
hunne eer kleefde eene fchandvlek aan. De-dagt,en
wraak, welke de magtlooze hand der Overheid niet kon
verfchaffen , wist hunne eigene gereedlyk te neemen :
onder zo zwakke Staatsgefteltenisfen, namen de Men.
fchen , even als in den iaat der natuure, het refit, om
hunne eigene verongelykingen te beoordeelen en te flraffen, aan zich zelven. En dus werd Moord , een aller
voor de Maatfchappye, niet Ilegts-verdfiykstm
algemeen, maar een 1oflyk fl uk.
„ De Gefchiedenis van Europa, in de Veertiende en
Vyftiende Eeuwen, vloeit over van verfoeilyke voorbeelden deezes misdryfs. 'c Zelve ging bovenal in zwang
by de Franfchen en Schotten, tusfchen welken, ten dien
Hyde., eene nauwe gemeenfchap plaats hadt, en eepe verbaazende gelykvormigheid in de Volks-charaters.- De
Benige Broeder des Konings van Frankryk werd, in den
Jaare MCCCCVII, openlyk, in de ftraaten van Parys
vermoord: en het was 'er zo verre af, dat dit fchriklyk
bedryf verdiende straffe wegdroeg, dat een beroemd Regcsgeleerde vryheid kreeg, om tot verdeediging daar van te
pleiten voor de Grooten'des Ryks, en de wettigheid van
doodílag ttaande te houden. In den Jaare MCCCCX VII
moest de beroemde e E R s ON al zyne welfpreekenheid
en invloed te werk ftellen om, op de Vergadering te
Con
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Contans, de veroordeeling door te dringen van deeze
f

Stelling. „ Dat 'er zommige gevallen zyn , waar in de
„ Doodffag eerie Deugd van grooter verdieníten is in
een Ridder dan in een Schildknaap, en verdienstlyker
„ in een Koning dan in een Ridder (*)." Het getal van
aanzienlyke Perfoonen , in Frankryk en Schotland, ge
Zestiende Eeuwen, ter oor.-durenVyfti
zaake van perfoonlyke, ítaatkundige en Godsdienftige
verfchillen, vermoord, is bykans ongelooflyk. Zelfs,
naa dat de oorzaaken, die eerst aanleiding gaven tot deeze barbaarfche gewoonte, waren weggenomen; naa dat
het Regtsgebied der Overheden, en het gezag der Wetten, op beter voet gebragt, en algemeener geworden
was; naa dat de opgang der Geleerdheid en der Wys.
begeerte de zeden befchaafd, en de gemoederen der Menfchea geleenigd, hadt, hield dit mjsdryf eenigermaate
Rand. De Zeventiende Eeuw liep bykans ten einde, eer
het uit Frankryk verdween. De vermeerdering van magt,
die het Koninglyk gezag verkreeg, door de komst van
lAConUS 9EN VI, op den Throon van Engeland,
ichynt het in Schotland gefluit te hebben.
„ De invloed, nogthans, van een Volksgebruik, zo
op het verftand als op het hart, en hoe verre het gaat,
om zedelyke beginzels van de grootfte aangelegenheid
otn te keeren of uit te rooijen, is zeer opmerklyk. De
Schryvers dier Eeuwen hebben, ten opzigte van Moord
en Doodlag, volkomen de gevoelens hunner Tydgenooten ingezoogen: en zy, die tyd hadden om te denken en te oordeelen, fchynen zich niet meer geftooten
te hebben aan dit misdryf,, dan de Perfoonen, die 't zelve in de hette der vervoering van drift pleegden. B uC H A NA N verhaalt den Moord des Cardinaals B E AO o ijl
en van R i z I, o, zonder die gevoelens uit te drukken,
welke een Mensch natuurlyk vervullen, zonder eens
verontwaardiging te laaten blyken, die een Gefchied.
fehryver voegt (t). K N OX, eer. Man van fierder aare
en min befchaafd, fpreekt over den Moord van n EA'F0 u N, en van den Hertog v A N GUISE, niet alleen
zonder 'er iets berispelyks in op te merken, maar betuigt
'®r
( i L'E N F A N T, lijst. du Conc. de Conff.
)

() B UCIiAN .
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'er zelfs zyn welgevallen in (*). Van den anderen kant
vermeldt de Bisfchop van Ross den Moord des Graaven
van AAI U R R A Y, met Benige maate van toejuiching (t^.
BLACK WOOD weidt 'er over uit met een alleronvoeg]ykfte zegepraal , en fchryft dien rechtftreeks toe aan
GODS hand (*). Lord RUTH VEN , de voornaamíle
uitvoerder van de Zamenzweering tegen RI Z i o, (lelde,
kort voor zyn eigen dood, een verhaal op van deeze gebeurtenis; en in dit ganfche breede Vertoog-is geen een
enkele uitdrukking van berouw , geen het allerminfte
teken van knaaging over een misdrvf, niet min eerloos
dan wreed (4). MORTON, even fchuldig aan dezelfde
misdaad, koesterde daar over dezelfde gevoelens: en, in
zyne laatfie oogenblikken, fchynt by zelve, noch de
Leeraars , die hem ten dienfe Ronden , dit ftuk aangezien
te hebben als een daad, die berouwbetooning vorderde;
ja by fpreekt over DA v 1 D s Moord zo koel , als of het
Bene fchuldlooze of prysbaare verrigting geweest ware (if). De Ondeugden van andere Eeuwen ftooten ons:
met de Ondeugden van onze eigene worden wy gemeenzaam, en zy verwekken weinig affchriks".
Zodanige Buitenïtappen , wat ook zommigen des mogen oordeelen , leeren ons Menfchen, en heerfchende Ze-

den kennen.
Munt ROISËRTSON Uit in het fchctzen van Charaéters,
,, heeft by het fynite penfeel, en bezigt by daar toe de
„ fchoonfte verwen, is by - een Titiaan in de Gefchiede, nis, gelyken zyiie Schilderyen naar het lceven", vol
een vooraangehaald getuigenis, dan zullen onze Lee--gens
zers hier gaarne een en ander ftuk van hem zien opliangen. Den ongelukkigen dood van HENRY STEWARD,
Lord DARKLY, den Egtgenoot van MARrA vermeld heb
geeft by met weinig trekken diens fharafter vol -bend,
voege op. „ Het goed geluk, en zy--komenidzr
ne eigene uitwendige bekwaamheden, zonder eenige an,
dere verdienflen , hadt hem tot een toppunt van aanzien
opgevoerd,'t welk by geheel onwaardig was. Door zyne
dwaas(*) Ii rIux, 334.
(j ANDERS III. 84.
.

*) Ju.
(fl K EI T ii , Append 119 .
(if) C R A w r. Mem. Append.
.
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dwaasheid en ondankbaarheid, verloor by het hart ecner
Vrouwe, fmoorlyk op hem verliefd. Zyne onbefchoftheid en onbeftendigheid vervreemden hem van de zo.ianigen onder de Edelen, als het yverigst gearbeid hadden aan zyne verheffing. Zyne losbandigheid en grilligheid fielden hem ten doel van den finaad des Volks, 't
welk hem eenigen tyd eerde als den Affiammeling van
hunne oude Koningen en Helden. Was by eenen na
dood gef}orven, zyn einde zou 'onbeklaagd ,-turlyken
en zyne naagedagtenis welhaast in de vergetelnisfe begraaven geweest zyn: doch de wreede omltandigheden
zyns moords , en de flapheid met welke deeze vervolgens gewrooken werd, hebben zynen naam met finerte
doen gedenken, en hem een voorwerp doen worden van
medelyden, waar toe hy anderzins niet geregtigd was".
"Van den Graave van MURRAY, Regent van Schotland,
in den woeligften tyd', geeft by de volgende fchildery.
„ Daar is geen Perfoon, in die Eeuwe, ten wiens op
zigte de Gefchiedfchryvers meer van elkander verfchilIen, of wiens Chara er met zo tegenl rydige kleuren
wordt afgemaald. Perfoonlyke onverfchrokkenheid ,
krygskunde, fchranderheid en wakkerheid in he beftuur
van burgerlyke zaaken, zyn bekwaamheden, die zyne
Vyanden zelve verklaaren, dat hy in eene uitfteekende
maate bezat. Zyne zedelyke hoedanigheden zyn van
een' twyfelagtigen aart, en behooren noch gepreezen
noch gelaakt te worden, zonder veel behoedzaamheids
-en Bene menigte-van onderfcheidingen. In eene woeste
Eeuwe was hy in Raat een menschlievend gebruik van
de overwinning te maaleen, en de overwonnenen met ge
te behandelen. Een Voorf'cander van Ge--matigdhe
^iéerdheid, die onder de krvgshaftige Edelen of onbe.
lend, of verfmaad, was. Yverig voor den Godsdienst,
tot een trap, die hem deedt uitmunten op een tyd, dat
de yver in dit ftuk niet zeldzaam was. Zyn vertrouwen
op zyne Vrienden ging ver, en moest alleen onderdoen
voor zyne milddaadigheid hunwaards, die geene pralen
kende. Eene belanglooze zugt voor de Vryheid zyns
Lands noopte hem aan om zich te verzetten tegen het
gevaarlyk ftelzel,'t welk de Prinsfen van LOTHAKUNGI.N
cie Koninginne Moeder hadden doen omhelzen. Op MAIuA's wederkomst in Schotland, diende by haar niet een'
y v er en toegenegenheid , waar aan by de vriendfcha}>
1'p 5dr
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der geenen, die 't meest aan zyne Party verbonden waren, opofferde. Maar, aan den anderen kant ,
was zyne eerzugt onmaatig: 'er vielen zaaken voor, die
groote ontwerpen aan zyn oog opdeeden, welke zyn onderneemvolle vernuft uitlokten, en hem vervoerden tot
bedryven, onbeltaanbaar met den pligt eens Onderdaans.
Zyne behandeling der Koninginne, aan wier goedheid
by zo veel verpligting hadt, was onbroederlyk en on.
dankbaar. De afhanglykbeid van ELIZABETH , waar in
by Schotland bragt, firekte tot fchande des Volks. Hy
bedroog en verraadde voRFOLK, met eene laagheid eenen
Man van eer niet voegende. Zyne verheffing, tot zulk
Bene onverwagte waardigheid, vervulde hem met nieuwe driften, met hoogmoed en agterhoudenheid ; en ,
ílrydig met zyne natuurlyke openhartigheid, deedt hy
zyn best, om de veinskunst en tlreeken te bezigen. Tot
het einde zyns leevens op vleiery gefield, en naa geenen raad willende luisteren, konden zyne gunlelingen,
door zyne trotsheid te ftreelen, hem ter zyde aftrek
oude vrienden op een afstand ílonden,-ken,trwylz
en zyn naderenden val voorfpelden. Maar , te midden
van, de onrust en vervaaring van dit Tydperk zo vol
Partyfchappen, handhaafde by het regt met zo veel on.
partydigheid, bedwong de baldaadige Grensbewoonders
met zo veel moeds, en fielde de orde en rust in 't Land
op zo goeden voet, dat zyn beftuur het Volk hoogst behaagde, en hy werd langen tyd met veel hartlykheid,
onder het Gemeen , met den eernaam van den Goeden
Regent, betyteld."
Ten befluite zullen wy het Charaáer van rtivos , het
voornaam werktuig van het verfpreiden en vastftellen
des Hervormden Godsdienst in Schotland hier by voegen.
„ Yver, onverzaagdheid, en belangloosheid waren Deug
welke hy, in Bene uitfteekende maate, bezat.-den,
Daarenboven was hy niet ontbloot van de Geleerdheid,
in die Eeuwe meest gezogt: hy flak uit in die foort van
UVelfpreekenheid , welke gefchikt is om de aandagt op
te wekken, en de hartstogten te roeren. Zyne Grondregels waren, egter, dikwyls al te geftreng, en de hevigheid van zyn' aart was overmaatig. Zelve zeer ge.
ítreng zynde, en van geen buigen weetende, gebruikte
hy geene toegeevenheid omtrent de zwakheden van an
deren. Gcen agt geeveude op het onderfcheid van Rar.
0
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of Chara.ter, uitte by zyne vermaaningen met eene
bitterheid en hevigheid, meer gefchikt om te vertoornen
dan om tot bedaaren te brengen. Dit haalde hem menig.
maaien onbetaamelyke en onpligtmaatige bewoordingen
den monde uit, ten opzigte van de Perfoon en het Ge.
drag der Koninginne. Nogthans maakten deeze zelfde
hoedanigheden, welke thans zyn Charmer min beminnelyk doen voorkomen, het bekwaam, om ten werktuige
der Voorzienigheid te (trekken, tot het bevorderen der
Hervorminge onder een bars Volk, en Relden hem in
iaat om gevaaren onder de oogen te zien, en zwaarigheden te boven te wortlelen, die Perfoonen van eenti
zagter en buigzaamer aart, gemaklyk, zouden hebben kunnen te rugge houden. Door zich, met oneer.
moeiden vlyt, op de Letteroefeningen, en andere bezigheden, toe te leggen, als mede door de menigvuldig_
beid en den yver zyner openbaare Redenvoeringen , hadt
by zyn geflel, van natuure zeer íterl= , l ':; Tkt. Ge.
duurende eene lleepende Ziekte, betoonde by de uitere kloekmoedigheid, en verwagtte de aannadering van
zynen dood met een moed, onaffcheidelyk van zyn Cha.
rater. }ly was geftadig bezig in Godvrugtige verrigtingen, en vertroostte zichzelven met die vooruitzigten
der Onfterflykheid, welke braave Menfchen niet alleen
voor neerfagtigheid behoeden; maar hun, zelf in de
jongffe oogenblikken, met blydfchap vervullen. -----,.
De Graaf van m o R T o N, die by de Uitvaart van x N o x
tegenwoordig was, fprak zyne Lofreden uit met eenige
weinige woorden, doch die te meer tot eer van x NO g
ftrekten, dewyl zy voortkwamen uit den mond van iemand, door hex meermaalen met byzondere ftrengheid
berispt. , Daar ligt Hy, die nimmer het aangezigt
, eens Menfchen vreesde (*) !'
(*) SroTSw.

266. CAt.D. II. 273.
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Befchryving van het Oosten, enz. Door den Heer it. roeocxr I1 D. i Sr. Met Plaaten. Uit het Engelsch
overgezet , en met Aantekeningen voorzien , door E. W.
CRAMEKUS. Te Utrecht by G. T. en A. v. Paddenburg; te Rotterdam by J. Bosch en R. Arrenberg; en te
Amfterdam by M. de Bruin, 1779. Behalven het Foorwerk 262 bladz. In gr. quarto.
of het Heilige Land, mitsgaders Syrie en MePalestina,
fopotamie, zyn de Gewesten , welken in dit Stuk be-

fchreeven worden ; waar van de Heer Pococke ons een
paauwkeurig verflag geeft, met meldinge der voornaam 1}e Steden, en 't geen verder in die Lanoftreek bovenal
opmerkenswaardig is. De uitvoering van dit gedeelte,
zo ten aanzien van 't geen de HeerPococke zelve fchryft,
als ten opzigte der nevensgaande aanmerkingen van den
Heer Vertaaler, evenaart aan 't voorige; des ons vroeger gezegde, nopens de nuttigheid van dit Werk, byzonder voor Aardryks- en Oudheidkundigen, ten volle
tand boude. 't Zal derhalven niet noodig weezen hier
over uit te weiden ; meerder dienst kunnen wy, zo we
agten, den Leezer doen, met hem eene merkwaardige
byzonderheid uit dit Stuk mede te deelen; waartoe ons,
boven anderen, zeer wel gefchikt fchvnt , het berigt
dat ons de Heer Pococke van de Doode Zee verleent , en
wel inzonderheid van 't geen by ons , wegens derzelver
€igenfchappen, meldt.
De Heer Pococke, die de lengte der Doode Zee op
zestig Engelfche mylen , en derzelvcr breedte op ruim
een uur gaans begroot, helt hier over tot de gedagten
van hun, die {tellen , dat de Doode Zee een onderaard,
fchen uitloop in de Middellandfche Zee heeft, om dus
te verklaaren, hoe 't bykowe, dat zy beftendig nage.
noeg op dezelfde hoogte blyve ; niettegenftaande de
Jordaan en andere mindere rivieren 'er zig in ontlasten,
terwyl men egter Beene uitwatering deczer Zee ontdekt.
Maar de Heer Cramerus brengt ons hier in eene aanteke.
ning onder 't oog , dat de gewoone uitwaasfeming genoegzaam in Raat is, om dit verfchynzel te verklaaren;
ja dat men , alle omftandigheden gadeflaande , veel eer
reden hebbe, om te beweeren, dat de Doode Zee geheel
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heel zou uitdroogen, indien ze zulk een merkelyken
toevoer niet hadde (*), Voorts maakt de Heer Pococke,

met een kort woord , gewag van de omwenteling van dit
Gewest, waaruit deeze Zee ontftaan is , en deelt ons
verder de volgende waarneemingen , nopens de eigen
dier Zee, mede.
-fchapenv'twr
„ Alle de Schryvers komen 'er in overeen, dat het
water der Doode Zee zout .is. Sommigen zeggen, dat
het bitter, en met aluin gemengd is. Ik vond het ter
plaatfe daar ik was, (omtrent twee mylen Zuidwaards
van haar noord-end,) fchoon zo dicht by den Jordaanfrbom, zeer bitter. Men is doorgaans van meeping,
dat het water deezer rivicre door het meir ftroomt,
zonder zich daarmede te vermengen. Ik zag ook, naar
myne gedachten, den f{room eenex verfchillende kleur;
zo dat het Jordaanwater,, als fnelvlietend, misfchien
een endweegs ver onvermengd voortftroomt. Het meirwa-

(*) In deeze aantekening, te lang, om ze hier geheel te plaat.
zen, zegt de Heer Cramerus verder.
„ Ook heeft men waargenomen, dat, vooral het zuid. end der
Doode Zee, haare zuidlyke tong, Jes: XV. 2. genaamd, niet zo
(pits toeloopt, als zy gemeenlyk afgebeeld wordt, maar veel ronder
en breeder is, en dus eene grooter uitgebreidheid aan deeze zee
geeft. — Behalve deeze laatfte byzondeiheid, ten aanzien van
de gedaante der Doode Zee, in de weinigf}e landkaarten van het
Heilig Land in agt genomen, merk ik hier nog eene andere daaromtrent aan. In de meeste en ook de nieuwfte landkaarten wordt
de Doode Zee, als van het noorden naar het zuiden, in eene
rechte lyn uitgeilrekt, afgebeeld. Doch de heer syscHINO, die
in de eerfte afdeeling van het vyfde deel zyner nue erdbefchreibung, pag. 837-357. eene zeer fraaie, met ongelooflyke moeite,
uit eene groote menigte oude en nieuwe reisbefchryvers getrokken, oordeelkundige verhandeling -over de Doode Zee gegeeven
heeft, toont op geloofwaareige getuignisfen, dat zy, in haare
noordlyke en zuidelyke trekking, Bene aanmerklyke kromte van
byna een halvcn cirkel maakt, welker holle of binnenzyde naar 't
westen gekeerd is. Onder de menigte landkaarten van het Heilig
Land, door my hierover nagezien, heb ik deeze kromme gedaante der Doode Zee flechts in ééne, naamlyk, die van den galeer.
den abt CALMLT, door den naauwkeurigen T. H. v. d. HONERT
nader afgebakend, ontdekt. Men vindt deeze landkaart in CALMET's Oudh. van 't O. V. IIIe. D. rite St. tegen over bladz. 172
van het voorwerk, of in T. I. v. d. FNoNExTS waarachtige wegen
enz. IIde D. tegen over bladz, 136".
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water is helder , en heeft de kleur van Zeewater. Ih
nam eene fles vol daar van. By het onderzoek bleek
het, dat het niets dan zout, en misfchien een klein
weinig aluin hield. Doch, toen ik op het water in 't
ineir zag, verbeeldde ik my Gene olieachtige zelfflandigheid daarin te ontdekken, die, gelyk men my onderrichtte, de bekende lym- en zwavelachtige fiof. is.
Toen ik het proefde, wierd myn mond famengecrokken, als van flerk aluinwater. Ik vond myn aangezigt
met een dunne zoutkorst overdekt, trien ik uit het
meir kwam, waarin ik niet alleen gezwommen, maar
my ook verfcheidemaal ondergeduikt had, op dat de
zwaarte des waters geene kwaade gevolgen mogt heb
welke, volgens het bericht van hem, die het wa--ben;
ter fcheikundig onderzocht had , tot de zwaarte van
versch water, als vyf tot vier Rond. De fteenen aan
de zyden des meirs zyn met verfcheiden dunne bekleed fels eener witte zelfftandigheid overdekt, als of ieder
van die door eene byzondere overitrooming der Doode
Zee veroorzaakt was. Men zeide my, dat deeze zelf
uit zout en joodenlyni beltond. Plinius-itandghe
zegt, dat geen leevend dier daar in zinkt; en Vespafiaan deed 'er de proef van neemen, beveelcnde, dat men
eenige perfoonen, die niet konden zwemmen, de handen op den rug bond, en in 't water wierp, welke
niet zonken. Strabo fchryft insgelyks, dat het water
des meirs diep en zwaar is, dat lieden, die 'er ingin.
gen, tot hunne navels wierden opgeligt, en dat het
vol pek is (*).
Ik was met myne waarneeming nopens dit buitengewoon water zeer in myn fchik, en bleef 'er na genoeg
een vierde van een uur in. Ik ondervond, dat ik in allerlei houding, zonder beweeging, daarop liggen kon,
zonder te zinken. Het water ligte my zo zeer op. dat,
als ik onder 't zwemmen íloeg, en myne beenen boven
't water waren, ik het bezwaarlyk vond myne voeten weder onder te brengen. Ik waagde my niet daar het diep
was, fchoon deeze uitwerkingen verder in 't meir waar fchynlyk nog fterker zyn. Men verbeeld zich, dat als
ie(*) P LI N. lijst. Nat. L. XV. Cap. 16. S TB A DO Geogr. L.
XVI. p. 763 , 764•
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iemand onderneemen wilde, dwars over het meir te
zwemmen, zyn ligchaam zou verbranden. Het zelve
zegt men ten aanzien der booten, want 'er zyn geen
Vaartuigen op deeze zee. De Arabiers delven aan den
oever des meirs putten, die by zyne overllrooming,
door het finelten der fneeuw veroorzaakt, vol loopen,
en, als het meir laager is, waasfemt het water in dampen uit, nalaatende een zoutkoek , ter dikte van omtrent
een duim, gelyk ik uit het zout, dat ik te Jerufalem zag,
afnam. Het omliggende land word, een aanmerklyk end
weegs ver, tot gemeen gebruik, met dit zout voorzien.
Men heeft waargenomen, dat het Joodenlym, [de
Asphalt, naar wèlken dit meir lacus Asphaltites, of het
Asphaltifche meir genoemd wordt,] op het water dryft,
en by windig weêr aan Itrand komt. De Arabiërs vergaderen het , en gebruiken het als pek , by alle gelegenheden. Men bedient 'er zich van in geneesmiddelen. Het
heeft ook,' zo men meent een zeer groot gedeelte uitgemaakt van het mengtel, welk de Egyptenaars tot balzeming der ligchaamen, en bvzonder tot opvulling van 't
hoofd, gebruiken. Deeze ft of is insgelyks een voornaam
deel der droogery , die wy niumie noemen. Men bedient
'er zich ook veel van tot waschdoek. Als het gebrand
word, (tinkt het. Onder de Doode Zee is waarfchynlyk
onderaardsch vuur, welk het Joodenlym van haaren bodem om hoog naar de oppervlakte des waters dryft,
daar het zich misfchien in een ligchaam vergadert, en
door de beweeging des waters, door fterke winden veroorzaakt, weder verdeelt. 't Is zeer merkwaardig, dat
de zogenoemde Mozesfteen, (die twee of drie uuren
gaans van de zee gevonden wordt, gelyk een fkeenkool
brandt, en Hechts tot een witten íleen, maar niet tot
asch wordt,) gebrand wordende, denzelven flank als
deeze pek van zich geeft; zo dat waarfchynlyk eenex
laag deezer fteenen onder de Doode Zee een gedeelte is
der íloífe, die het onderaardfche vuur voedt, en waaruit
dit Joodenlym voortkomt. Wat aangaat de Sodomsappelen, van buiten fchoon, en van binnen vol asch;
fchoon ik 'er niets van gezien heb, hebben wy echter menigvuldige getuigenisfen, dat 'er iets van dien aart ten
voorfchyn is gebragt; maar, naar myne verbeelding,
waren het granaatappelen, met een taaie harde fchil,
misfchien twee of drie jaar aan den boom gelaaten, van
bin-
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binnen tot Plof verdroogd, en van buiten fraai voor 'c
oog gebleeven. 't' Is een gemeen gevoelen, en alle
Schryvers over de Doode Zee verhaalen, dat 'er geen
Visch in dit mcir is. De riviervisch der Jordaane zou 'er
waarfchynlyk niet in kunnen leeven. Als men zeevisch
in een vat , niet dit water gevuld, zette, zou men kunnen ontdekken , welke uitwerking het daarop hebben zou.
Na dat ik het Heilig Land had verlaaten, werd my uit
verzekerd, dat een Monnik visch gezien had, in-drukly
dir meir gevangen. Misfchien zyn 'er Poorten van visch
aan de Doode zee byzonder eigen, voor welken dit water niet te zout is. En gelyk fommige zeevisch in versch
water leevende blyft , zo kunnen 'er anderen zyn , die
in water, veel zouter dan zeewater, gemaklyk leeven.
Toch dit is een zaak die naauwkeurig onderzoek verdient.
„ De Jooden zeggen, dat de Zoutpylaar, in welken
Lots huisvrouw Werd veranderd, Gen. XIX. 26. veel
verder Zuidwaard flaat, en dat bygevolg zy , die ze in
deeze ftreeken meenén gezien te hebben, bedroogen zyn.
Zy willen dat het woord neftb, welk wy door pylaar
vertaalen, eigenlyk een hoop aanduidt, en houden het
zout van deezen hoop voor zeer ongezond. Een ieder
mag hier van gelooven, wat by wil. Toen ik den berg
neerdaalde, [om naamlyk aan de Doode Zee te komen,]
nam ik waar, dat de íteenen met een zwart bekleedfel,
ter dikte van omtrent een halven duim, overdekt waren,
welk, fchoon zo hard als de (teen zelf, 'er echter van
afgefcheiden kon worden. Hier is een kleine bron, die
ter dcezer plaatfe in het meir valt, en dergelyke tolronde Schelpvichjes, als in Elifa's bron (*) zyn, voedt.
„ De lucht omtrent dit meir is ook eene zaak van
veel befpigeling geweest. Men heeft ze altyd voor zeer
ongezond gehouden. Plinius zegt ,dat de Esfeen 'er
aan den westkant niet nader by woonden, dan de lucht
hen
(*) Zo genaamd, om dat men dezelve, gelyk de Heer Pococke
alvoorens gemeld heeft, houdt voor de waterwel, die, op het ver
welke 'er eene-zoekdrinw vaJcho,drElif
fchaat zout in wierp, gezond en vrugtbaar gemaakt werd, 2 Kon.
1I. 19 -22. Wat hier van zy, onze Reiziger nam althans waar,
dat de omliggende landitreek zeer. vruchtbaar was, en goed gras,
benevens eene groote menigte boomen, voortbragt.
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ben wilde toelaaten ('i'). De Arabiers zyn van dezelve
meening, zo dat zy zelfs ten deezen tyde, [te weeten
in de maand April,] toen de lucht minst fchaadelyk
was, hunne zakdoeken voor den mond bonden, en alleen door den neus ademhaalden ; 't welk zy veiliger
oordeelden. Allen komen daarin overeen, dat de lucht
hier des zomers veel erger is dan des winters ; gelyk natuurlyker wyze opgemaakt kan worden. Men verhaalde
ook, dat de vogels , die over de Doode zee zouden willen vliegen , door haare dampen zouden verftikken. Doch
dit is zekerlyk niet in alle, en misfchien in geen één
jaargetyde waar. Deeze meening is waarfchynlyk daar
uit ontftaan, dat men op den eenen of anderen tyd vogels had waargenomen, die, boven dit meir vliegende,
in het zelve gevallen waren. Byzonder hebben de monniken (t) eene zeer ftexke verbeelding nopens de ongezondheid deezer lucht. Zy verhaalden my, dat verfcheiden perfoonen, door het gaan na de Doode zee,
vooral in den zomertyd , in groote ongefteldheid geraakt
en fommigen 'er zelfs aan geftorven waren. Onder anderen noemden zy my een Karmeliet, die omtrent een
J aar

(*) PL r N. fist. Nat. L. V. C. ig.

(t) Te weeten van 't Klooster S. Saba, van waar de Beer P -

cacke naar de Doode Zee getrokken was, en van 't welke by het

volgende merkwaardige berigt geeft.
„ Omtrent dit Klooster, op de hooge rotfen over de beek Kedron gelegen, is eene groote menigte,fpelonken, eertyds, zomen
meent door kluizenaars bewoond. Het klooster en kluizenaarsleven werd alhier in de vierde eeuw door S. Saba ingevoerd. Men
zevt, dat hieromtrent tienduizend kluizenaars op een'endenzelven
tyc geweest zyn ; en fommige fchryvers verzekeren, dat 'erin S. Sabas tyd veertien duizend geteld wierden. De monniken van dit
klooster eeten nooit vleesch. Zy hebben het voorrecht, dat geen
Mohammedaan in 't klooster mag komen, of by moet een boete
van vyf honderd daalders aan de Moskee op Salomons tempelplaats
betaalen. Op den weg naar de beek Kedron neerwaard ziet men
eenige puinhoopen, waarfchynlyk overblyffelen van het nieuwlingenhuis, gefchikt om jonge lieden tot het kloosterleven te bereiden, en eertyds tot S. Saba behoorende. Johannes Damascenus,
Euphemius en Cyrillus, de monnik van Jerufalem, hebben hier hun
veiblyf gehad. Men rekent, dat dit klooster van Jerufalem, Bethlehem en de Doode Zee even verre, dat is, omtrent drie uuren
gaans van ieler, gelegen is".
1, DELL. ALG, LETT. NO. 13.
QCl
,

55 0 R. POCOCKG nESCHRYVING VAN MET OOSTEN.
jaar geleden, tierf, kort na dat hy aan decze zee ge.
weest was , en zochten my uit dien hoofde te ontraaden , derwaard te gaan. lie lucht der Doode zee is
waarfchpnlyk ongezond, rchoon haare uitwerkingen
misfchicn niet zo hevig zyn. Toen ik, twee dagen na
Tnync terugkomst van de Doodc zee, door een buitengewoone ongelteldheid der maag, met zeer zwaare, en
dikwyls herhaalde, duizelingen des hoofds., aangetast, en
niet eer, dan na verloop van drie wecken, volkomen
daarvan heríl;eld wierd, wilden de monniken my overree den , dat die aanfloot door myne reize naar de Doode
zee veroorzaakt was".
Mengedjioffen van J. w. RTJMrrL. Te Leyden, by Luzac en van
namore. g4 bladz. in gr. octavo.

crfle Lettervruchten van eencn Jongling van geest en vernuft,
die zich in de Dichterlyke Werken van geachte mannen, in
veelerlei talen, geoefend heeft, worden den Lezer in dezen bon
del van Dichtoefeningen aangeboden. — De Schryver geeft
hier verfcheiden Iosfe befpiegelingen, ten meeften deele op de
Godlyke goedheid, zo met opzicht tot de fchepping en onderhouding van het Heelal, als 's menfchen verlosfing, betrekkelyk;
benevens Zedelyke betrachtingen, en Benige befchouwingen van
de Natuur : in het welke hy zich voornaanilyk fchynt toe te legen, ot Milton, Young, en Haller, ieder in hunne byzondere
denkwyze , na te volgen. Gelyk 'er ook Benige enkele Stukjes
Zyn bygedaan, uit des laatstgenoemden Hoogduitfcbe Poëzy overZenomen. — Over 't algemeen mag men zeggen, dat 's Dich.
Iers arbeid alle aanmoediging verdient: want, fchoon het waar
1 s, dat in het geheele beloop zyner Dichtftukjes niet die juiste
famenhang en aaneenfchakeling heerscht, welke men vordcien
zou kunnen ; fchoon 't ook zeker is, dat er een zekere woestheid van denkbeelden in doorftraalt (die trouwens een' vurig'
bewonderaar van den Engelfchen Milton niet zo kwalyk af te
1pomen is); fchoon men daar boven erkennen moet, dat noch de
'T'aal noch de vaerzen zo gekuischt en vloeiend zyn, als men
van eenen meergeoefenden Dichter verwachten mocht; en fchoon
neen eindlyk den Dichter, wanneer by zich deswege, uit hoofde
zyner jongkheid, verfchoont, zou mogen op eerpen, dat niets,
He in noodzaakte zich deze verfchoning noodzaaklyk te maken
'4 is echter gewis, dat de algemeene zucht voor deugd en Gods=
vrucht, voor zeden en wetenfchap, die tot in de minfee doelen.
dezes werks uitfchittert, den Schryver tot eer strekt, en wel
eenige toegevend ?reid omtrent mindere punten verdient, in eenoonn
,
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ren bugling van zo veel verwachting: 't is daarby ontwyfelbaar,
dat deze hogere vlucht, door welke onze Dichter zich fomtyds
laat wegvoerèn, en die hem wel eens tot oenigen w ldzarg vervoert, een misflag is, van welken hy zichzelven verbeteren zal,
zo dra hy denzelven door een ige verdere beïchaving van zynen
fmaak' zal leren kennen; en in een' jeugdig' Poëet wel verre ver
voor dien als kruipenden geest, dien men dikwvls by an--kiesbar
deren ontmoet, doch die nooit by den waren Dichter beílaankan:
ook zullen onpartydigen moeten toeflemmen , dat zelfs de uitdrukking en vaersmaat niet ganesch ontbloot zyn van fchoonheden,
toejuiching waardig: en eindlyk, men kan niet altyd oordeelen
van de byzondere redenen, die iemand fomtyds bewegen tot de
uitgave van een Werkie, in den eertien op(lag min noodzakelyk
fchynende ; en zo de Hr. Kusnpel al eens geene andere beweegre
gehad mochte hebben, dan het verlangen om 't algemeen oor-den
genie te vernemen; dezelve is-delovr tbngfszye
altoos loflyk, wanneer zy uit Leerzucht, en eischt teil minílen
infchikkelykheid, wanneer zv uit Eerzucht ontlaat.
Tot een proefje ftrekke het volgend 'uittrekfel nit het eerie
Stukje, plugt betyteld, en den Hoog Welgeb. Heer Baron van
Hugenpotic toegewyd.
De Dichter, zich in de ffiite en eenzaamheid des nachts aan
zvne vervoeringen overgevende, verbeeldt zich, van 't logge 'li
t Heelal te doorkruifen , en zoekt de woon -chamontfge,'
Godheid in afgelegene zonnetlelfels: Te vergeefsch-platsder
door andere waerelden omgezworven hebbende, keert hy weder
tot zich-zelven, en vraagt op nieuw: waar vinde ik God?
-

„ Waar vinde ik Hem, voor wiens geduchte heeifchappij
.Het alleƒ nederbuigt , die Lucifer deed beeven,
En aen de ketenen der duisternis deed kleeven?
Zeg mij, gij wijze op aerd' , zeg mij waer vinde ik Hem?
Waer einde ik Hein? en ivaer, waer toch zijn vuurcolommen,
Die enorgen/iarren, die trapwanten , wien het regt
Der eerstgeboorte door geen fehepfel wordt weêrlegt,
In wien en liefde, en drift, en eerbied, heerlijk pronken,
Die met den beogen last eens afrezants befchonken,
Omgord met nrajefleit, als 't zulke dienaers past,
Gezonden worden oen wat volkren? met wat last?
Mijn God! in welk een zee befiond mijn hoop te zeilen!
Wat menfchelijk vernuft kan zulk een diepte peilen !
Mijn svasfclien vleuglen zijn aan 't frnelten in dien gloed (*);

Hos
O

Deze verwisfcling van c,e„ ire

gloei, van zeilen? ne t 1'lieen is eery
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Hoe vlugtig waer (t) mijn reis, hoe fnel, met welk een' fpced
Waer vloog mijn vlugge geest in duizend ijdle vroegen?
Welk een vermetelheid! waer dorst mijn ziel zich waegen?
'k Misdeed : ik fpoorde U na, door 't jboffelijk gezigt;
Maar neen: hij, die U zoekt, voldoet zijn hoogjlen pligt;
Hij dwaalt niet langer die zijn dwaling tragt te ontdekken ,
't Is wijs dat zij aen ons tot .waere leering flrekken.
En dat gezicht heeft vaek op ons veel meerder kragt,
Dan duizend lesten door de wijsheid voortgebragt.
Mij voerde een ijdelheid door ongemeeten poelen,
Mijn trotsheid langs een pad, waer duizend zonnenlraelen.
'k Verlangde om God te zien, den Bouwheer van 't Heelal,
Den Opperkonfenaer, tivien 'k altijd zoeken zal;
Doch niet gelijk voorheen, ver boven lugs en winden,
Moer van geen plaets bepaeld, en 'k zal Hem zeker vinders,
Die ons alom gelkidt als met zijn regterhand.
Hij vindt zijn' Schepper, die voor Hem in liefde brandt.
De liefde ontjluit voor ons de deur, doer trotfche waen,
En waereldwijsheid zelfs, verpligt zijn lil te faen.
Een Christen zal, door hoer betraeld, met blijde klanken,
Zijn' God, in 't aerdfche leed, nog voor zijn goedheid danken;
Hij ziet het veezen van de vreugd; zijn ramp is fchijn;
En hij, die deugd!roent is, kan niet rampzalig zijn.
God ziet hij in 't geloof, hij. kent Hem aen zijn liefde,
Die zugt, waerdoor voorheen uns lot zijn goedheid griefde;
Hij wenscht met Hem te zijn vereend , hij dankt zijn' reed;
Hij lacht om 't menschdom, fchoon hij't menschdom zelfniet heet;,
1Veen, hij, in liefde voor de Aertsgoedheid weggezonken,
voelt, met zijn' Heer, zijn borst in snenfcbenvnin ontvonken,
En als zijn God hem roept, dan voert hij juichend heen,
Verachtende deze aerd, moer om haer ijdelheên.
8 Liefde! ontvonk mijn borst! enz.
blyk'van onachtzaamheid, die zekerlijk niet onder de fchoonhedcn te tellen
ic: men dient zich getrouw aan de eens aangenomen Leenfprerd: te houd;n,
zo lang beide het voorwerp en oogpunt der befchouwing dezelfde blyveu.
(t) Men loze iras: pie toniiade, niet de tocsoeDlijke wijze, heeft hier plaats.
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Klagten van een gryzen Hollander wegens den tegenwoordigen toefond van het Vaderland. 4lom te bekomen. In groot of avo
22 klada.
Een gryze Hollander ziet ons Vaderland aan, als gedreigd met
den ondergang, of wel met eene flaaffche onderwerping aan
Frankryks wil en welbehaagen; die, volgens zyne voordragt, ge.
fchikt is, om ons van onheil in onheil té dompelen, en ten ver
te brengen. De Laatkunde van den Franfchen Vorst be.-derv
doelt, naar zyne gedagten , niet anders, dan tweedragt te ver
dezelve, daar ze plaats heeft, te vertierken en te-wekn,of
doen toeneemen , om ons, als 't ware, langs dien weg te noodzaaken , om hem ten wille te zyn; en 't gebrek aan eendragt in ons
Vaderland fchynt hem Frankryks bedoelde maar al te lterk te t egunifigen. Hy ttort deswegens zyne bittere klagten uit, in 't vooruitzigt der rampen, die ons over het hoofd hangen. --- Met
medelyden deswegens onzen toestand befchouwende, houdt hy ook
zynen raad niet te rugge; dezelve is, zo ver het algemeenebetreft, tweeledig.
„ r. Men behoort de zaaken in te zien, zo als ze zyn, en zig
niet vervaard te laaten manken, door de ingefaagen en verder gedreigde handelwyzen van Frankryk, die tog geen Rand kunnen
houden, om dat ze, zelfs met de belangen van hun, die ze in t
werk hellen, ftrydig zyn.
„ 2. Zonder tydsverzuim heeft men af te zien van alle partyzugt en verdeeldheden; de handen in een te (laan, om, onder afleg
alle vooroordeelen, eigenbaat of wraakzugt, vaderlands--ginva
gezind te handelen; zig in flaar te (tellen, om, zoo men het oordeelt van het algemeen belang te zyn, tegens Engeland de regten
te kannen verdedigen, die men eenmaal verkregen heeft; evenwel, zonder daarom een oogenblik af te hangen van dc grillige inzigten van andere nabuuren. Kortom, om de onzydigheid,
waaraan wy toonen ons heiliglyk te willen honden, tegens eeneer
ieder manhaftig te befchermen en vast te houden; en om zo wel
Engeland als Frankryk met ons te doen handelen, overeenkomfiigde
wyze, waarop een vry en onafhanglyk volk ten allen tyde behoort
behandeld te worden; daartoe moet men, ten ailerfpoedietten , zodanige middelen aangrypen, waar door alle de leeden van den
Staat, zonder uitzondering, op een gelyken voet, in 't bezit van
gelyke voorregten, nu en in 't vervolg, kunnen gehandhaafd worden".
By mangel hier van voorfpelt by Nederlands afhanglykheid vats
Frankryk, waar voor hy ten fierkfte dugt; dat hem, bv den bo.
vengemelden , algemeenen , nog een byzonderen raad doet geeven.
„ Is, zegt hy, is dan alles hooploos? t já! indien zulke vrees
begingels blyven heerfchen , indien door drift verblinde-agtie
Qq 3
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heethoofden, of eenige kwaalykgezinden te veel gehoor v erwerven.
„Maar neen! indien, onder Gods zegen, de oude moed weder
boven komt; indien de geesten zig hereenigen, indien men met
bedaardheid redekavelt ; en , zonder tyd te verliezen, net alle kragt ,
arbeidt , om onze zee en landmagt, waarop reeds zo veele jaaren
gedrongen is, te vermeerderen.
„Frankryk kan onzen koophandel niet misfen;onze fchepen zyn
de voertuigen hunner wanren; onze kaas, onze tabJk zyn haar
noodzaaklyk. En vindt evenwel die Kroon goed, haar eigen belang uit het oog verliezende, onzen koophandel te belemmeren;
waarom ook Beene belemmering gelegd op den haaren? Waarom
haare wynen, haar ooft en vooral haare f'coffen en modes , welken
de ondergang onzer fabrieken zyn , ook niet bezwaard ?"
Dat 's Lands omfiandigheden netelig zyn, dat eendragt boven
al vereischt worde, zal niemand ligtlyk betwisten; maar of de
Gryzaard niet wat al te vreesagtig , en te argdenkend zy; mits
wel genoegzaame Staatkunde bezitte, om dit gewig--gadersofby
tig onderwerp van alle zyden te befchouwen, is zo vast niet te bepaalen, dan door onpartydige Staatkundigen, welken bevoegd zyn ,
om 's Lands weezenlyke belangen, van alle zyden, onbevooroordeeld na te gaan; op welken men zig in deezen toeland, zo wy
trouwen, gerustlyk moge verlaaten.

Staat en uitrekening der enorme grove Winj?en, welke getrokken
worden, door de Heeren CAPITEINS, EERSTE SCHR4VERS en POCToRS varende op des 's Lands Schepen van Oorlog, by het Edel
Mogende Collcgie ter Admiraliteit. Daar tegenover gef eld de weinige verdie fen der andere Heeren Opper-Otliciers, Dek-OTciers ,
.Matroozen en Soldaten, reden gegeeven, dat de weinige winning
der Opper-Omciers oorzaak is, zy zelfs niet alleen in fchulden
moeten vervallen, maar naderhand Capitein wordende, al het
Scheepsvolk , ja zelfs het Land daar door moet lyden. Beha fens
een PLAN tot evenrediger winjlen, baar door niet alleen de Mandkost beter zou zyn, maar al h°t Volk daar door bevoordeeld, lut
Oorlogsvaaren als liet profitabelst geadmireerd, en d2 werving,
om Volk te krygen , veel williger zou worden. Te fdi; jlerdain by
D. Schuurman 1779. Behalven de Opdragt, 86 bladz. in gr. octavo.
,

deezen breedvoerigen Tytel, dien wy,, ter meldinge van het
U hoofdbedoelde
in dit Gefchrifc, best oordeelden geheel over
It

te nemen, kan men genoegzaam opmaaken, welke onderwerpen
in 't zelve behandeld worden. Wat de uitvoering betreft, des
Schryvers opgaven en uitrekeningen fchyuen naauwkeurig te weezen; en zyn Plan kot niet geheel onaanneemelyh voor : maar,
ow bepaaldlyk over de juistheid der opgave, en de mogelykheid
van
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van het in 't werk fielten van zyn Plan te oordeelen, achten wy
onze zaak niet ; vicelligt zyn 'er aan de andere zyde tegenrekenin.
gen en onov°erkomelyke hinderpaalen. Intusfchen kan het, hoe 't
ook met de zaak gelegen zy, in onze tegenwoordige omtlandigheden, te pasfe komen, dit onderwerp op her tapyt te brengen.

Befchryving van liet Eiland Curacao, en de daar onder behorende
Eilanden Bon Aire, Oroba en Klein Curacao. Benevens een kort
Bericht, wegens het gefprongen Schip Alphen. Door I. H. HERrna. Te Arnfierdaan by J. v. Selm 1779. Behalves liet Voorbericht, 8g bladz. ingr. octavo.
Schoon deeze befchryving wel inzonderheid in 't licht gegeeven
zy, by gelegenheid van het jammerlyk ongeval, het Schip Zphen, den vierden Augustus 1778 overgekomen, waar van dit Stukje eene welingerigte voorftelling met eene nevensgaande Kunstplaat verleent, is dezelve egter niet aan den tyd der nieuwsgierig
gebeurtenis bepaald; maar aan te merken als eene be--héidvane
fchryving, die nog Naare nuttigheid heeft. Dit bewoog ons om
van dit Stukje, diestyds, naar 't fchynt, over 't hoofd gezien,
nu nog kortlyk te melden, dat het, na cone voorafgaande korte
fchets van Amerika, en deszelfs mcrkwaardigfte Eilanden eenq
geregelde befchryving van dat Eiland behelst, met een nevens
kort berigt van Bon Aire en Oroba, twee kleinere bewoon -gand
Eilanden , welker Inwoonders Curacao van_ vee en ieeftogt voor--de
zien, mitsgaders van klein Curacao , welk niet anders is dan eerre
onbewoonde vlakte, die even boven het water uitf}eekt. Het
Eiland Curacao zelve befchryft de Heer Hering met alle naauwkeurigheid , zo ten áenzien van 't Aardrykskundige, als van deszelfs geíteldheid, bewooning en beheerfching, als mede betrek
Zeevaart en den handel; geevende te gelyk een be--kingtode
knopt verflag van deszelfs eerfle bezitneeming door de Spanjaar.
den, nadere verovering door de Nederlanders, en de lotgevallen
dat Eiland zedert dien tyd overgekomen. Deeze befchryving
gaat vergezeld van eene Kaart van dat Eiland, en eene daar by`.evoegde aftekening van de Haven en 't Kasteel van Curacao, Nadien de vaart en handel op dat Eiland, vooral in de tegenwoordi „e onlusten, van geen gering aanhelang is , zo verdient dat
E land des te meerder opmerking; en de Leezers, die daardoor te
eerder genoopt worden, om het zelve wat nader te kennen, kun
zo veel ons bekend is , negens beter voldoening-nedarot,
k jndcn, dan in dit gefchrift van den Heer Hering, dat hun alles
aangaande verleent.
-i:sdenogrts
.
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Befchryving van de flaat- en krygskundig e gefieldheid des Pruisfir
fchen Legers. Uit het Hoogduitsch. Derde Druk. Te Utrecht
by S. de Waal en G. v. d. Brink jz. 1779. Behalven het Voarwerk 143 bladz. in octavo.

van dit Werkje, als in zyne foort zeer wel opgefteld, en der
leezinge waardig, by de eerfie afgifte reeds verflag gegeeven
hebbende *), Raat ons nu, daar ons de derde Druk te hand
komt, alleenlyk te melden, dat het zelve vermeerderd is, met
een beknopt verflag der gefchiedenisfe vazi het huis Brandenburg.
Het zelve behelst een geregeld agtervolg.end gefchiedverhaal van
de opkomst en de uitbreiding der magt van dit Huis, met meldinge van de voornaamíle veranderingen, in gevolge hier van, in de
Pruiffche ltaatsgeffeldheid ontfiaan, tot op de regeering van den
tegenwoordigen Vorst. Men heeft dit Stukje, zo veel tot dit oog
diende, overgenomen uit een Hoogduitsch Werkje, gety--merk
leid , geheime gefcliichte vor acnd unter der regiering X©pings Friedrich des Zsveeten, niet ongepast aan 't hoofd deezer Befchryvinge
geplaatst.

grief van een I'eerenaar, aan een zyner Vrienden te Leiden, wegens de Executie te Ter Veere verrigt aan drie Boeren van tVest•
Capellen in 't Eyland Walcheren, op den eerhen Mey 1779. jn
gr of^ava r6 bladz.

Naar luid van dit berigt, fchynt men den moedwilligen opítand
van eenige West•Cappelfche Boeren aan Dweepzugt te moe
gehouden heeft, by-tenofchryv;Dwepzugt,diflan
de uitvoering van 't Vonnis, aan drie deezer Oproermaakeren,
te Ter Veere; die zelfs invloed had op den Scheiprechter; en
welke men ook by de menigte befpeurde na dat de gedetineerdens hunne firaf ontvangen hadden: zynde twee hunner gegeesfeld,
ten aanzien van den derden, ten toon gefteld, met roeden om den
hals, en een bord op de borst, waarop fond Oproermaaker. —
ken zou deeze geexecuteerdens wel willen aanzien als Kinders
van God, die als Martelaars voor de goede zaak lyden; veelen
Ilyven elkander in dit denkbeeld, en zulks geeft een haatlyk
vooruitzigt. Dit beweegt den Schryver van deezen Brief, zig
daartegen ten ernftigile aan te kanten , of het ook mogte dienen,
en medewerken , om de verhitte gemoederen tot bedaaren te

brengen, of ten minfte der, verderen voortgang dier oproerige
^iweeperye eenigzins te fluiten.
($) Hedesd, L'ad. LetEer' -Oef. PIL, D. &l, 489.
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J. D. MICHAELIS Nieuwe Overzetting des 0. T. Met aanmerkingen voor On geleerden, in het Nederduitsch overgebragt.
11. Deel. II. St. Te Utrecht by de Wed. J. v. Schoon.
hoven 1779. In gr. o6tuvo 4J6 bladz.
tweede ftuk word de overzetting en opheldeMetringdit van
het eerie Boek van Mozes voltrokken,
in de eigenfte manier als het voorige behandeld is. Wy
hebben, by he gewag maken van het vorige ftuk, wet
hyzonder opgemerkt, dat de Heer de Perponcizer, niet
fechts dit Werk vertalende, maer het zelve tevens
met oordeelkundige aenmerkingen verrykende, zich hier
meermaels op ene loflyke wyze verledigt, „ om ons
, de wyze fchikkingen der Godlyke Voorzienigheid, in
;, vele byzondere gevallen en inrichtingen, onder het
„ oog te brengen." Wy moesten 'er diestyds van afzien, om 'er een voorbeeld van aen de hand te geven,
en vertrouwden toen , dat we, by een volgend ftuk, nog
wel gelegenheid zouden vinden, om een (tael van die
natuur mede te deden (*). Dit gezegde bepaelde onze
aendacht in dezen te meer op zodanig een onderwerp; en
zie hier, in gevolge daervan, uit vele andere voorbeelden, welken ons in dit ftuk voorgekomen zyn, 's Mans
lezenswaerdige overdenkingen , by gelegenheid van 't
verhael des Joodfchen Godlyken Gefchiedfchryvers,
nopens de overkomst van Vader Jacob, met zyn Huis
uit Kaniian na Egypten.
-gezin,
„ Jacobs verplaetfing naer Egypten, (zegt de Heer
de Perponcher met reden,) is een der merkwaerdigfte
tyditippen, in deeze gefchiedenis, en 't Godlyk befier
onder den aertsvaderlyken ftarn. Het groot oogmerk
tier toenmalige huishouding niet denzelven, was hens

van
(*)Zie Ifedesad. T7ad. Letter -Oef. VII. D. bl. 54t.
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van alle de overige volkeren en ftammen afgezonderd
te houden , en teevens te doen opgroeien , tot een groot
en aenzienlyk volk, 't welk God zig wilde toeëigenen,
om in deszelfs fchoot de toebereidzelen te maeken,
tot die volmaakter huishouding, die eens, volgens de
belofte aen Abraham gedaen,aen 't ganfche menschdom
heil en zeegen aenbrengen moest. Maer in 't bereiken
van dit doelwit, van .afzondering deezes Itams, begonden zig nu, vooral in Kanaän, verfcheide zwaerigheden
op te doen. De wetten, die, in 't vervolg, de vermenging der Israëliten met de overige volken verhinderden, waren nog niet gegeeven en konden ook niet gegeeven worden; dewyl de Israëliten eerst tot een volk
moesten opgroeien, door eene voorbereidende volksopvoeding moesten doorgaen, door een grooce en treffende volksweldaad, aen hunnen God, op de fierktte en
beftendigtte wyze, verbonden worden. Ondertusfchen
was Kanaän te klein, om dit volk, by deszelfs ver meenigvuldiging (Gen. 36. 7.) en omzwervende leevenswys, afgezonderd tebevatten ,in 't midden der Kanaanietifche volkplantingen, die zig teevens ook aen alle kanten
uitbreidden, en magtig genoeg waren, om het in deszelfs
eer ften opgang te fluiten: maer niet, (vooral weegens
hunne verdeeling in verfcheide byzondere en kleine koningryken,) om liet, na deszelfs vermeenigvuldiging,
binnen et n- zeekeren kring te bepacicn , en van de omzwetvende leevenswys te doen afzien; die een zeer uitgettrekc land vcreischt, en daer het, in 't onderwerp
der Voorzienigheid , eens van moest worden afgebragt.
I)aarby was 'er ook geen gevestigde afkeer van den kant
der Kanaiinieten, die hen belette zig met de Israi;lieten
te vermengen ; gelyk het voorbeeld der inwooners van
Sichem duidelyk aantoont. En ook by Jacobs Itam had
men de oorfpronklyke grondbeginfelen der aerstvaderlyke huishouding, door Abraham en Ifaak zozorgvuldig gevolgd, en by 't uithuwlyken hunner zoonen in agt
genooinen, nu byna geheel en al uit het oog verlooren; zo dat Jacob zelf gereed geftaen had, om zig met
de Sichemieten tot één volk te laeten macken. Gen. 34.
io. Onder zync zoonen waeren 'er ook, die werklyk
net Kanaänietifche vrouwen trouwden. Gen. 38. 2 (*)
en
( Men ziet althaas nergens, gelyk onze Uitlegger daer ter
plaes-
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en 6,t. io. Alles liep dus famen,om te weeg te brengen,
dat zy zig hoe langer hoe meer met de Kanaänieten
vermengden; en indien zy in Kanaän gebleeven waren, en
deeze zelfde handclwy s hadden blyven volgen, zouden
zy eerlang niet alleen met de verdorvendheeden der Kanadnieten befinet geworden, maar ook in hunne ítammett
verfinolten zyn: of wel , met dezelven in twist geraekt,
zouden zy zig genoodzaakt hebben gezien, volkplantingen naex elders te zenden, en zig dus uit een te ver fpreiden; daar zy in teegendeel by een moesten blyven,
om tot één groot volk op te wasfen. Het was derhalven nu tyd, dat zy verplaetst werden uit het land der
Kanäanieten, (die God uit de bezittingen niet verdryven wilde, voor dat ze hem, door dc overmaet hunner
overtreedingen, daer toe dwongen, Gen. 15. 16.) en overgebragt in een ander land , daer de omtiandigheeden beeter gefchikt waren, om het doelwit der Voorzienigheid
omtrent hen te bereiken; en dit vond zig in Egypten
beecer dan ergens anders. Want dit land was groot en
vrugtbaer genoeg, om een aenzienlyken ftam te kunnen
opneemen, en denzelven tot een groot volk te laeten
opgroeien. Nog heeden komen de Arahifche Beduinen,
ten getale van twee millioenen, zig in Egypte met hun
vee ophouden. Zie Faber, W. o. h. 0. ijle D. p. 9s.
'Er waren groote , nog niet ingenomene, of ten minste
niet uitf uitenderwyze gebruikte landítreeken over , en
de Egyptenaers konden dezel^en, met te meer voordeel,
aan doezen ftam afltaen, daer zy zelfs zig reeds magtig
genoeg bevonden, om denzelven, ook na de vermeemgvuldiging, in bedwang te houden, en te beletten het afgeftacoe land wederom te verlaeten ; het zy op eens met
het geheele volk, het zy langzaemerhand, door zig uit
elkanderen te verfprciden. Voor vermenging met 's lands
inwooners biteven de Israëlieten ondertusfchen ook bewacrd, wegens den afkeer, dien de Egyptenaers van
de fchaepherders hadden (f), als dewelken zy onrein
hielplaetze aenmerkt, dat Jacob eenige moeite neemt, om zyne zoo
nen van Kanaiinietifche huwelyken af te houden.
(t) Vermoedelyk heeft men , naar 't oordeel van den Heer Chaí.,
dien afkeer der Egyptenaaren tegen de herders af te leiden, van de
overheerfching der herders koningen, welken, Zo men wil voor
,
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hielden , en uit dien hoofde zelfs niet met hun eaten,
veel min eenige nadere gemeen chap hebben , of zig met
hun verbinden wilden. Eene om(tandigheid, die aan
Egypten byzonder eigen was, en die dit land beter dan
eenig ander gefchikt maakte, om 'er de oogmerken der
tcegenwoordige huishoudinge met den acrtsvaderlyken
Elam te bereiken. Daarenboven was het ook in andere
dpzigten zeer gefchikt, zo om in 't algemeen, aen een
opkomend volk, Bene, indien ik 't zo noemen mag,
goede volksopvoeding te geeven ; als om in 't byzonder
de Israëlieten voor te bereiden toe her geen zy worden
moesten. De inrigting der burgerlyke maetfchappy,, de
wetten , de kun(Icn , de weetenfchappen hadden in
Egypten reeds vry groote vorderingen gemaakt , en
daarvan moesten de Israëlieten natuvrlykcr wyze zeer
veel overneemen , en dus langfaemerhand van den omzwervenden Raat, in den welken wy gezien hebben, dat
de banden der burgerlyke maetfchappy weinigen waren,
en nog zeer los gelegd , tot een 1laet van befchaefde en
gevestigde maetfchappy worden overgebragt, of daertoe ten minhen voorbereid, Daerby moesten zy ook
in
deezen tyd Rand greep. `dat bier van zy, dit althans gaf aanleiding, dat Jacobs geflacht niet in 't hart van Egypte geplaatst werd
maar in 't land Gofen ; waarfchynlyk gelegen aan de oostzyde van
den Nyl; maakende den driehoek tusfchen Heliopolis, de Middel
uit: een land, dat werklyk aan Pales•-landfcheRoZ
tina grensde, en beter voor de veeho2deiy,, dan voor den landbouw,
gefchikt was, ge!yk onze Uitlegger wat langer aantekent. Zyn Ed.
neemt daar tevens uit het gezegde van Pharao, Gen. 47. 6. indient
gy :er onder hen kent, die daer toe gefchikt zyn,zo flel ze tot overópzaenders over Mayne kudden aeu, in opmerking, , dat de Koning
wel fchaepskudden en opzienders over deze!ven hebben kon ,fchoon
de fchaepherders in Egypten voor onrein gehouden wierden. Heb
zelfs niet, (zegt hy,) in onze laadcn veela lieden wier-benwy
beroep met Bene zoekere fchande is gebrandmerkt, doch die wy
evenwel niet onthecren kunnen? i'wlacr, om by de E yptenacrs te
blyven, het is uit de gefchiedenis van lactcr tyden zeeher, dat zy
zwynenhoeders hadden, fchoon zy dezelvcn voor onrein hielden,
en geen ander zig met hun wilde vcrrnaegfchappcn. Daar by moet
enen zig herinneren, dat Jacobs zonnen niet alleen kudden van
fcbacpen hadden, macr ook van Rundvee. Nu zyn de koewagters
in Egypten nimmer ir, veragting geweest. Integendeel worden zy
door de Griekfche Schryvers under de gewoone beroepen der
l;gyptenaeren opgeteld."
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in Egypten wel haest hunne onafhankelykheid , die hen
van alle regeering en overheid afkeerig maekte, verlica
Zen; en teevens eter , onder geene menfchelyke overheid werden gebragt, die hun eigen ware, daer zy aen
verkleeft raeken konden , van onder welker magt zy zig
dus niet ligt zouden onttrokken hebben. Zy moesten
zig gewennen een juk te draegen, maer het moest een
juk zyn, dat hun niet eigen wierd, dat zy ftccds wenfchen moesten van hunne fchouderen te zien afgeligt ,
dat hen wel aen onderwerping gewende, dog egter de
zegt tot vryheid niet uitdoofde , maer hen flegts naer
een ander en zagter beftier verlangen deedr. Op dat zy
daerdoor mogten voorbereid worden tot die ftaetsinrigting en regeering , onder dewelke zy, vry van alle
menschlyke overheerfching, aen God alleen, als hunne
onmiddellyke overheid en koning, zouden onderworpen
zyn. Het juk eerier vreemde overheerfching was daertoe best is ftaet. En Egypten , dus in alle opzigten de
beste kwcekfchool, daer dit volk deszelfs kindschheid
doorbrengen , en deszelfs eerfte opvoeding ontvangen
kon. Verg. Hesf. G. d. J. lac D. p. So7-3I3. Reich
Gottes ii« Th. p. 179. Niem. Char. d. Bibel 2aá Th.
P. 422-424• Jofephs flaverny en verheffing was
't eenvoudige middel , waerdoor de voorzienigheid alle
deeze oogmerken bereikte. Zo veele en groote gevolgen
weet zy, in haere wysheid , uit de gering(Ie omllandigheeden te trekken! Het onvoorzigtig verhaelen van ce
droom was de eeríte fchakel van deeze keeten , daer-ne
zo veel aen hing, en die zig over den loop van zo vee le volgende eeuwen uitftrckte".
Verhandeling over den aart en liet gebruik der Zedelyke
Wet, of handleiding tot het recht vertand en gebruik van
de Leere der Wet , overeenkomftig het Enengelie ; door
PIETER HUMAN , Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te
Amf}erdam. Te Amflerdam by M. de Bruyn, 1779. Behalven de Voorreden 75 bladti. In gr. oCavo.
it de verfeheidenheid der denkbeelden , welken men ,
rakende het onderfcheid der Wet en van 't Euangclie , of derzelver onderlinge betrekking , voed , (dat
grootlyks ontilact uit her verft :illehde gezichtspunt,
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wacruit men die beiden befchouwt ,) fpruit natuurlyk
voort ene verfcheidenheid van leiding of beftiering, zo
ten opzichte van onbekeerden als van boetva erdigen, 't
zv om hen tot het Geloof te bewegen, of hen, 't zy
anderen, of zichtelven, aenvanglyk of by voortgang
op den weg des Geloofs behulpzaem te zyn. Deze ver.
fcheidenheid baert ligtlyk by velen verwarde en verkeerde begrippen, waeruit dan niet zelden zwaermoedige be.
denkingen of bekommerende twyfelingen, en averecht.
fche overleggingen ontftaen , die van een fchadelyken
invloed zyn. Zulks fchynt de Opfteller dezer Verhandelinge, naer uitwyzen zyner Voorreden , zo in zich.
zelven als in anderen, ondervonden te hebben ; dit heeft
hem, naer 't ons voorkomt, genoopt, om zyne aendacht bepaelder op dat onderwerp te vestigen , en ver
gedachten deswegens gemeen te maken.-volgenszy
Overtuigd zynde , dat een recht onderfcheiden begrip
vap de Wet en 't Euangelie een ongemeen licht over de
waarheden van den Christelyken Godsdienst verfpreid,
en ons voor vele misvattingen en verwarringen beveiligt,
zo heeft by het zyne willen toebrengen ter wegneminge van die misvattingen en wanbegrippen , welken ,
zyns oordeels, uit een verkeerd begrip van de Wet oat(ben; ten einde langs dien weg, zo 't moelyk ware,
de verfchillen daaromtrent te verminderen, en dus mede
te werken ter bevorderinge van waerheid en vrede.
Overeenkomftig met den tytel van dit Gefchrift is zyne
Verhandeling tweeledig; gaende eerst over den aert, en
vervolgens over het gebruik, der Zedelyke Wet.
Ter ontvouwinge van den aert der Zedelyke Wet ,
flaet hy met den aenvang gade het oogmerk der Wet,
voor en na den Val; en handelt wyders over derzelver enderfcheiden bedeeling, onder het Oude en Nieuwe Testament, om na te fpooren, in hoe verre het Oude en Nieuwe Testament, in de Leere van Wet en Euangelie ,
overeentemnaen , en in wat opzicht zy in dezen van elkanderen verfchillen. Dit afgehandeld hebbende ,
gaet hy over ter befchouwinge van het gebruik der Wet,
en wel in beiderleie opzichten, naer derzelver tweeledig oogmerk, na 's menfchen val: (r.) om onbckcerden hunne elende te doen kennen, en tot geloof en he
keering op te wekken; mitsgaders (a.) om den geloo.
vilten
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vigen te Ifrekken tot den regel van eenen dankbaren en
Godverheerlykenden wandel.
Men kan uit het geheele beloop van deze Verbande.
ling zien, dat de Heer Ileman bepaeldlyk en met ernst
op dit onderwerp gedacht heeft, om het zelve te ontvouwen, niet by wyze van een Twistfchrift; maer by
manier van ene Verhandeling, waer in by 't 'er op toelegt , om zyne gedachten nopens dit ftuk ten klaerfte
overtuiglyk voor te Hellen ; van waer de zelve in ene
wel gefchikte orde geleidlyk voortgaat. Ze is ook uit
dien hoofde op zodanig ene wyze gefchreven , dat men.
fchen van verfchillende denkwyzen , wat ze ook over
des Autheurs denkwyze hier in mogen oordeelen, zyne
ontvouwing zonder enige kwetzing kunnen nagaen ; er(
'er veelligt ten minfte uit loeren, dat ze de ene of andere party, in de verfchillen daeromtrent, wel eens wat
ferk getrokken hebben. 's Mans befcheidenheid, om
anderen die van hem verfchillen, geeft hem op-tren
goeden grond recht, om te verzoeken, dat men zyn gefchrift ook uit dat oogpunt befchouwe, en hem om een
woord niet vcroordeele. In de overtuiginge van de nood
om dit altoos in acht te noemen , fluit by-zaklyheid
niet ongepast zyne Verhandeling indezervoege.
„ Heb ik., naar mijn licht, de denkwijze van zommigen afgekeurd; ik vertrouw dat elk, die onbevooroordeeld mijne gezegdens nagaat, overreed zal zijn, dat ik
mij in dcezen zoo heb uitgedrukt, dat niemand daaruit
aanleiding tot aanftoot of verbittering neemen kan; integendeel was het mijn toeleg, om, behoudens waar.
held, den vrede en eensgezindheid te helpen bevorderen, en alle liefdelooze verdenkingen af te fnijden.
En waarlijk, gaan wij na, de tijdsomtandigheden waar
in wij leeven; een tijd, waarin het zielverpcstend Ongeloof zoo onbefchaamd het hoofd opdoekt, en openlijK,
zelfs in gedrukte fchriften , alle gronden van waarheid
en zedelijL beid durft ondermijnen; terwijl diepe onkunde en zorgeloosheid, verregaande losbandigheid in de
denk- en levenswi ze van veelen, die den naam van Christenen draagen , kleinachting ja verfmaading van het dierbaar Evangelie,
eerre wijde deur opent tot voortplanting van allerleie zielverderfelijke dwaalingen ; en
de treurigfle bewijzen oplevert van het algemeen zede bederf in ons Vaderland:in eenen tijd van zulk
Rr4
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een donker uitzicht, is het immers allernoodzaaklijkst„
dat alle liefhebbers van Waarheid en Godvrucht hart erf
handen zamen voegen , om als een eenig man den God
van Nederland in den gebede aan te loopen, dat Hij
zijne waarheid hier doe blijven , zich over Sion ontferme, en haare breuke heele. Behoorde in zulk een tijd
niet elk, naar vermogen, het zijne toe te brengen ter
hervorming en verbetering, en daartoe van zichzelven
en zijn huis te beginnen? Maar, kan dit plaats hebben,
wanneer nu dit, dan dat geichilfluk zoo veel Plof tot
denken en fprceken oplevert, dat 'er noch tijd noch gelegenheid is, om te denken of te fpreeken, over die
dingen, wier overweeging de eerfte plaats in onze ge
altijd behoorde te hebben; ik-dachtengfprk,
ineen de eere Gods, de bevordering van onze eeuwige
belangens, en het welzijn van onzen evenmensch ? Stan men dit vcrwagten, wanneer, door liet geduurig
verfchil in gedachten, en het hevig ftrijden voor dit of
slat gevoelen , de gemoederen van Godvruchtigen zoda.
lig van elkanderen verwijderen, dat daardoor de onderTinge bijeenkomíten, en andere liefdeplichten, tot el,kanders ílichting en opbouw ,' worden nagelaaten , en
men, in plaatfe van elkander te zegenen, en voor el,
kander te bidden, wel eens elkander lastert,
om
Piets meer te zeggen?
Daar ik nu vertrouw dat
elk, die os Sion oplettend befchouwt, mij zal toeftaan,
dat het opgegeevene maar al te waar is; wel aan dan,
geliefde Mede-Christenen, laat ons, in plaatfe van met
elkander te twisten, en te ijveren voor deeze of geese
bijzondere begrippen, veeleer ons bevlijtigen , om de
ver fchillen, die over het een of ander Ituk nog mogten
overgebleeven zyn, te vereffenen, en op grond van de
waarheid vrede te i'naaken. En oordeelen wij , dat een
Broeder in her een of ander dwaalt, dat wij wel zijn c
dwaalingen niet goedkeuren, maar ons echter wachten
van Benen ontijdigen en verkeerden ijver, die meer ver
dan verbetert. Dat wij ons liever vcreenigen,-biter
om de gemeene belangens van waarheid en Godvrucht ,
zoo veel in ons is, te helpen bevorderen, en daartoe
op ons zelven en elkanderen acht noemen, to opfcherping der liefde en goede werken. Dan laat ik eindige ! De Heere geeve, dat alomme de Gemeentens, in
zaq-
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zanc^erheid die van Nederland, mogen vrede hebben,
gelucht worden, wandelen in de vreeze des Heeren, en
de vertroostingen des Heiligen Geests vermeni vuldigd
worden 1"
Echt en geloofwaardig bericht van het byzonder en opnaerlelyk
Genadewerk Gods in een tienjaarig Kind te Timm=l in
Oostfriesland , genaamd JONAS FILERS, welk , na dat
Gods genade van zyn vyfde jaar af duidelyk aan liet zelve
was te bemerken geweest, den 23 Puny 1778 , op een byzondere wyze, verlicht en begenadigd is, geduurende vier
veeeken in veele gewigtige redenen daarvan gefprooken heeft ,
én den 23 _7uly deszelven jaars bly en zalig in den Heer
oatjlaapen is. Met een noodig hoorbericht en Aarslaan gaol.
Alles opgefield door RUDOLPH HENDRIK TAUTE, Leeraar
aldaar. Ter algemeene flichting in 't .Nrederduitsclt vertaald
door een Liefhebber der waarheit, onder de Zi:afpreuk Pietas vigeat. Gedrukt voor rekening van den T7ertaaler,
en te bekomen te Hoorn by T. Tjallingius 1779. In groot
oaavo 94 bladz.

it dezen breedvoerigen tytel kan men genoegzaem
opmaken , hoedanig ene f'oort van gefchiedenis dit
Stukje behelst, des het niet noodig zy dezelve breeder
te ontvouwen; genoeg zy het, ten opzichte der uitvoce
Tinge van 't verhael te melden, dat het zelve met zeer
veel naeuwkeurigheid , en, vooral ten aenzien van de
iaettle veertien dagen, by weze van Dagtekening, opger
iteld is. De Eerwaerde Tante komt alleszins voor als
een geloofwaerdig Man, in 't geen by verhaelt, gezien, gehoord en opgemerkt te hebben : waeromtrent
ook zyn Noodig Voorbericht, zo met betrekking tot de
verzekering van de waerheid , als met opzicht tot
's Mans oogmerk, in 't uitgeven van dit verhael, gene
twyfeling overlaet. Wat zync gedachten nopens dit
voorval betreft, by oordeelt, dan men hetzelve te ho uen heeft, „ voor een genadewerk Gods ; doch niet voor
„ een buitengewoon of wonderbaar werk, door onmid, deltaare genadewerkingen; maar voor een zeldzaam
en merkwaardig werk Gods, door hyzondere genadewerkingen , waar in alles richtig, naar den regel der
„ gcaadeordening, met dir kind is toegegaan ".
's Malts
Rr
,,
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's Mans oordeel komt ons , naer zyn Godsdienflig in,
zien, vry gematigd voor.
't Is intusfchen zeker, dat een ieder, die gewoon is
te denken, foortgelyke verfchynzels naer zyne manier
van denken in den Godsdienst, en wel byzonder over
Gods genadewerking, verklaert; en dat men van daer
ook verfchillend over dit geval zal oordeelen : iets dat
niemand, in befcheidenheid , ten kwade te duiden is;
voor zo verre zulks een natuurlyk gevolg is van die
verfchillende Godsdienftige denkwyze. Dan hoe men
deswegen moge denkei, 't geval is over 't geheel, de
geloofwaerdigheid van 't verhael niet te betwisten zynde, merkwaerdig; zelfs dan, als men alleenlyk, Gods
gewoone middellyke genadewerking vooronderftellende,
her oog vestigt op de natuurlyke middels, die zich in
dezen voordoen. Een ziek en zwak kind, dat
van kindsbeen af gefukkeld had, 't welk door ene Godvruchtige Moeder opgevoed, door Godvruchtige Leeraers dikwerf bezogt en geleid was , dat etlyke Godvruchtige Gefchriften gelezen had , of meermaels uit
dezelven had hooren voorlezen , had al met deszelfs
vyf d e jaer ongemeen Godvruchtige eendoeningen en opwekkingen, naer die denkwyze over den Godsdienst ,
tot welke al het voorgaende aenleidlyk was. Zulks
nam fteeds toe; en vertoonde zich, ter verwonderinge
van alien, op ene treffende wyze, in al het doen en
(preken van dit kind; vooral, toen het den ouderdom
van tien jaren begon te bereiken; en ten íterkfle, toen
deszelfs levenskrachten zichtbaer en gevoelig ten einde
liepen. Men ziet 'er in, als men het geval op die
manier befchouwt, welk een flerken invloed ene Godsdienitige opvoeding en leiding, onder den Godlyken zegen, op een Kind kan hebben. Laten Ouders
dit, (een ieder in zyne Godsdienftige denkwyze en leiding, die by in gemoede de beste oordeelt,) ernstig ter
harte nemen.
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De Ontleedkunde volledig verhandeld ; door den Heer SABA TIER. Eerie Deel. Uit het Frans ch vertaald, en met
verfcheide nuttige Aanmerkingen vermeerderd, door A. LENTFRINCK , in Leven Med. Dr. en Lid van 't Bataafsch Ge.
nootfchap, te Rotterdam. Te Goes by j. Huysman, en
Gravenhage by J. A. Bouvink, 17S0. In groot 8vo.
608 bladz.
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it Werk is zyn oorfprong verfchuldigd aan een ver
Ontleedkunde van VER -betrd-uigavn
DIER, door den Heer SABATIER, zeer beroemd Heelmeester te Parys, in den Jaare 1769, uitgegeeven, 't
welk de ,goedkeuring van des kundigen weg gedragen
heeft, zo dat 't in Vrankryk tot eene handleiding voor
de Leerlingen aangenoomen is, waar door 't wel haast
uitverkogt was. Dit bewoog den Hr. sACATJER 'er een
tweede uitgaave van te geeven; dog, by nadere overweeging, bevindende dat 'er veel in dit Werk konde verbeterd en bygevoegd worden ; zynde 'er , zedert dien
tyd, van de eerfte uitgaave van dit Werk verfeheide
nieuwe Waarneemingen en Ontdekkingen in de Ontleedkunde, zo door hem, als andere voornaame Mannen,
gedaan , en uitgevonden; vondt by goed, met weglaa.
ting van 't geen VERDIER gefchreven hadt , een eigen
Werk . op te maáken , waarin by de Ontleedkunde volleedig verhandelt. 't Werk is in zeven Deelen verdeeld;
als de Osteologie , de Myologie , de Splanchnologie, de
Angeiologie , de Neurologie , de Adenologie , en de be.
fchrvving der Bekleedfels. Dit Eerste Deel bevat de
befchryving der Beenderen , en der Spieren. 't Werk
beantwoord aan de verwagting die men met regt vor
dert van een Man, die zo beroemd is in de Heelkunde,
als de Heer SAnATIER. De verklaarende Aanmerkin g en
van den Vertaaler, hier by gevoegd en ingelascht, zyn
mede van nut, byzonder voor de eerstbeginnenden. Tot
een proef zullen wy mededeelen Benige Aanmerkingen
over 't Merg, (Medulla) en het Mergfap, (Succus .11le.
dulloftts;) „ ' t geen", fchrvft de Autheur, „ twee zelffdandigheden van den zelfden aart zyn ; het ecrfle doet
zich op onder de gedaante van een week en vetachtig
Lighaam, van eene grysachtige koleur, trekkende een
weinig naar het geele , en het andere als een dunne
vloei.
-
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vloeijende oly, van eene ronde koleur. Het Merg beíiaat uit een groot aantal van vliesachtige blaasjes, ge.
vuld met een' halfge,èolde oly, welke allen gemeenfchap met elkander hebben , en befloten zyn in een ge.
meen vlies, welks binnenfe verlengfels of verdubbelingen de blaasjes maaken, die 'er gevonden worden. Het
Mergfap is in foortgelyke blaasjes befloten, doch die te
gelyk dienende om de holligheden van de celachtige zelf
beenderen, waarin dit fap bevat is, te-fandigher
bekleeden, 'er niet van afgefcheiden kunnen worden ;
deszelfs meerdere helderheid , boven die van den oly,
welke het Merg maakt, en de roode koleur, die men
'er in gewaar word, zyn flechts toevallige verfchiilendheden, welke daaruit ontfl:aan, dat de bloedvaten in een
grooter getal aan de uiteinden der lange beenderen, dan
in hun middenite gedeelte, gevonden worden , en om
dat de warmte 'er grooter is. Men kan zich gemakkelyk van de geíleldheid van het Merg verzekeren, wanneer men een fluk daar van in warm water werpt, en
het daarin heen en weder Ilingert, houdende het met
een tangetje opgeheven; de oly, waarmede de blaasjes
gevuld zyn, finelt door de warmte, en 'er blyft niets
over, dan eene verzameling van vliezen, die men kan
uitzetten, door 'er met een pypje op te blaazen. Het
gedeelte van deeze vliezen, 't welk tot een algemeen
bekleedfel voor 't Merg verftrekt, is tegen de inwendige
oppervlakte van de groote holligheden der Beenderen
aangevoegd, en hecht zich, door draadachtige verlcngfels en door eenige bloedvaten, aan hunne wanden vast.
Dit is het geen, 't welk de Ontleedkundigen zeer oneigenlyk het inwendig beenvlies der beenderen heeten,
vermits het 'er nog de dikte, nog de vastigheid, nog
de fterke aankleeving van heeft, en deszelfs gebruik zich
ichynt te bepaalen by het bevatten van het Merg, en
om de bloedvaten, waarmede de Mergblaasjes doorzaaid zyn, en die ongetwyfeld dienen om het olyachti•
ge vocht, waaruit het beftaat, door re zegen, naar dezelven over te brengen. Het voorname
gebruik van het Merg is om de beenvezels in eenen ílaic
van gedweeheid te houden, welke derzelver brosheid
voorkomt, ook zweet het waarichynlyk door dc Kraak
welke de uiteinden der beenderen ter plaatzo-bendrs,
der geledingen bedekken, en vermengt zich met het ledenwater, welks hoeveelheid 't vermeerdert ". Rei-
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Reize naar Arabic en andere omliggende Landen, door CARSTEN NIEBUHR. Uit liet Hoogduitsch vertaald. Tweede
Deel. Te Ani f terdant by S. J. Baalde , te Utreclat by B.
Wild, 1 7 80. 455 lei. In groot quarto.
cerfte Deel deezes kostbaaren Werks , in
V andenhetJaare
1776 uitgegeeven, hebben wy onzen Lee-

zeren verflag gedaan (*). In het Voorberigt, voor dit
Tweede Deel geplaatst, verzoekt de Geleerde Reiziger, den zodanigen zyner Leezeren, die na het ver
verlangd hebben , ver-volgdezrRisbfchyn
-fchonigverta nduigvezs
Tweeden Deels ; betuigende : „ De beminnaars der
Natuurkunde zullen my , vertrouw ik, deswegen niet
laaken , daar zy,, zedert de uitgaaf des cerfte Deels, andere vrugten van de Arabifche Reize genooten hebben:
namelyk, de Defcriptiones 4ninzaliu?h en de Flóra IEgyptiaco-^4rabica , van mynen Reisgenoot , den overleden
Heer FoRSKir., en de Icones rerun naturalium, welken
dezelve, door den Schilder BAURENFELD , heeft laaten
tekenen. Zyne Koninglyke MAJESTEIT, die de Weeter-febappen gunstlyk onderfteunt, en de vvaarneemingen,
die op de Reize naar Arabic gedaan zyn, den Geleerden
laat mededeelen, heeft my de bezorging van de uit
gemelde Werken gunftigst gelieven op te draa.-gafder
gen: en deezen arbeid heb ik niet alleen pligtshalven,
maar ook met vreugde, op, my genomen, om daar door
te beter de gedagtenis te bewaaren myner Reisgenooten , die een offer voor de Weetenfchappen zyn ge
-worden".
Reeds in 't begin des Jaars 1764 all' myne Reisgenootcn,vcrlooren hebbende, decd ik dc te rugreis uit Indiën,
over Basra naar Haler, geheel alleen. Dus heeft de Na.
tuurkenner van dc reis, die op bevel des Konings van
Deenmarken gedaan is , uit deeze Gewesten , geene
waarneeminyen te wagten. Ik ben , nogthans, verzekerd,
dat de aardLhefchryving veel daarby gewonnen heeft,
en de aardrykskundige waarneemingen , aldaar gedaan , zyn
van te meer gewigt: wyl het land, door het welk ik
my(*; Zie onze Medetui. Vaderla Letter-oe , V. Devi, a, St. bi. z©i=
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myne reis genomen heb, het oudite is dat wy kennen.
Van de Steden, welken tegenwoordig aldaar gevonden
worden, heb ik overal getragt grondtekeningen te ontwerpen , die de Europifche Geleerden in ftaat (tellen,
om van derzelver grootte en volkrykheid te oordelen; en
tot de meeste eene fchale gebruikt zonde, kan men nu
ook de grootte van verfcheiden Oosterfche Steden, met
éénen opflag van het oog, tegen elkander vergelyken.
Van Babylonie en Ninive vind men thans nauwlyks geen
fpooren meer. Deze vermaarde Steden lagen in fompige Làndflreeken , waar gehouwen feenen kostbaar waren, en men, derhalven, flegter bouwfloffen gebruikte,
wellen reeds voorlang vervallen, of naar andere Steden
gebragt zyn. De tekeningen van de Indifche Oudheden
op het Eiland Elepfianta zullen , voor den beminnaar
der Oudheden , insgelyks van gewigt zyn. En, fchoon
wy reeds omfandige befchryvingen van Peifepolis bezitten, zal men, denk ik, myne reize derwaard , daarom,
niet voor overtollig houden. De taalkenner vind hier
ten minften veele opfchriften, die by, tot dus verre ,
of in 't geheel niet, of zo duidelyk niet, gehad heeft,
en de afbeeldingen der overblyfzels van DU CHARDIN en
DE BRUIN, in veele ílukken van elkander verfchillende,
kan de Lezer thans onderzoeken, wie van ons geveild
Eiebbe. Daarenboven zullen de liefhebbers der Gefchiedenis van den Mohammedaanfchen Godsdienst hier ook
1 erigten vinden van verfcheide aanhangen, die zy tot
,heden, of in 't geheel niet, of flegts by naame, gekend,
en voor heidenen gehouden hebben".
Den korten inhoud van deeze gewigtige Reize moeten wy onzen Leezeren onder 't oog brengen. Wy ontmoeten daar in eene Befchryving van het Eiland en de
Stad Bombay, — Handel en magt der Engelfche O. 1.
.Maatfchappy, in dat Gewest, en Handel haarei dienaaren op andere Havens aan geene zyne van de Caap de
Goede Hoop. Inwoonders op het Eiland Bombay;
als Európeërs ; in Indiën gehooren Roomschcatholyken of
zogenoemde Portugeezen ; Hindu of Heidenen ; Parfi of
Vuuraanbidders en Molrammedaanen. Befchryving
der Pagode op het Eiland Elephanta — van Suratte. —
Magt der Engelfchen aldaar de overige Inwoon
-ders.
Reis van Bombay na Maskat. Befchryving van de
Stad
,
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Reis var, Maskat
Stad en derzelver Inwoonderen.
Aantnernaa 4bzlfciihhr. Befchryving dier Stad.
Van de omzwervenkingen op de Reis na Schiras.
de Kurden en Turkoniannen, en van een Perfiesch leger,
Aanmerkingen te Schiwelke het land verwoestte.
Befchryving der overblyfzels van het Paleis
ras.
te Perfepolis en der overige oudheden in die í}reek. —
Terugreis na
Verdere aanmerkingen te Schiras.
Abufchaihhr. Ligging van het Eiland Charedsch.
Oorlog tusfchen de Perzen en den Heere BENDERRIGK,
waarin de Engelfclien zich wikkelden,Aanmerkingen van Charedsch en deszelfs 'inwoonders.
Aanmerkingen over het Kom_
Reis na Basra.
Befchryving van Basra en
pas der Oosterlingen.
Inwoonders aldaar.
Naare regeeringsvorm.
Ligging van oud Basra. Oorlog van den Arabifcl.en Stam Kaab met de Perzen, Turken en Engelfchen ; en
naderhand tusfchen de Stammen van Kaab en Montefidsch.
Reiswegen door de woestynen van Basra en Bag.
dad na Halth. — Duiven post.
SteReis op den Eufraat van Basra tot Lemlum.
Reis
den en Arabifche Stammen in deeze (treek. —
Befchryving deezer
over Rumahie na Mefched Ali.
Stad en van den kostlyken Tempel der Schiiten aldaar.
Van de overblyfzels van Kufa. --- Reis na het graf
van. EZECHIëL, na Hell en Mefched Hosfein. Befchryving van Kerbela en het graf van Hosfein. -Onderfcheid der Sunniten en Schiiten. Verandering
deezer laatften onder de Regeering van NADIR sc1AII.
Be— Verdere berigten van dien Perfifchen held.
Ligging der hangende
fchryving der Stad Hell.
Tuinen te Babylon, en van den Tempel Belus. Reis na
Bagdad.
Befchryving van Bagdad, en ligging van oud Bagdad.
-- Graf van MUSA EL KADEN, den Stigter eener Sec}e
der Sunniten. Agerkuf en Madeien. Han.
del der Stad Bagdad. Laater Gefchiedenis van
dezelve. — Regeeringsvorm in die Provincie. — Mag G
van den Pafcha. Aanmerkingen van Kurdefan.
Aanmerkingen te fankfcha , Tank, Kerkuk, Altinkups!
en Arjiil of Arbela. Leerftellingen der .7efidiërs,
van welken men zegt dat zy den Duivel eeren. Aan
te Karmelis, en van de A groocen voortgang-merking
der
-

-
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der Roomfche Zendelingen in deze flreeke. Van dethaldeeuwfche taal als hier nog leevend zynde. — Ligging der Stad Ninive. — Verfcheide wegen tusfen Moful
en Bagdad. --- Befchryving der Stad Kloful en haarer inwoonders. — Naamen der dorpen tot dit Pafchalit behoorende.
Reis van Mofiul na Mardin. — Toebereidzels der Oosterlingen, die door de woestynen willen reizen. — Reis
met een groote Karavaan tot Nisfabin. Aanmerkingen
over deeze oude Stad, en de Difiritten aan dien weg van
1i oful na Mardin. — Van de Stad en de Regering te Mardin; van de verfcheide Inwoonders, inzonderheid van
de Sehemf e , aanhangers van eenen zeer ouden Godsdienst, die zich onlangs onder de befcherming van den
Patriarch der 7akobiten begeeven hebben.
Reis van Mardin over Diarbekr na Haleb. — Befcihry.
ving van Diarbekr , Soverek, Orfa, en Biradsjik, en ver
aanmerkingen op deeze Reis. Lysten der voor-der naamfte Stammen van Kurden en Turkomannen , in .Ar,neniën, Natoli n en Syrië in Tenten woonenden. — Afitand
van verfcheide Steden in Natoliën.
Aanmerkingen over Syrië, en byzonder over de In.
woonders van den Libanon. Verdeeling van dit Land. —
Verfcheide Volken en Taalen. — Sunniten , Metaueli ,
f ooden en Christenen. — Aanmerking over de Drufen. —
Derzelver oorfprong , Charaélcr en Godsdienst. --Wooning +en Godsdienst der Nasfairiërs en Ismaëliten. —
Regeeringsvortn der Drufen.
Laater gefchiedenis
van deeze Natie. -- Hun Adel. — Aardrykskundige
befchryving van hun gebied. — Heerfchaupy der Mavo_
uiten op den Berg Libanon. — Adel der Maroniten
Van de zogenoemde Priníen van Libanon. — Befchry_
ving van Kersroan en de Stad Beirut. — Verfeheide DiítriEten in het Pafchilit Tripolis, die door Christenen
bewoond worden. — Laatíle verandering op den Berg
Libanon.
Dit is de íloffe, welke in dit Tweede Deel verwerkt wordt, en opgehelderd door een aantal van tweeen vyftig Plaaten, Kaarten, en Opfchriften. Welk een
verbaazende voorraad voor den weetgierigen Oudheiden Gefchiedkundigen ; terwyl de Reisgezinde geest
zich kan vermaaken met de ontmoetingen onzes geleerden Reizigers , die nogthans tot geene kleinigheden uit Poo-
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loopera , en geen groot gedeelte van het Werk beflaan ; en
bykans juist zo veel als noodig is om 'c zelve ce verleevendigen, en aangenaamer te maaken. Zeer veele navorfchingen heeft onze Reiziger gedaan omtrent den flaat des
Godsdiensts in de doorgereisde Gewesten; en wy ons voor
daar van een zeer verkort berigt in onzeLetter•Oe--geftld
feningen te plaatzen ; dan wy zagen welhaast, dat, hoe zeer
WY 't zelve verkortten ,'t zelve te lang zou weezen voor
ons plan ,en ook te gebrekkig. Wy moeten den Leezer, ten
deezen opzigte, tot het Werk zelve verzenden, en even
min konden wy Land- of Plaats•befchryvingen. waar toe
Plans en Kaarten noodig zyn , en in dit Werk zeer keu
voorkomen, overneemen. Eene en andere byzonder--rig
heid zal egter tol aan onze Letter Oefeningen betaalen.
Wegens het Kompas der Oosterlingen, deelt Ons NIEBURR de volgende byzonderheden mede. „ Andere
Schryvers hebben ons willen verzekeren, dat de Arabiërs, Turken, en Perfen voor het Kompas geenen anderen naam hadden dan den Europifchen busfola. DeArabiërs, die dit werktuig niet by geval op een Schip ge
hebben, kennen het fchier in 't geheel niet. Nog--zien
thans kunnen de Geleerden het niet te eenemaal ontbeeren , wait, wyl zy hun aangezigt, by het gebed, altyd na Kaba moeten kéren, hel?ben zy berekende tafels,
in dewelke aangewezen is , naar welke waereldfreelR
Mekka van déze en géne Stad ligt; en als zy een Moskee bouwen, moet de -Rand der Kebla , eene nis naar den
kant van Mekka, daar naar aangelegd worden. Tot dit
gebruik vond ik eene magneetnaald, by eenen Mohammedaanfehen Geleerden te Kahira, en deze noemde ze El
9nagnatis. De naam fchynt aan te duiden, dat men het
Kompas in dit Gewest van de Europeërs bekomen heeft.
Doch van de afwyking der Kompasnaald, en dat deze
zelfs jaarlyks verandert, hadt de gemelde Schech niets
gehoord. Anders heb ik de Arabiërs het Kompas Deir en
Beitel Ibbre hooren noemen : en de Arahiërs aan den Perfifchen Zeeboezem noemen het zelve Kdble Nama of
Rach Nama. In deze Gewesten benoemt men de ver
naar den op en ondergang van-fchilendwarík
zekere Herren.
„ Het Maleisch en Siamsch Kompas heb ik te Bombay
van een Indifche Portugees uit de ftreek van Batavica gekrégen. Deeze Perfoon hadt by verfcheide Landaarden,
Ie DEEL. ALG. LETT. NO. I4.
zo
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zo wel Tndifche als Europifche, als Stuurman gediend,
by den .lmám van Omâm was hy ook Soldaat geweest:
met een woord, hy fcheen een regte landlooper te zyn.
Desniettegenf aande kon hy het Kompas wel kennen, en
dit heb ik alleen van zyne verhaalen opgetékend. De
Siammers hebben, volgens zyn berigt, maar 2 fireeken
op hun Kompas, en dezen noemen zy zo als den wind ;
die uit deze ílreeken komt. De Maleijers hebben ook eigenlyk maar 8 naamen voor even zo veele
ílreeken. Hun Kompas heeft nogthans g2 ílreeken, en
wyl zy den fland der kleiner ftreeken naar de hoofdítree•
ken uitdrukken, zyn deeze in hunne taal zeer lang.
„ Zommige Reizigers hebben ons berigt, dat de Bedouinen zig op hunne reizen in de woestyne van het Kom
bedienen; doch ik heb by hun dergelyke niet gevon--pas
den. Zy kenden dit werktuig niet eens: maar als men
merkte, dat ik 'er naar zag, en begeerde te weeten , wat
het was, noemde ik het een' uurwy zer,, welke my de Kelila, dat is , de (reek der Stad Mekka , aanwees, en men
geloofde my hier in zo vastlyk, dat zy zomtyds na de
Kebla vernamen als zy wilden bidden. Naardien zy ge$adig in de woestyn omzwerven, kennen zy de wegen
ook zo wel, dat zy geen Kompas noodig hebben. Het
kan egter wézen dat zy zich des nafits eenigzins na dc
sterren rigten".
Het zal veelen onzer Lezeren niet ongevallig weezen,
hier een berigt aan te treffen van de toerusting, welke
onze Reiziger , naar het voorbeeld der Oosterlingen ,
maakte, om door onbewoonde Gewesten te trekken :hy geeft het ons, daar by zyne Reis van Mojid na Mardin befchryft. „ Myn geheele Kenkengereedíchap wasin eenen zak gepakt. Dezelve beftond uit twee potten
tact dekzeis , die in elkander gezet konden worden, uit
een paar fchotels, en Bene koffvkan, alles van koper en
vertind. Dit zal reeds ménigen Europeër thans,
daar men zo fierk tegen het gebruik van koper in de
Keukens yvert, niet gevallen. Maar dit kan ik verzekeren , dat men 't zelve in het Oosten zo wel vertint,
als het in Europa weinig gefchied. De Regéring is zeer
ftreng, en een Koperflager, die tot het vertinnen van
Keukengereedfvhap liegt tin wilde gebruiken, zou zeer
fcherp geftraft worden. Men vertint het zo wel van
buiten als van binnen, de Koks houden het zeer fchoon ,
en
-
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en men heeft daarom in het Oosten de kwaade gevolgen
van het gebruik van Koperwerk in 't geheel niet te vree=
zen, waar over men in Europa zo veele klagten hoort.
Voor zout, peper, en kruiden, had ik een houten doos ,
die , in verfcheiden afdeelingen , op elkander kon gefchroefd worden. Lepels, mesfen en vorken heb ik behouden, fchoon men die in liet Oosten niet gebruikt,
wyl het vleesch in kleine ftukken gefneden, en met de
pilau opgedraagen wordt. Tafels en floelen kent men
hier in 't geheel niet. Myn tafellaken was een rond
íluk léder, rondom met yzeren ringen , door welke
men een koord doet , en niet eetyen haak aan den zadel
hangt. Ik had een halfdozyn koffykopper_ (maar geen
fehoceltjes) allen in Bene houten doos, overtrokken met
leder, die men overal kan nederwerpen , zonder dat men
behoeft te vreezen dat de kopjes gebrooken zullen worden; voor geele waschkaarsfen had ik dergelyke doos ,
'in een lederen zak. Binnen in het dekzel van dezelve
is een pyp, waar in men het licht zet, en men heeft,
derhalven, geen anderen kandelaar noodig. Myn lantaarn
was van binnen van hetzelfde maakzel, als de kleine
ronde papieren lantaarns , die de Jongers in Europa wel
pleegen te maaken, en dezelve had een blikken bodem
en dekzel. Als men dezen zamenlegt, beflaat by ook
niet veel plaats in den Reiszak. Water vindt men op
dezen weg overvloedig, dus had ik hier geen geiten vel
noodig, om voorraad van water mede te neemen. Maar
elk heeft eene waterkruik van dit léder aan zyn paard'
hangen: om te kunnen drinken naar welgevallen; en eert
koperen wel vertind fchaaltje in zyn boezem, om zich
daar van te bedienen by Bene fontein of aan eenen ftroom.
Brandewyn kan men in alle (leden, waar Christenen wonen, genoeg, krygcn ; ik nam daarom telkens eenen voorraad daar van in een eigenly-k daar toe bereid geitenvel.
Want,.wyl men op dc reis dikwis zeer verfchillend water vind, zyn de Christenen van gedagten , dat het goed
voor de gezondheid zy, als men het met een weinig
brandewyn mengt. Maar dit is gantsch geen aangenaame drank. Wegens het verfchillend water , eeten de
Mohammedaanen gaarne knoflook, bv afdien zy het kun
bekomen. Myn voorraad van eten beftondt voor.-iren
naamlyk in ryst en boter. De boter is gefmolten, en
wordt in een lederen )ruik bewaard. Verders had ik befchwit,
Ssz
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fchuit s als ook meel, om onder den weg versch brood
te kunnen bakken, gedroogde vrugten, in de zon gedroogd, vleesch , koffy, enz. Voor dat men uit eene
Stad vertrekt, voorziet men zich gemeenlyk ook van
dikke melk. Deze wordt in een zak gefchud, en, naar
maate dat het water afloopt, telkens andere melk 'er
by gedaan s tot dat men denkt kaas genoeg te hebben.
Wanneer men die naderhand weer met water mengt„
geeft zulks voor eenen dorftigen Reiziger eenen aangenaamen en verkoelenden drank, en met befchuit gegéten, is het voor eene graage maag eene goede fpys.
Op zulk eene Reis moet men altoos niet lekker zyn,
of men is 'er kwalyk aan. Myne Perfifche tabakspyp
had ik in eenen lederen zak voor aan den zadel hangen.
Myne tent was flegts klein, en op deze Reis gebruikte ik dezelve haast in 't geheel niet, om niet te veel
Arabifche gasten by my te lokken. Myn bed bet}ondt
in eene matras, eene dunne deken, en een hoofdkusfen. De Oosterlingen flaapen altoos in hunne kléde•
ren. Doch zy zyn daarom niet minder reinlyk dan de
Europeërs, die dikwyls fchoon linnen aantrekken: want
zy wasfchen en baden zig te meer. Een tapyt is op
zulk eene Reis een noodzaaklyk ding. Want, daar men
zich legert, het zy in een huis of op het openveld,
wordt dit aanftonds uitgefpreid, en men heeft eene zin.
delyke zitplaats. Myne kleederen, boeken en dergely.
ke, had ik in twee reiszakken, en de werktuigen in
derzelver behoorelyke kasfen. Voor deze myne pakka.
die, voor my en myn bedienden, huurde ik maar drie
paarden".
Om iets van eenen anderen aart te geeven. „ Ver
Sunniten" fchryft NIEBUHR, „ hebben my willen-fcheid
verzekeren, dat men niet met zekerheid weet, waar
ELI, de fchoonzoon van hunnen Profeet, begraaven is,
en het is ook niet onwaarfch'vnlyk, dat zyne na,astbcítaanden getragt hebben zyne begraafplaats voor zyne
vyanden te verbergen. Doch de Schiiten toonen zyn
graf te Mefclied Ah, in de Moskee. Zy zeggen dat ALt
bevolen heeft, dat men zyn lichaam , als by zou ge
zou leggen,en liet.-íïorvenzy,pDmedaris
zelve begraaven op de plaats, waar dit dier zou bleven
(taan, na dat men 't uit Kufa zou gedreeven hebben. "Een
wonderlyk bevel van zulk een v erftandig Heer als men
ALI
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Art befchryft. Ondertusfchen heeft dit gewaand graf
gelegenheid gegeeven dat hier eene Stad gebouwd is.
De Moskee, boven dit graf gebouwd, heeft een aller.
kostbaarst dak, door den verwoester van Perfie, NADIR
sCHH, bekostigd. Doch wat doet zulk een dwingeland
niet om het gemeen te blinddoeken ? Dat hy den grooten
koepel en het dak der twee daarbyftaande torens met koper
heeft laaten bedekken, is zulk eene buiten gemeene zaak
niet; maar al dit koper is in het vuur verguld, en zo
zwaar, dat tot elke plaat, van 8 duim in 't vierkant, een
ioman gouds, dat is omtrent Io ryksdaalers, zyn gebruikt (*). Dit maakt Bene pragtige vertooning , voor naamlyk als 'er de zon op fchynt: en wyl dezelve niet
alleen hoog is, maar ook de ganfche ílad hoog ligt, ziet
men den gemelden koepel op een af('and van vyf of zes
duitfche mylen. Boven op den koepel, waar men op de
Turkfche Moskeén gemeenlyk een halve maan of flegts
eene fteng ziet, ftaat hier een uitgebreide hand, welke
de hand van ALT zal verbeelden ". De Heer NIE13UHR ging
'er niet in: dewyl hy zyne nieuwsgierigheid misi'chien
zou hebben moeten betaalen met een Mohammedaan te
worden; en hy geeft een befchryving van de kostbaar.
leden die men hem verhaalde dat 'er in gevonden wier den: OD welk verhaal het hem niet ongelooflyk voor komt,'t geen men hem van een Arabier vertelde, die op
't gezipt derzelver verftomd Rondt, en , als men hem
eindelyk herinnerde te bidden, antwoordde: „ waarlyk
,, ik
(*) MOHAMMED MAHADI EHáN merkt daaromtrent het volgend(3
aan in de Gefcbiedeni$ van NADIR seg4n. „ De Godvrugtigheid
van N% DIR SCHAR gaf hem aanleiding om het dak der heilige Mos
ké (Mefched All , of gelyk de Perilfche Schryver dezen oord
noemt, te Nedsjef esfheraf) te laaten vergulden. De kosten
bedroegen eene zeer aanzienlyke fom. De tnuuren van dit heilig
gebouw werden door de milddaadigheid van haare Majefteit de
keizerin, de verlichte cuIERSCIIAD sECUN verbeterd, welke daar
toe uit haare eigen fchatkist honderd duizend naderis (wzarfchyn
lyk rupien, en dus 66,666 ryksdaalders) beftemde. Daarenboven
gaf zy een reukvat met edelgefteenten , en een vat van zuiver
goud om wierook in het heilig huis daar in te branden. --- Tot
verbetering der Moské te Kerbelai (Mefched Hosfein ,) liet de
Sultane KARIA BEGUN, dogter van den SCHAR THOSSEIN, door den
Schatmeester van haar Serail 20,000 naderis (omtrent 13333 ryksdaalders) betaalen.
Ss n
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„ ik had, wegens de groote kostbaarheden, waar inede
„ men dit. Graf vercierd heeft , vergeten aan coo te
„ denken" !
„Deeze Stad wordt door de Schiiten uit alle oorden,
even als Mekka door de Aanhangers van alle Mohamme
daanfche Seten, met veel Godsdieniligheid, bezogt. De
Schiiten willen zelfs naa hunnen dood nog bedevaarten
na deze by hun voor heilig gehoude Stad doen : want
niet alleen worden uit nabuurige Steden ,maar uit Perfie,
ja zelfs uit Indië , dooden herwaards gebragt. Dit is
veel voordeel voor de Stad. Ik vraagde of Iaen op eiken
dag wel zeven dooden konde tellen, die van vreemde
plaatzen herwaards gebragt weiden, en men meende dat
dit niet te hoog gerekend was. Volgens deze rekening
zouden dus 's jaarlyks twee duizend vreemde lyken hier
begraaven worden. Wie rvklyk betaalt, krygt een graf
naby de Moskee van den !man, wie maatig betaalt kan
nog binnen den Stadsmuur be raav cn worden, en wie
niet meer dan 4 of 8 (uivers wil geven, die wordt eene plaats buiten de Stad aangeweezen. Ik geloof niet
dat in de Moské zelve lyken begraaven worden. Men
vindt ten minften , in andere Moskeën der Mohammedaanen, geen begraafplaatzen , dan alleen van den Stigter,,
by geval ook wel van zyne Vrouw en Kinderen. In het
algemeen hebben de Mohammedaanen hunne begraafplaatzen niet gaatrt binnen de Stadsmuur."
De Fleer NIEBIThIR heeft de befehrvvi g zyner Reize
van .Naleb na het Eiland Cyprus, na 3erufalem en andere
Steden van dit Land; als mede eene keis van Naleb door
Iatolien na Konfiantiriopel , en van daar door Europisch
fiurkyen na Podlen, gelyk ook eenige verzamelde berigten
van Africa voor een Derde en Laatíte Deel heílemd. 't
Welk, indien con hem leeven. en gezondheid fchenkt,
eerlang zal volgen , en waar agter de Leezer het Register over 't geheele Werk zal vinder,.
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Hollands Rijkdom, behelzende den oorfprong van den Koop
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handel, en van de Magt van dezen Staat; de toeneemende
vermeerdering van deszelfs Koophandel en Scheepvaart;
de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die , welke tegenwoordig tot derzelver verval f rekken ;
mitsgaders de middelen , welke dezelven tivederom zouden
kunnen opbeuren , en tot hunnen voorigen bloei brengen.
Uit liet Fransch vertaald. Vervolgens overgezien, ,nerkelijk veranderd, vermeerderd en van verfcheiden mistlagen
gezuiverd. Door Mr. ELIAS LUZAC, Advocaat voor den
Hove van Holland , Zeeland en Westfriesland. Eer lie

Deel. Te Leyden by Luzac en van Damme, 1779. Behalven het Voorwerk en den Bladwyzer, 37o bladz. benevens nog een aantal van Bylagen, i^Eq. bladz, beflaande.

et overgroot belang, dat ons Vaderland in den Koophandel en Scheepvaart heeft, maakt natuurlyk een
Boek, 't welk ons belooft een verflag van deszelf§ oor
als in den bovenftaanden Tytel gemeld-fprong,ez.
wordt, te zullen geeven, tot een zeer algemeen voor.
werp van de nieuwsgierigheid onzer Landzaa'ten. Men
heeft zulks reeds gezien, toen het in de Franfehe Taal,
onder het opfchrift, la Richesfe de la Hollande, te voor
kwam; ets men mag op goeden grond verwagten -fchyn,
dat de tegenwoordige Nederduitfche uitgave veeler leesgierigheid niet minder uitlokken , en tevens aan oordeel.
kundigen meerder voldoening verleenen zal; daar de Uit
moeite geipaard heeft , om het zelve ten-gevrn
naauwkeurigfte te befchaaven. 'Er was naamlyk, toen
het Franfche Werk het licht zag, wel dra eene Neder
vertolking van vervaardigd: doch de opletten -duitfche
Heer en Mr. Luzac, niet in alle deden voldaan zyn.-de
ale over het Franfche Werk, is van oordeel geweest,
dat het niet raadzaam ware eene bloote vertaalins van
het zelve voor den dag te brengen. Zulks heeft hem
genoopt dezelve over te zien; en te gelyk, die overzetting, daar ze, zynes oordeels, behouden kon worden , in haar geheel laatende, het Werk zelve te verbeteren: en dus eene meer voldoende Nederduitfche behandeling van dit gewigtig onderwerp aan te bieden.
Naar zyn voorgellelde plan, in een vroeger Berigt aangekondigd , en vervolgens ter uitvoeringe geSs 4
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bragt , heeft by (i.) „ alle de Rukken , welke In 't
„ Franfche Werk doorgaande in 't Werk zelf zyn in„ gelast, gedeeltelyk, en voor zoo verre dezelve onLandgenoten of genoeg bekend, of in andere
,,
„ boeken ligt te vinden zyn, weggelaten_, gedeeltelyk
voor zoo verre die minder bekend , of zoo gemaklyk
„ niet te vinden zyn, by wyze van Bylaagen agter
„ het Werk gevoegd. (2.) Ook heeft hy in 't Werk
„ zelfs eenige verfchikkingen gebragt ; misvaders (g.)
„ de vryheid genomen, om te verhelpen of te verbe„ teren , dat gene, het welke hem toefcheen niet naau„ keurig genoeg aangetekend of verhandeld te zyn :
en eindelyk (..) 'er dat gene by te voegen , liet
„ welk by oordeelde met het onderwerp van het boek,
„ en met het doelwit, tot welk het gefchreven is, te
„ vlyen". Wat wyders de hoofdfchikking van het
Werk betreft, zyn Ed. heeft zig zo veel liet weezenlyke aangaat, aan de eigenfte orde gehouden , om dat
dezelve hem toefcheen vry natuurlyk te zyn.
Dit Werk naamlyk begint, na eene voorafgaande Inleiding over het hoofdbedoelde, en het gewigt van dit
onderwerp, met eene nafpooring van de Scheepvaart
en den Koophandel der Hollanderen van de oudfl:e tyden af, tot op de vereeniging der vrye Nederlandfche
Gewesten, tot eenen genieenen Burgerftaat. Vervolgens ontvouwt de Schryver den voortgang hier van ,
zints dien tyd, tot op de Munfterfche Vrede. En verder slaat hy her oog op derzelver flaat, zedert dat heuchelyke tydl}ip, tot op onze dagen. Na decze gefchiedkundige voordragt is liet Werk verder gefchikt,
ter overweeginge van de oorzaaken van de opkomst en
den bloei des Koophandels en der Scheepvaart in Hol
benevens die van derzelver vermindering en onder -land;
middelen, welken dezelven-gan;etlfvd
kunnen opbeuren en doen herleeven. Het eeríte
gedeelte van dit Werk, dat wy thans onder handen heb
bepaalt zig tot het gefchiedkundige beloop van de-ben,
Scheepsvaárt en den Koophandel, in de twee eerstge.
snelde Tydperken.
Aanvanglyk verledigt zig des onze Schryver, ter naIpooringe van 't geen de Oudheid ons aan de hand geeft,
om te ontdekken, hoe vroeg de Inwoonders deezes Lands
zig al op de Scheepvaart en den Koophandel toegcleid,
als
;
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als mede, welke voortgangen zy daarin gemaakt hebben ,
voor dat ze zig, ter affchuddinge van het jeuk der dwing
gewapender hand tegen Filips den 1I-landye,opk
verzetteden; en vervolgens, by de Utrechtfche Unie,
den grondtag tot een nieuw Gemeenebest leiden.
In dit gedeelte legt by 't 'er byzonder op toe, om een
vey algemeen denkbeeld tegen te gaan, dat naamlyk cie
Koophandel, zo niet geheel, ten minfte voor het groot
gedeelte, zig eerst by de Hollanders gevestigd heeft,-fIe
federt den op(Iand tegen Spanje. Hier tegen tragt by
te doen zien, dat de Scheepvaart al van ouds her hier
te Lande plaats gehad heeft, op zodanig eene wyze ,
dat ze opmerking vordert; dat men 'er al vroeg werk
gemaakt heeft van den Koophandel ; en dat dezelve,
geduurende dit eerste tydperk, reeds dermaate is uitgebreid geworden, dat de Natie daardoor in ftaac geleld
werd, om den Spaanfchen Vorst tegenftand te bieden;
en voorts, van de verdere gunftige omftandigheden gebruik maakende, die hoogte te beffygen, welke zy beklommen heeft. Ter aantooninge hier van bepaalt zyn
Ed. zig eerst tot de Scheepvaart, en ontvouwt vervol.
gens den Koophandel, met eene afzonderlyke overweeging van de Visfchery, den Koophandel en de ManufaEtuuren.
Onze Schryver heeft dit Stuk zeker met meer opmerk_
zaamheid behandeld, dan tot nog door anderen gefchied
was; en ons langs dien weg verfcheiden byzonderheden
doen gadeflaan, welken men alvoorens zo naauwkeurig
niet in agt genomen had; 't welk hem tot lof verftrekt.
Het komt hier inderdaad eenigzins vreemd voor, dat
onze vroegere Schryvers, die bepaaldlyk over den Koop
ons Gewest fchreeven , zo weinig werks-handelv
maakten van na te fpooren, wat onze Voorvaders hier
omtrent al van ouds her verrigt hebben. Uit dien hoofde kunnen wy des Autheurs verwondering daarover, by
deeze behandeling van dit onderwerp uitgedrukt, genoeg
Maar niet zo gegrond komt het ons-zambilyken.
voor; dat zyn Ed., op eene foortgelvke wyze, dit zo_
genaamde verzuim vey flerk ten laste legt aan onze
Gefchiedfchryvers in 't algemeen ; en wel byzonder ook
onzen Vaderlandfchen Historiefchryver onder die befchuldiging betrekt. Eene zo onderfcheiden melding
toch van onze Scheepvaart en Koophandel behoorde,
mam
Ssy
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mag men zeggen, niet regelrecht tot het plan onzer Gefchiedfchryveren; en vooral niet tot dat van den Heer
Wagenaar; als uit dcszelfs Voorreden voor zyne Vader
Historie duidelyk is af te neemen. Daarbene--landfche
vens is dit onderwerp, blykens de aanhaalingen uit de
Vaderlandfche Historie in dit Werk, by den Heer Wagenaar niet geheel onopgemerkt gebleeven; vooral niet,
zo dra de Scheepvaart en Koophandel onzer Natie dien
invloed op 's Lands Gefchiedenisfen kreeg, dat het in
zyn plan viel, om 'er breeder van te gewaagen. Voor
't overige is het niet te verwonderen, dat iemand, die
zig met opzet verledigt om een zeker bepaald onder
na te gaan, daaromtrent meer ontdekt, dan een-werp
ander, die 'er zig zo opzetlyk niet op toegeleid heeft.
't Was te wenfchen , dat onze Schryver den
Heer Wagenaar hieromtrent met meer heuschheid be.
handeld had, dan by gewoonlyk in dit gedeelte doet; te
meer , daar zyne weezenlyke aanmerkingen niet zo zeer
betrekkelyk zyn , tot het geen die Heer verkeerdlyk te
boek gefield zou hebben, als wel tot het geene door
hem zo juist niet gadegeflaagen zoude zyn. Leefe die vlytige navorfcher van 's Lands Gefchiedenisfen
nog; hy zou, vermoedelyk, onzen Authcur in denzelfderz
fmaak beantwoord hebben , als by wel eer aan den geagten Heer te Water fchreef,, toen deeze hem vriend
raadpleegde over eenige byzonderheden nopens het-lyk
Compromis der Edelen, en hem tevens het Plan van zyn
ondernomen Werk desaangaande ter proeve zond. „ ik
„ befpeur, (was zyne taal,) in dit geval, zo wel als
dikwils , in anderen, dat het veel verlchilt , cenig
„ werk gemaakt te hebben van 's Lands algemeene His„ torie, of eenig hyzonder merkwaardig punt derzelve,
„ in den grond, te hebben uitgehaald". (*) — Wy heb
niet konnen afzyr, van dit in 't voorbygaan te mei--ben
den; en zullen nu voorts , om dit Artykel niet te
breedvoerig te maaken, ons flegts bepaalen tot ecne opgave van des Autheurs famentrekking van 't geen hy,
zo nopens het cerfte als tweede Tydperk, oordeelt ge
aangetoond te hebben ; beftaande ten op.-fchiedkung
zigte van het eerde Tydperk in het volgende.
„ i. Dat onze voorvaderen, of de oude bewooners
de.
(*) Brieven van en aan j. WAGENAAR. Bladt, i84.
•
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dezer gewesten, al van de vrocg(le tijden af, zich op
de Vaart, de Visfcherij, den Koophandel en de Handwerken toegelegd hebben.
2. Dat die verfclhillende takken van beflaan en werkzaamheid, van tijd tot tijd, geduurig zijn aangegroeid.
3. Dat de komst en 't verblijf der Romeinen , in deze land(treeken , de vaart en koophandel flerk hebben
doen aanwasfen.
4. Dat dezelven nog merkelijk hebben toegenomen
onder de regeering der Graaven.
y. Dat de eerfte koophandel gedreeven is geworden
naar de gewesten, thans bekend onder de benaaming
van Duitschland, Vlaanderen en Brabant.
6. Dat de koophandel op Engeland de eerie zeehandel is welke uit deze landen is gedreeven; en d2t die
altijt gehouden is voor eenen grootcn enewichtigcn
esten.
tak van den algemeenen koophandel onzer Gew
7. Dat naderhand bij dien handel is gekomen de vaart
en koophandel op dc Oostzee, en in 't algemeen op
de Noordfchc landen.
8. Dat die vaart en koophandel alle anderen hebben
overtroffen , en ons de vaart en den handel naar 't
Westen bezorgd.
9. Dat uit de famenvreging van die verfchillende
vaart en handel, geboren uit de visfcherij , onderíleund
door de handwerken, andere takken van koophandel zijn
gefproocen; welke de algemeene vaart en handel dezer
Landen geduurig hebben doen toenemen, en ver boven
alle andere Europifche volken doen uitmuiten.
io. Dat die algemeene vaart en handel , ten tijde

van den opftand

tegen Filips,

tot eenen

zeer aanzien -

lijken (tand waren gereezen.
TI . Dat ook, op dien tijd, de zeven vrije Gewesten
bereids waren zeer rijk en magtig.
12. Dat het algemeen heerfchend gevoelen, als of de
Vaart, de Koophandel en de Handwerken van onzen
Vrijen Staat, eerst na den opftand van Spanje geboren,
cif aanzienelijk geworden zouden zijn , eene dwaaling is".
Hier mede deeze onderwerpen tot op dien tyd afge.
handeld zynde, vat de Autheur dezelven op nieuw op;
om ze, zedert de opkomst van den Vrycn Staat, insgelyks onder het oog te neomen. By dcrzelvcr be-
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fchouwing, van dien tyd af tot op de Munílerfche Vrede, komt in overweeging, de opkomst en ftaat van de
Oostindifchc en Westindifche Maatfchappyen in Hol.
land; de Levantfche Handel; de Noordfche Visfchery
en Koophandel; de Manufaftuuren ; de Handel op En.
geland , Frankryk , Spanje en Duitschland ; benevens
liet vaaren op vragt van de eene op de andere haven.
--- Het daaromtrent verhandelde trekt onze Autheur
ten laacfle indeezervoege te famen. „ Wy hebben, zegt
hy, aangetoond, hoe onze fcheepvaart en koophandel,
(edert den opf and tegen Spanje, zyn toegenomen ; en in
't byzonder
„ i. Dat de oorlog tegen Spanje ons in Oostindië den
rijken handel van het Oosten in handen heeft doen
vallen.
a. Dat dezelfde oorlog ons eenen rijken handel in
de Westindië heeft doen verkrijgen.
3. Dat door die twee nieuwe takken van vaart en
koophandel , de anderen , welken 'er bereids waren ,
merkelijk zijn aangewasfen.
4. Dat ook door dezelve nieuwe en tot nog toe on•
bekende fabrieken zijn opgekomen.
S. Dat de vaart en handel op de Levant , daarbij komende, door dezelven merkelijk zijn onderfteund.
6. Dat de walvischvangst, of in 't algemeen de vis_
fcherij in 't Noorden , al mede nieuwe voorwerpen van
koophandel voortgebragt, en de vaart vermeerderd hebben.
7. Dat het vaaren op vragt een aanzienlijk deel van de
algemeene vaart en koophandel is geworden.
S. Dat de fabrieken en neeringen door vreemde vluch.
telingen, die in de vrije Nederlanden eene fchuilplaats
tegen Geloofs- en Burgerdwang kwamen zoeken , nog
verder aangewakkerd zijn geworden.
9. Eindelijk, dat alle die verfchillende takken, haare
vrugtbaarheid aan elkanderen mede deelende, elkanderen
hebben onderfteund, verrijkt, en den algemeenen koop.
'randel dezer Landen tot dien luisterrijken staat gebrast,
in welken dezelve bij 't fluiten van de Munflerfche Vrede is gezien. — Zij hebben denzelven vooral in Vrank rijk íterk doen aangrceien , naarmaate dat de Franfchen
hunnen handel op Amerika hebben weeten uit te brei,
den".
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Uaderlandfche Katechismus, of Zamenfpraak over de Liefde tot
het Vaderland. Te Utrecht, by If. van Driel en de Wed. J.
v. Schoonhoven, 1 779. 75 bl. in gr. 8vo.
Een klein doch dierbaar Boeksken; het eerfíe Werkje van een
jong Man; een leerling van den Hoogleeraar M. TYDEMAN,
die 'er eén zeer korte Voorrede voor geplaatst beeft: waar in by
betuigt „ Zaaken , die nooit genoeg geleerd, nooit te veel overdagt worden, worden ook nimmer te veel gezegd, noch in operrlyken druk voorge(íeld. Vindt gy, (waarde Vaderlanders,) mogeíyk, niets hleuws in dit Boekje, 't zal des niet min nuttig zyn
voor uwe Kinderen; leest en proeft. • Schryvers zedigheid belet hem nog, zig te noemen, en, zonder myne fterke aanranding,
zonde by niet in het publyk verfcheenen zyn."
De Onderwyzer geeft zynen Leerling een zeer geleidelyk denkbeeld wat by door 't Vaderland; wat door de Liefde tot hetzelve
te verftaan hebbe; „ 't is de geneigdheid tot het zelve, als eert
„ begeerlyk voorwerp, gepaard met eene zugt, om deszelfs be„ houdenis , en geluk , met al zyn vermogen, te behartigen en
„ te bevorderen." --- Deeze liefde, afgefcheiden van geboorte , opvoeding, eng. „ ontftaat uit de kennis en hoogagting der
„ weldaaden en voorregten, die men in zyn Vaderland geniet"
Hier uit neemt de Onderwyzer gelegenheid om zynen Leerling de Voorregten en Weldaaden van zyn Vaderland, ons Nederland, onder 't oog te brengen. 't Geen by op een eenvoudigen
en onopgefmukten trant doet. Byzonder de Landsgefteltenis, deel
Godsdienst, het Staatsbeftuur, en de Vryheid in overweeging
noemende.
Ten opzigte van het laattie voorregt aantooDit leidt den Onnende hoe wy dit verkreegen hebben.
derwyzer natuurlyk op, om de pligten die eenen Liefhebber des
Vaderlands te betragten (taan, aan te dringen, als Godsdienftigbeid; Gehoorzaamheid aan de Hoogemagten; Liefde tot zyne Medevaderlanders; het waarneemen van een Beroep. Te welker gelegenheid by zynen Leerling tegen de Luiheid of Ledigheid waar fchuwt : dewy!, „ de Mensch , werkloos zynde, en zyne ge.
dagten met geene nuttige dingen bezig houdende, weldraa
vatbaar wordt voor allerlei verleidingen en ongeregeldheden,
„ zich alleen met zinlyke vermaaken ophoudt, tot welke geduuri„ ge kosten vereischt worden, die zyne bezittingen uitputten, en
hein den armoedig(len ftaat veroorzaaken. — Een lui Mensch
„ is, ten opzigte van het nut zyns Vaderlands, als een doode;
„ maar, ten aanzien van het kwaad allerwerkzaamst en leeven,, digst. Ten opzigte van het goede en nutte is by als een doo„ de, om dat by niets toebrengt tot het welzyn der maatfchappy,
„ en kan dus als iets overtollige aangemerkt worden. Ten opzig„ te
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te van het kwaad is by allerwerkzaamst en leevendigst, om dat,
gelyk te voren gezegd is, de luiheid een bron van ongereldhe-

„ den is, die op den evenmensch invloed hebben, en by den per„ Poon alleen niet kunnen bepaald blyven. By voorbeeld: is een
„ Luiaard arm, by is verstoken van een beftaan, wordt een last
„ voor zynen evenmensch, die door onverdiende aalmoefen hem
„ onderhoudt; heeft by eenig vermogen, weldra zal het zelve
verteerd zyn, en by zal insgelyks tot armoede vervallen, en tot
„ bezwaar zyner medeburgeren geraaken. Is by ryk; hoe wis
niet: en geene fcbatten zyn zo groot, of-,felvaigsdrykom
dezelve kunnen doorgebragt worden , waar toe luiheid de groot, fte aanleiding geeft, en daar door onttrekt by aan het vaderland
„ dat nut, het welk by het zelve, door zyne fchatten wel te beíteeden, had kunnen toebrengen : een ieder toch is verpligt ,
naar zyn vermogen, tot het welzyn des Vaderlands mede te
„ werken ; ryken , door hunne goederen; mintier vermogenden en
„ armen, door zig toe te leggen op kuniten, weetenfchappen en
„ handwerken." ---- Voorts onderwyst by zynen Leerling in de
pligten , die de Nood des Vaderlands vordert, en toont hoe deeye Liefde niet met de Menschliefde noch met Gods Woord
firydt.
Aan deeze bnderwyzende Zamenfpraak , zyn, als bylagen , geliegt, Benige Voorbeelden van Vaderlands.Liefde, pit de Neder
Peins WILLEN DE I: Het Verbond-4andrehGfclis.
der Edelen. De Graven Va11 EGMOND e>a xoORN.
Iiet inneemen van den Bril. De belegering van Haarlem.
De belegering en het ontzet van Leiden. Het
verrasfen van Breda. - Slag by Nieuwpoort. - Het
,

Veroveren der

Spaa7fclie Zilvervloot, door PIETER rrRTERSZOOM

5E IN.

Deeze voorbeelden, leezen wy in eene aantekening, by het
eerfte, zyn meestendeels woordlyk uit de Vaderlandfche Historie,
van den Beroemden WJ OfNAAR overgenomen. Men heeft ze niet
vermenigvuldigd om het Werkje daardoor niet te veel te doen uit
te kostbaar worden.
-alygen,

.Redenvoeringen van den Heere 1. c. BLUM, Schryver vans de Semisn,nt ere U'andelingen. Uit het Hoogduitscie vertaald. Te Amfleldam, by A. I. Munnikhuifen, x779. In 8vo. 174 blad,-.
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aLUM hebben wy, in zyne Sentimcnteele Wandelingen ,
eld (t). In dit flukje komt by voor als Leeraar. Doch
ng hebbende, en een Leek zyndc, gelyk by zelve ver
oordeelt by het noodig zichzelven en zyne Werler^denaar -klart, -

(t) Zie 4?gcln. Td. Lettcr.0-7. Her boven W. ;;r,

,
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te verdeedigen. Deeze Verdeediging maakt een aanvang van dit

Werkje; en als ware het daar door nog niet genoeg gedekt, heeft
by er , ten flot , eene afgevergde Verantwoording aan zynen waarden
Vriend NCAULITES bygevoegd: weshalven deeze Redenvoeringen
dubbel gewapend het licht zien. Wy willen hem de vryheid van
op zynen trant te onderwyzen en te flichten niet betwisten ; en
moeten bekennen dat deeze Redenvoeringen, zo wel als zyne
Wandelingen, Sentimenteel zyn, en van denzeifdeh deugdbevorde•
renden aart als wy van deeze, ter bovenaangehaalde plaatze, getuigd hebben.
Zy maaken een zevental uit, en voeren de volgende opfchriften.
I. Over de waarde en voortrefelyklteid van het Vrouwlyk Geflacht.
Uitgefprooken in een gczelfchap van jonge Juffers. II. Lykred n by liet Graf van onzen Vriend purr.ocuJws. - III. De
G fchiedenis van HANNA. Eene Leerreden, uitgefprooken in eene Zondagsvergadering. IV. Over de nuttigheid vaneen

vroeg deugdzaam loeven. Uitgefprooken in een gezelfchap van

Jongelingen. — V. Lykreden, uitgefprooken by het Graf van mynon Vriend SERENUS. VI. Dat men ook goed moet fchynen.
Eene Leerreden in een Zondagsgezelfchap gehouden..-- VII.
Tegen den roe kloozen Wellust. Uitgefprooken in een gezelfchap
van Jongelingen.
Zyne Lykreden by 't Graf van PHILOCUxus vangt by dus aan.
lit zie u thans, myne Heeren! tot het vieren van eene treurige
plegtigheid byeen vergaderd. Hy, dien wy thans beweenen,
wiens zielloos overfchot wy thans ten graave brengen, was onze
griend en metgezel. Hoe weinige dagen is het geleden, dat men
hem nog in 't best van zyn leven, en in volkomene gezondheid, in
het midden van ons gezien hebbe. Eene ziekte, the gewoonlylc
van korten duur, en van weinig gevaar is, heeft hem overvallen. Nauwlyks had dezelve hein getroffen, of zyne leevensgeesten waren reeds uitgeput. Nauwlyks heeft by den tyd gehad
om zyne ziekte te gevoelen, veel minder om op zyn voorig leven
te rug te zien, of aan een voor hem misfehien niet zeer aangenaam toekomend leeven te denken. Midden uit den draaikring der
vermaaken, is by eensklaps tot den (iaat der wezenloosheid overgebragt. Hy, die nog zo veel dacht te gevoelen, die den kring zyner vergenoeging zo wyd en met zo goeden (maak wist uit te brei.
den, by die voor al het fchoon enkel gevoel en aandoening was,
is thans voor altoos van gevoel en aandoening beroofd.
Eén verfchiiklyke flag heeft alle de (naaren van dit zo welluidend
inítrument op éénma .1 verbroken. Deeze plotslyke verandering
doet ons allen verbaasd flaan. -- Algoede God! wy aanbidden
uwen weg, fchoon dezelve ons duister en onnafpoorlyk fchyut.
Onze vriend, dit moeten wy, met Gene hartgrondige droefheid , bekennen, was, op het oogenblik, toon het uwe Wysheid behaag.
de hein uit deeze W,aereld weg te neemen, inisfchien zeer weinig
tot deeze groove omwenteling bereid. En echter zyt gy 't, die

hem
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hem weggenomen heeft! Midden in zyn ongefloord geluk, midden in het genot van eene nimmer gekrenkte gezondheid, midden
in den bloei van zyn leven, dacht by niet behoeven te vreezen,
dat de nacht hem op éénmaal zou overvallen, dat een onverwacht
toeval den fnellen loop van zyn bloed zou fluiten, en hein, op
het zelfde oogenblik, van het bezit zyner eerampten en goederen
berooven. Alle zyne ontwerpen waren nog zeer wyd uitgeftrekt,
juist op dienzelfden tyd was by nog in een aanil^g ingewikkeld,
dien de Viiendfchap zelve moest afkeuren, en die gansch niet
overeenkomflig was met eene welbedachte Zedeleer. Dit alles,
n yne Heeren! wanneer gy het te recht overwegen wilt, moet u
even bedroevend voorkomen als zyne dood zelve."
Over de nuttigheid van een vroegtydig deugdzaam leeven fpreekende, laat onze.Sentirnenteele Leeraar zich, onder andere, dus
hooren? „Hoe gaarne ik nu ook wil toeflemmen, dat een buiten gewoone trap van deugd niet zonder zelfverlochening, en opoffering, van eenige zinlyke vermaaken kan verkreegen worden, hou
ik my echter verzekerd , dat de Godvrugtigheid niet van alle
vreugd ontbloot is, dat deeze vreugd alle andere in duurzaamheid
te boven gaat, en zelfs tot Bene buitengemecne leevendigheid en
Bene aangenaame verrukking kan opilygen. Hoe gaarne, myne
tedergeliefde Vrienden! hoe gaarne zou ik zien dat gy deezen
nztïar des levens geheel onvervalscht mogt fmaaken ! dit kunt gy
nooit doen, wanneer gy riet vroegtydig aan God denkt, wanneer
gy niet van de lente van uw leven dat nuttig gebruik maakt,
zonder het welk gy het grootfte en beste doel niet kunt bereiken. Zugt tot vermaak is uwen leeftyd eigen. Ik heb dezelve
insgelyks gevoeld , en ik heb zo lang niet geleefd dat ik voor
dezelve ongevoelig zou zyn. Dit is de natuur zelve. Tracht
naar vermaak, is haar gebod. ik durf van u vertrouwen, dat
gy van allen de verinaaken, welken zich voor u opdoen, het
onfchuldigile zoudt kiezen, zo ras gy eene rechte kennis van
dezelve bath, en die met uwe eigene waardigheid wist overeen
te brengen. Dan zond gy begrypen, dat het zintuigiyk vergenoegen niet alleen, en met uitfluiting van allen anderen moet
gezocht worden, dat het zelve verganglyk is , en dat het, in
overmaat, nooit zonder nadeel kan genooten worden. Wanneer
nu, in tegendeel, de yverigfle Godvrugtigheid zelve, en de
Inauwstgezetfte deugd met het behoorelyk gebruik der zintuiglyke vermaaken beflaan kan, wanneer dezelve een mantig genot
der tydelyke gocdercn vergunnen, en zelfs tot bevordering van
een gelukkig leven aanpryzen, wanneer die echter, buiten dit alles, door haaie nimmer uitgeputte middelen in zich zelve beflaan
kunnen, geduurende een langen leevensloop in volle kracht blyven, en hr re aangenaamheden aan een' anders gevoelloozen oudetdom kunnen mededeelen, dan kan mei) met recht het tegenovergeftelde geval aan een niet meer dan gewoon vernuft ter beoordeeling overlaaten, zonder een nadeelig vonnis over de goede
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de aaak te behoeven te vreezen. Door Godvrugtigheid
verliest men niets, zy verzekert ons van het genot der vermaaken, die reeds werklyk plaats hebben , en voegt haare eigene aan
een gezicht is zo bekoorlyk als-genamhdory.Welk
dat van de herleevende natuur, wanneer een nieuw groen de henvelen bekleedt, wanneer de zachte windjes in wemelende bloezems fpeelen , en kruiden en bloemen beademen ? Wat kan de
verrukkende welluidenheid evenaaren, waar mede alle de gevederde Zangers der bosfchen den aanbreekenden dag begroeten , terwyl alles begint te flikkeren en welriekende geuren uitwaafemt? Is
'er wel iemand zo achteloos, dat by niet in het een of ander ttof
tot blydfchap zou vinden , of in zyn geftel eene voor hem onoploslyke aandoening zou gevoelen ? Hy, die nog daarenboven in
alle deeze verfchynzelen eene opperfte werkende oorzaak kan ontdekken, die in zyn hart. gevoelt, dat eene weldaadige, alomtegenwoordige Godheid hem omringt, deeze verheft zich tot een
hooger graad van verrukking, vreugdetraanen rollen over zyne
wangen, en zyn flamelende Item wordt een lofzang. Gelukkig is
de Jongeling, die zich, van zyne eerfie jeugd af, aan dergelyke
aandoeningen gewend heeft! — Aan een beproefden vriend ons
hart te moogen ontdekken, en vervolgens raad en hulp van hem
te moogen verwachten, is zekerlyk ten hoogflen aangenaam ; maar
met God te moogen fpreeken, Hem alle onze behoeften te moogen
voordraagen , Zyne hoogíte goedheid in alles te moogen ver'trouwen , en aan derzelver fchikking alles te neoogen overla.
ten: dit moet ons gewis opleiden tot eene hoogere geruststelling,
en tot een trap van vergenoegdheid, die men nimmer van eenige
aardfiche verbintenis kan verwachten.

De Winter, eerre zedelyke befpiegelin.g van C. C. L. HIRSCHrELD.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by D. Baars. Behalven ht Voorberigt 222 bladz. In gr. oftavo.

befchouwen van den Winter , in deszelfs aanvang en
Hetvoortgang,
tot op de aannaderende komst der alles ver-

frisfchende Lente, levert den oordeelkundigen, en tevens geest
Hirschfeld, een zeer ruim aantal van leerzaanie hefpiege--ryken
lingen. Naarmaate van de verfcheidenheid der Tafereelen , wel
dat Jaargetyde hem-kendvrfchilomtagednv
onder t oog brengen, laat by zynen geest onbedwongen fpeele
of vestigt deszelfs aandagt op onderwerpen , die eene-mein,
gezette befchouwing vorderen. Natuur- en Zedekunde gaan hier
dikwerf hand aan hand gepaard, of wisfelen haare beurten. Natuurkundige overdenkingen leiden ons beftendig tot den grooten
Maaker, Onderhouder en Beltuurder ; ei) Zedekundige overweegingen lei;ien ons gemeenlyk in de menschlyke zamenleeving;
VV
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ving; daar we eens groote en wel gefchakeerde verfcheidenheid
van heeldtenisfen aantreffen; die ons de charafYers en beiryven
van verfchillende foorten van menfdhen op het loevendigile eigen.
aartig vertoonen. Het \Ferftand en het Vernuft is in dit alles
te gciyk werkzaam; en dc Autheur heeft het hoofdi,bedoelde van
dit fort van Schriften, te weeten, te lesren, ei; tevens te vermaakten, by uithek wel getroffen. Zyn Gefchrift is des een zeer
goed Winterboek, met welks leezing men zich, in een ledig uur,
zelfs wel by herhaaling, zal kunnen verma-sken. Oen de
manier van uitvoering nader te doen kennen , zullen wy hier
aan één zyner Tafereelen plaats geeven. De Heer Hirschfeld, opgemerkt hebbende, hoe de Winter de gezelligheid bevordere, maalt ons derzelver voordeelcn , inzonderheid in een klecnen kring van vertrouwde lustige vrienden; en leidt -ons daarop
ter befchouwinge van talryke famenkomflen, waarover by zig
indezervoege uitlaat.
„ Wanneer talrijke famenkomften de gezelligheid, ten minften
in die Panden, die het naaste aan elkanderen grenzen, onderhou
wanneer zij de zeden befchaaven, den goeden finaak alge-den;
eens oords meer tot vriendfchap-mcenrak;diwos
en gezelligheid elkanderen opfpoo;en; en den vreemden, buiten
de beleefde ontvanging, nog de gelegenheid geeven, om aange•
naame kennis te maaken; dan hebben zij, wegens deze voordeelen, eene groote waarde. Wanneer zij, verder, vrij zijn van
dat ffijve ceremonieele, welk wij , duitfchers, zo lang a's een
vaderlijk erfgoed bewaard hebben, en welk nog, in menige 11eden, een flaaffche band des gezelfchaps is; wanneer men elkande
van zijne hoogachting en vriendfchap kan verzekeren, zender-ren
aan lange formulieren , en eene fchakel van niets betekenende woorden verbonden te zijn; wanneer men vrijmoedig, doch evenwel
eerbiedig, kan zijn; befcheiden, en, echter, daarbij leevendig in
gefprek, wanneer men, na dat men den laat en rang des menfchen zijne fchatting heeft betaald, niet met dezelven, maar mei
de menfchen zelve , vriendlijk famenkout; wanneer men famenkomt, niet om zich te haten bewonderen, maar om zich te ver
dan hebben de bijeenkomitcn van de befchaafde en groots-Inake;
1vereld nog een nieuw voorrecht, en het is niet Hechts weileevencdheid, maar ook eene Poort van pligt, dezelven te bezoeken. Ook
verkrijgen deze famenkomften, door de verfcheidenheid en menigvul,ligheid der perfoonen, eene bijzondere aanminnigheid: de
gefprekken vermenigvuldigen; en de (toffen tot onderhoud ver
meer.
-wisfeln
Dan, de gezelfehappen moeten ons niet te veel tijds ontrooven, vermits zij Hechts Bene foort van rust en verkwikking behooren te zijn. Men moet hen voorts kunnen genieten, zonder
zich, door dezelven , te lasten boeien; zonder met sere onrusti-.
ge begeerte naar dezelven te jasgen; en zonder zich zelven, wegens cie eenzaamheid , te vei eten, wanneer men hen verfasten
„
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heeft. Men behoort geen flaaf van den geest der verf'crooijinge
te worden: bij het terugkeeren tot den arbeid moet men zich
van de laffe en onnutte beeldtenisfen, welke de ziel heeft gemaakt, weder weeten te ontdoen, of, ten minuten, dezelve te
verflaauwen; zich, door het vermaak van het gezelfchap, te laaten verleevendigen, om gefchikter tot de bezigheden te worden;
doch niet, om nieuwe begeerten te voeden.
„ Welk eene zeldzaame mengeling is niet fchicr altijd een
talrijk gezelfchap t De groote deuren der kamer gaan
open; en op eenmaal valt eerre geheel glinfterende wereld ons
in de oogen. De menigte der in order gefchaarde waschlichten,
die aan beide zijden der, met tapijten, behangen wanden, flikkeren, vermeerderen de praal en de fchemering der veelverwige
sloffen : heerlijker fchitteren de ringen en de diamanten in de
liapfels , en om den blanken hals der fchoonen : het ruifchendo
gebaar der complimenten ftroomt door de gemengde verzameling, die, buigende en kusfchende, door elkanderen zweeft; of
de opmerkzaamheid op eene binnentredende dame breekt, in een
oogenhlik, de luide pligtpleegingen af, tot dat het weder zo eníluimig wordt, dat het geluid van eenen aandachtigen wensch,
eener boertige fpotternije en eener tedere liefdeverzekeringe;
de Remmen der oude dames en der pronkers, der wijzen en
der zotten, der veinsaaitige Orgons en der veeliefde Phrynen
door elkanderen vloeijen. Alle verdieníte , die de koopman en
fnijder maar geeven kunnen; alles, wat geest en fmaak, wat de
nog meer vermogende wellust en ijdelheid uitvinden , en de
mode, die, van Parijs, over geheel Duitschland gebiedt, maar
befchikken kan; dit alles is hier vereenigd: iedere koest om
het lichaam te houden, de waaijer beduidende te bewegen, en
het gelaat nu eens tot een bevallig lachen te dwingen, dan eens
in eenen ern(tigen plooi te Rellen ; met de gewigtige koost, om
van niets veel , en van voornaame zaaken in het geheel niets
te fpteeken. Allengskens wordt het gekakel verdeeld en vertrouwlijker. Her (preekt Bene dame van porcelein, het welk
tevens Bene aftekening ontvangt; van de konst haarer keukenmeid; of van de fl:mheid van haaren fchoothond : daar monftert
eene andere den opfchik haarer bekende, en zucht, om dat die
eene hairlok de ligging niet heeft, welke zij toch, volgens haard
rechterlijke uitfpraak , behoorde te hebben : hier beftemt eert
ftaatkundige den marsch, welke de Rusfen moeten neemen, om
ras in hun land terug te kooroen; en gelooft, dat de keizer van
Marokko ook, bij de verdeeling van Polen, zijn aandeel zoeken
zal: daar roemt een koopman, die liet Banquerout, welk hij
seeds heeft uitgedacht hij de aanftaande Misfe voordeelig te
fpeelen, den lof der eerlijkheid : en de impostmeester, die reeds
tweemaalen op het punt is geweest van afgezet te worden,
fpreekt van de achting, welke de Overheid voor zijne vlijt en
Zode orde heeft. — Doch, welk een gedruisch verheft zich
Vv ,.
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op éénmaas! Bedienden loopen door elkanderen, draagen tafelen
aan, en beleggen dezelven met befchilderde bladen. Her tijdverdrijf, dat de aanzienlijkfte geestlijken en hovelingen , geleerden
en dowooren, gerimpelde dames en jongelingen , en het welk toch
het aangenaamfte is, verliefden vereenigd; het fpel, begint, en,
in weinig oogeablikken , zijn de tafels bezet , en alle handen
bezig.
„ Hier vermoedt men welligt eene klecne pauze. Men fpeele,
dewijl men wil; doch niet te veel; zonder - onrust des gemoedst
zonder dien hartstogt, welke men fpeelzucht noemt. Zo lang
bet fpel geen aanmerklijke berooving van onzen tijd en van ons
vermogen wordt; zo lang het flechts weinige uuren duurt; en
zo lang wij, onder de afwisfelingen van het geluk, opgeruimd
en fpraakziam blijven: zo lang mag het tot een oorhaar vermaak,
en eene zekere foort van uitfpanning, na de bezigheid, dienen.
Wij berooven ons wel altijd, door het fpel, van eenigen tijd ;
doch, dewijl andere verlustigingen, die niet alleen geoorloofd,
maar ook noodzaaklijk zijn, ons niet minder een gedeelte van
onzen tijd kosten; en, dewijl wij . vermoeid, door het waar
ons beroep, dcnzelven beter tot onze verleevendi--nemva
ging, dan tot de traage voortzetting van den arbeid, kunnen
gebruiken; zo is het verlies juist niet aanmerklijk. Dan, men
bedenke , dat de bekwaamheid tot fpeelen flechts eene der
geringfte hoedanigheden is, welker men zich niet zal kunnen
beroepen, zonder te bloozen : en dat het wasre eer is, van
onzen tijd en van ons vermogen, op welken onze evenmensch
Bene zo gerechtigde aanfpraik heeft, met overwinning van onze
driften , het edelfte gebruik te maaken , zo dikwils wij maar

kunnen.
„ Na deze korte aanmerking begeef ik mij weder in de vergaderinge, en bezie de eigenzinnigheid van het geluk, welk het (pel
regeert. Hoe hittig is het gevecht der kaarten -, en hoe ongeduldig
is de verwachting der ftrijdenden op het oogenblik, welk de noch
twijfelachtige zege beflisfen zal. Het komt: de overwonnene geeft
zich over , en de overwinnaar viert zijnen triomf. Naauwlijks
zijn de heiren van het flagveld gegaan,- of zij ftaan weder in flagorder , en het gevecht vernieuwt; gelijk Rome, wanneer het
eenen'flag gewonnen had , aanf^onds weder eersen anderen begon ,
niet kunnende ophouden met , ftrijden , zo lang 'er nog volken te
beoorlogen waren, en hen aanviel, offchoon zij door dezeiven
niet beedigd waren. De bekoorlijke Wilhelmina voert haar heir
aan, lacht terwijl zij hetzelve monftert: van de zegepraal ver zekerd, fpot zij, nu het gevecht begint, op Benen fchalkacbtigen
toon, met haaren vijand, en voorfpelt hem eene volkomen nederlaag. Zij overwint: en terwijl zij de kaarten, die zich in haare
fchoone handen fchijnen te verheugen , met aangenaamheid fchudt
en, niet onitchtzaam, oenen bevalliger blik op den fiikkerenden
!teen van .haaren ring werpt, en tevens haaren vinger zeer asrtig
,
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weet te beweegen , ontvangt haare zegepraal nog de aartige lof.
fpraalken van den overwonnenen , en neemt dezelven met een zoet
lachje aan. Maar hoe ! welke trekken veranderen, op éénmaal, dat fchoone gezigt? Waarom verlaat dat rood zo fchielijk
haarti wangen; en waarom golft haar boezem (erker onder dat
witte doorfchijnende gaas? Zij verliest; die ongelukkige fchoone.
Hoe veel medelijden verdient zij niet; niet, om dat zij verliest;
maar om dat zij niet gelaten verliezen kan! 0! indien gij, fchoo
fpiegcl voor u ha:t., hoe zeer.. zoudt gij niet,-neWilhma,
over de wanorder van uw gelaat, verfchrikken; en hoe íterk, zoudt
gij u niet tegen die drift verklaaren , die ttw bekoorlijk gezigt at
die zachte aanminnigheid en bevalligheid ontrooft! Terwijl ik
mij nog met de bedroefde Wilhelmina bezig houde, klinkt een
donderende vloek op de Spadille mij in het oor, die uit den_mond
van eenen vergulden Exellentie barst: de dames, die mede fpeelen, zien hem aan; ik wend mijne oogen af, ik verbeeld mij den
koeteer van den genadigen heer, en gaa verder. Daar, aan die
fpeeltafel ,zit eene dame zich te waaijr n : men weet de reden niet;
de, kamer is niet te warm; ook heeft zij niet verlooren. Eenq
andere fpeelt eenigzins verward; vermits zij zo even lof, wegens
haare fchoonheid , ontvangen heeft. Een weinig verder zit eene
dame, en doet alle moeite, om te winnen ? Neen ; om te verlie.
zen, ten gevalle van Kaaren man, die haar dezen morgen, wegens
haaien opfchik., berispt had.
„ Duch, niet alle de perfoonen zijn door den god des (pels
gekluisterd: hier en ginds praat de eene vriend met den arderen: en op de Canapeen l erft menige goede naam, in den mond
des lasteraars. Men verzekert elkanderen hoe oprecht men bemint; en men verbergt, met moeite, den haat in het hart: met=
verhaalt de nieuwe veranderingen in de regeering; en de aartige
fprongen, die Belindes fchoothond doet: men (preekt van. de
laatfte predikaatfe, en van het iaatfte bal: van eene gefchondei
eer , en van een bemorscht , kleed: van den verzuimden kerk
bezoek: van den minister, en vara-gan,evhtr
den pooltier: van Excellentie, en van hofnarren: hemel en aarde
houdt hunne tongen bezig: en alles is gefprek, wanneer onder
honderden , naauwlijks één verfland is. , Met deftige fappera
giat een min van het hof op en neder! over zijne breede fchouder,en is eene ftaaije ordensband gefpannen, nevens welken de
genade van zijnen vorst in eene tar glin1rert: ont dat hij dom
lande eersen gewigtigen dienst heeft gedaan, zekerlijk? neen;
om dat hij zijnen heer, in een geheimen minnehandel, met zijt
doordringend verfland heeft bijgeltaan. Eerbiedig, wegens zulle
eene verdienfte, gaa ik voorbij, dring door die alten, welkers
ijdel gefnap ik niet hooien mag, en vind, bij deze dame,, aartigheid tiet welvoeglijkheid, geestigheid met vernuft, fmaak meF
beleid , en beleezenheid met befcheidenheid : alle goede hoedanigldeden tot een aangenaam anderhoud. Geen heer met eet.
0ta
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onnoozel brein zwerft rondom haar, vermits zij verfland heeft:
de narren mijden zich van haaren zegevièrenden fpot; en Hechts
weinige voegen zich bij haar. Zij weet hen, door haar leerzaam gefprek , in te neemen , en over het verftand, niet alleen , maar ook over de harten van alle , die haar hooren , te
heerfchen.

Mengelpoêzij van

H. COSTER,

Betu:erend Lid van het Genoot-

fchap: Kunst wordt door arbeid verkreegen , te Leyden. Te
Leyden by C. Heiligert, 1779. Behalven het Voorwerk 253

bi. in gr. 8vo.

Perbeterde Tijtel, Perklaaring der Tijtelplaat, ontvangen Lofvaerzen, en vergeeten Bladivyzer. Met de nodige ophelderingen
verrijkt; alles dienende ter completeering van de uitgegeevene
Mengelpoëzy van H. COSTER, enz.
Poétifche Brief aen den Heere HERaSANUS COSTER, enz. over zijn
Ed. uitgegeevene Mengelpoëzij.
Hr. Coster is ongetwijfeld onder de goede Poeten onzea
D etijds
te tellen. Verfcheiden zijner Dichtftukjes, welke reeds

te voren, het zij in de Tael- en Dichtoefeningen van het Leydfclse

Kunstgenootfchap , van 't welke hij Befturend Lid is , 't zij op zichzelfs het licht gezien hebben, zijn algemeen niet zeer veel genoegen gelezen: 's mans vaerzen zijn over 't geheel vloeiende en
krachtig, zijne uitdrukkingen eigenaartig , zijne gedagten rijk, en
dikwijls verheven. Dit zal men ook in den Bondel van Mengelpoëzij, welken wij aankondigen, ontdekken , voor zo verre dessielfs eerfle afdeeling betreft; waar in men een aantal van ftichtelijke en weluitgevoerde Dichtflukken ontmoet; doch, ('t geen hun
belang bij den Lezer aanmerklijk vermindert) zeer veele zijn enkel gelegenbeidsvaerzen, en eenigen reeds te voren, het zij afzonderlijk, het zij in 's Genootfchaps Werken, bekend geworden. Dan , achter deze ernilige , zijn verfcheiden boertige Stukjes geplaatst , welke niet allen even wel klinken. 't Is ze.
ker dat de Hr. Coster bekwaamheid heeft om met een geestig
untdichtje zijn Vrienden te vermaken, en den lever fomtijds te
oen fchudden; doch daar de meesten van diergelijke boertige
Rukken hunne voornaamfte aartigheid van de bijzondere omftandigheden waarin zij gemaakt of te pas gebracht, en dikwijls van de item
Cu houding, waar meê zij opgezegd worden, ontleenen, is 't niet
fuel mooglijk ,dat zij bij de lezing even zeer kunnen blijven behagen.
Men ziet in een vrolijk gezelfchap ook wel eens een los woordtje
over het hoofd, dat juist het licht niet al te wel voelen kan: en
toen heeft recht, van een' Schrijver ,die zijn werk algemeen maakt,
een befchaafdheid te vorderen, die in het gemeen gefprek niet
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verlangd wordt. Doch vooral behoorde men zorglijk te zijn, in
geenerlei morfigheden, noch iets dat aanleiding kan geven om onbetaamlijkheden uit te trekken, (hoedanige er hier wel een enkel
onderloopt) toe te laaten. — Wij merken dit voornamelijk aan,
niet om. dat deze Mengelpoëzij verdient aan zedelooshoid fchuldig
gehouden te worden : integendeel; maar om dat eenige uitdrukkingen, die wat vrij zijn, aanleiding gegeven hebben, des Dichters naam en charaéter deswegen te bezwalken. Voornaamlijk gefchiedt dit in den zogenoemcen Poëtifchen Brief aan den lire H. Coster boven gemeld : een Stukje, vervuld met de honend£te uitdrukkingen, en waarin niets dan haat en vijandfchap doorftraalt: het
welk dierhalve geenerley aanmerking verdient. — De Verbeterde Tijtel is van een' beter' aart, want fchogn dit Stukje genoegzaam blijkt,
aan bijzondre partijfchap,, (waar van trouwens de Hr. Coster in
fommige der boertige Rukjes ook niet vrij is!) zijn' oirfprong ver
te zijn; nergens fchent hetzelve 't welvoeglijke; en-fchuldig
't is niet gantsch ontbloot van geestigheid, hoewel dan ook die
geestigheid onder veel zoutlooze fchimpfcheuten begraven is. In
't bijzonder fchertst deze Schrijver met den fcherts van den Hr.
Coster, die, om de gewoonte van Lofvaerzen voor Boeken tm
plaatfen, in een belachlijk licht te Rellen, eenige bladzijden voor
in zijn Werk ledig gelaten heeft, quanswijs voor de Lofdichten,
die hij van zijn Vrienden verwachtte. Voor 't overige zegt het
zeer weinig: de Taal- en Dichtkennis, die er in blijken, dragen
geen' roem.

De Heldendeugd, in

het Beleg Van St. JEAN DE LONE. Tooneel-

fpel. gevolgd naar het Franje/th van den Heere n'USSIEUx. T&
Amfterdam, by A. van der Kroe, X779. In Eve.

ene belangryke intrigue wordt in dit ftukje op een niet enge
vallige wyze aaneengefchakeld met de voornaamfte omfcandigheden van 't Beleg van St. Jean de Lone, hier faamgetrokken. — Des
Schryvers behandeling is ryk en zwierig; doch niet vry ee fpreken van eenige woestheid. Zyne Charakters zyn verfehei en,
maar wat te veelvuldig, om allen behoorlyk aan het ftuk ver
te kunnen worden, en niet zo goed in het koele en-bonde
ernsthaftige, als in het vuurige en driftige uitgevoerd. De 'aan
zeer wel ingericht; de verwarring heeft alle-legvanhtfukis
uitwerking, die men zou mogen verwachten; doch de ontkuoping toont weinig kunst, en houdt dat belang niet genoegzaam
staande , 't welk de inleiding heeft ingeboezemd. De í3:y1 is levendig, en helt eenigzins over naar 't zwellende; 't geen zich
zeer wel met de heerfchende driften van Zucht voor 't Vaderland, Gloriemin, en Liefde, verdraagt. Achter dit Too
heeft men een Verhaal van de Gefchiedenisfe dezer De--neli:uk
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legering gevoegd, het welke getrokken is uit de Guerres der
EEOUILLET. De Vertaling
is los en vloeiend; maar de drukfeilen zyn wat groot in getal:
zinhinderende nebben we er echter niet in opgemerkt, zo men den
naam van Tremont uitzondere , die in het Eerfee Bedryf verkeerd lyk Fremont wordt genoemd.
deux Bourgognes van den Hr.

BOUSARD, of de menschlievende Lootsman. Tooneelfpel. Door JAN
VAN PANDERS. Te Amfieldam by A. van dér Kroe, 1779.

In 8vo.
Dit , een Toneelhuk zynde van Ne@rlandfche vinding, in den
, der nieuwingevoerde Drames, zal ons, uit hoofde van

deszelfs oirfprongkelykheid, wel wat langer ophouden. — Het
onderwerp is een geval, in het jaar 1777, te Dieppe gebeurd,
en beflaat in de redding eeniger fchipbreukelingen, door eene
allerftoutmoedigfle daad van zekeren Lootsmrn, Boufard, die de
Hoofdperfonaadje dezes Toneelfpels is. Dit onderwerp,
?hoe vruchtbaar in 't aanbieden van zedelyke en menschlievende
lesfen, was zekerlyk weinig gefchikt om ten Toneele gevoerd
te worden, indien het geen' S.chryver in handen viel, wiens ryk
Vernuft het gebrek aan belangwekkende omftandigheden wist te
vergoeden, en aan het geval-zelf een zekere wendirg te geven,
die de nieuwsgierigheid gaande hield, en tot een vast oogpunt
bepaalde. Dan hier aan zal ieder onpartydig beoordeelaar moe
erkennen dat onze Sehryver voldaan heeft : ja, dat by alles-ten
an zyn onderwerp gemaakt heeft, wat men 'er van zou mogen
verwachten. Een levendige, hartroerende, fchryfwyze, zo
vry van wintlrig gebrom als lage kruiping; edele gevoelens , en
treffende fchilderyen, zich onderling fteunende, en niet boven
't geheele weefzet des fcyls uitfeekende; zie daar de algemeene
3deedy van het Stukje, waar van wy overgaan om het lichame=
lyk maaktel te onderzoeken.
Het íf uk is in drie Bedryven verdeeld, en fpeelt in het huis
van den Lootsman. De plaats wordt terftond met den aanvang
bepaald, en het charakter van Boufard vooraf, op Bene gepaste
wyze, gekenteekend, eer by op 't Toneel wordt gebracht. Hy
verfchyut er niet, dan om zich te voorzien van een touw, 't
welk hem nodig was tot redding van de ongelukkige lieden,
die, voor de Haven van Dieppe op het iirand gezet, hun kiel
reeds door de golven zagen verbryzelen. Het hevigwoedende
onweer, 't welk geen uitzenden van Lootsfchuiten toeliet, maakt
deze onderneming allerhachlykst, en 't zyn niet aileen zyn vrouw
en kinderen, maar ook zelfs Zeelieden, die zich tegen. zyp voori eemen aankan.en , en hem tot zo fpoorloos een befban (ge!yIe
bet hun toefchynt) het gevraagde touw geweigerd hadden: doch de
zekerheid, inwelkc Boz fard zich bevindt, dat er mooglykheid i7,
-
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om zyne evenmenfchen van uit de kaken des dooda te relden,
doet hem niet betrouwen en uit een zuiver begintel van plicht
en menschlievendheid, zich aan een gevaar blootfiellen, dat den ltoutfen deed fidderen. 't Gelukt hem ook eindelyk, ira eeirige ver.
geeffche pogingen, 't geftrande vaartuig met zwemmen' te bereiken, en door middel van het touw, 't welk by aan het paalwerk
by 't hoofd van de' haven had vastgebonden, behouden aan land
te brengen: met dat gevolg, dat hier een voordeelig huwelyk
voor 's mans Dochter uit voortvloeit : het rustpunt, waar op de
Schryver zyn fink doet uitloopen.
Itor fard - zelf koomt hier voor als een allerbraafst man; medelydend, zonder weekheid; ítandvastig in zyn befluiten, zonderíl yfzinnigheid; en, voor alles, getrouw aan zyne befeffen van plicht
en Godsdienst. De zelfde menfchenlief.le, de zelfde zucht tot
weldoen, die hem bezielt, heerscht in geheel zyn huisgezin: zyn
tederminnende Egg, zyn even huuwbare Dochter, en nog jong
Zoontje, geven de levendigike blyken van deze geminedsg2ftekeiisfe, in vetfchillende getemperdheden van charaéter en ouderdom, in verschillende mengelingen van hartstochten, en in ver fcheidenheid van omfandigheden. De zelfde edelmoedigheid
praalt er door in den bedaarden er, ernftigen Kapitein de Goede,
die, by het voorval tegenwoordig, de Vrouw en Kinderen van
Boi fard , wanneer men niet anders weet, of hy is in zyne onderneming omgekomen) door zo edel een zel£sopoffering voor 't behoud zyner medemenfchen verrukt, de helft zyner goederen gul
wil. De zelfde zucht voor deugd en weldadig -hartiglykfcen
blinkt er uit in de zagtaartige Louïfe, die, aan de Dochter-heid
van Boufard verbonden, als een vertrouwde is aan te merken,
en door de verhalen welke zy doet, aan het f uk noodzakclyl.
wordt. Zelfs de ruwe en onbefchaafde Lootsinan , die, onder den
naam van Simon, ingevoerd, het juiste tegengeftelde is van Boufard, wordt voor de aandoeningen der menschlykhe'.d vatbaar, e:i
leert die belangloze hulpvaarIigheid eergin, dan, wanneer zy haren beoefenaar doodelyk fchynt.
Nog zwygen we van den Zoen van de Goede, die, in de di if
tige geaartheid, dooi welke hy tot een onberadenen flap ver voerd, in het doodelykst uitzicht gefleept was geworden, een
grootheid van ziel doet hlyken , die niet anders dan treffen kan.
Deco, van eene vurige liefde voor Marianne, de Dochter
van onzen Held, ingenomen, die by te Marfeille gezien, en om
i'elke bv zich onbe'achtzaam van zyn' Vader verwyderd had,
wordt onverwacht bevonden een der Schipbreukelingen te zyn,
welke Boufard* door zyne ifoutmoedige verrichting van den dood
heveydd'e: — dit brengt een herkenning te wege tusIchen heao
en. zyn' Vader, die reeds lang te voren de valfche tyding van z}nen dood hal befchreid; en doet dit Toneelfpel op eerre wyzy
èindigen, die den Lezer voldoening verfchaft. Want het is zeier , dat, om de redding der ingevoerde noodlydenden belangrvk
te
-
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te maken, eenig belang moest gehecht worden aan deze perfc»
nen; en dat zulks niet beter gefchieden kon, dan door hen in ze
betrekking tot elkander te fl:ellen , die 't lot des eenen van-ker
dat van din ander' afhangkelyk maakt; en dit oogwit wordt, door
dit byverdichtfel, volkomen bereikt, terwyl, tevens langs dezen
weg, Kapitein de Goede zo wel als zyn Zoon en Marianne, aan het
onderwerp verbonden worden. — 't Is echter waar, dat deze
herkenning, indien men naar de ftrengl}e kunstwetten van het Toneelfpel zal oordeelen (wetten, aan welker vereischten misfchien
nog niet één Drame beantwoord heeft; doch die een' jong' Dichter
niet genoeg voorgehouden kunnen worden!) dat, zeggen wy, deze herkenning, juist niet op den vereischten grondflag gebouwd is,
vermits in de Voorftelling van het ontwerp noch van den Zoon des
Kapiteins ,noch van een' Minnaar van Marianne, gerept wordt; maar
dat zy ten eenenmale afhangkelyk is van een verhaal, in het Middelbedryf voorkomende; waar de Kapitein, de bedrukte Vrouw,
die zich vreest reeds Weduw te zyn, vertroostende, de onhetlendigheid van alle aardcch genoegen aanvoert, en op zich- zelven te
rug ziende, 't verlies van een tedergeliefden zoon herdenkt, dat
zyn dagen vergiftigd heeft. Dit al de grond zynde voor
deze herkenning, en dezelve niet in het Voorftel des ontwerps
begrepen wordende, is zy met de daar op volgende Echtverloving
zekerlyk een aanhangfel op het tuk-zelf. Intusfchen, men zou
minder voldaan zyn over den uitflag van het Toneelfpel, indien
men dit aanhangfel misfen moest: De Goede, Marianne, en de
Geredden zelve (wy hebben 't reeds aangemerkt) zouden weinig
of nier, zonder dat, kunnen interesfeeren; zy zouden overtallige
perfonaadjen worden: edoch zyn zy in de daad wel anders, zo zy
Hechts door een aanhangfel, hoe fchoon, hoe wel uitgedacht het
ook zyn moge, verbonden' worden? — Wy twyfelen niet, of
de bekwame Schryver zal, in het vervolg, zich deze aanmerking
ten nutte maken, die hier niet dan zynenthalve opgeworpen
wordt: want lichtelyk is by in dezen gevalle des te ontfchuldigen.
Wat toch zo's 't geweest zyn , daar hy die herkenning no.
dig had, indien hy dezelve in de voorftelling van zyn ontwerp in
het Eerfte Bedryf bevat hadde: indien by Marianne van den aanvang af voor eenen Minnaar had doen zuchten, indien by in 't
Middelbedryf dien Minnaar onder de noodlydenden had doen be..
kend worden, enz.?- Zo zou Marianne met haar' Minnaar het
Hoofdonderwerp uitgemaakt hebben, en Boufard waar tot den
tweeden rang in het Toneelftuk vernederd, tegen des Autheurs
bedoeling; of by had anders zich fchuldig moeten maken aan Gene
dubbeldheid van daad, die niet minder is af te keuren, clan 't geen
wy 'er thands in aanmerken. Men ziet dus, dat deze mistag den
Dichter als afgeperst is, door de weinige gefchiktheid des onder
voor een Toneelfpel, en dat by uit de verfchiilende wyzen-werps
van behandeling tlechts die kon verkiezen, welke hem tot de
minstftotende Knnstfeil noodzaakte: en waarlyk t is oo;, een foort
you feil, waar aan zich zelfs de grootste Dichters wel eens
-
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fchuldig gemaakt hebben , en die men, vooral in een Drame, zo
zwaar niet behoeft te doen gelden. Met dit alles vinden wy,
dat hy zyn fink met zeer veel regelmatigheid bewerkt, de Toneelen aangenaam afgewisfeld, en met alle omzichtigheid betracht hebbe', 't belang voor zyn Hoofdperfonaadje niet verloren
te laten gaan. Dus is het, dat hy, op 't einde des laatften Sep
dryfs, na de verloving van Marianne, dat belang weder aanwakkert, door het ten Tooneel voeren van een' Matroos, die, byna
levenloos door Boufard uit de baren gered zynde, thands ter
naauwernood weder tot zich-zelven gebracht, zich voor zynen
Weldoener doet brengen, om, hem gezien, hem de hand gedrukt,
en uit volheid van harte dank gezegd hebbende, gerust te kunnen
fterven: Een trek ,die liet Stuk tot de eerfte en ware termen te
rug brengt, en met de Zedenleer eindigen doet, dat de voldoe
deugd reet zich brengt, het eenig waardige voor -nig,de
onzer bedoelingen is.
-werp
Gaarne zouden wy hier een proefje van des Autheurs fchryf
wyze byvoegen, dan daar in een welgefchikt Toneelftuk alles
zodanig aan een gefchakeld is, dat men er, zonder 't geheel te
kwetfen, bezwaarlyk een uittrekfel van maken kan, wyzen wy
onzen Lezer veelliever tot het werk zelve, dat alle aanpryzing
verdient, en het Pierde Deel des Zedelyken Toneels, waar in
het de tweede plaats bekleedt, tot fieraad firekt.
Proeven, voor Nederlands Tonneel. Tweede Druk, nagezien en
vermeerderd door Jr. o. z. VAN HAREN, Fries Edelman, enz.
Te Zwol, by S. Clement en Zoon, E. Clement. 1779. In
gr. 8vo.
\jan dit Werkje is by de eerfte Uitgave in ons Maandwerk verflag gedaan, en wy zouden er thands geen gewag van maken,
ware 't niet , dat hetzelve in dezen Druk vermeerderd is met
Pietje en Agniesje, of de Doos van Pandora: Tonnee feel, ter gelegenheid van de Derde Eeuw van de Unie van Utrecht: Een fluke, Toneelfpel in naam; doch 't welk men kan aanmerken gelyk
een famenftel van Gefprekken, niet dan door gemeenfchap van
onderwerp verbonden; in den trant van den geestigen LuciaanDe Edele Schryver fielt in deze Samenfpraken de oirfprongklyke
eenvoudigheid en onfchuld dier Poétifche tyden voor, toen de
Rechtvaardigheid en Goede trouw onder heel 'tmenschdom heerschten: den oirfprong der ongeregelde driften en ondeugden, ziekten
en kwalen, uit de noodlottige doos, 't bezielde beeld van Prometheus ten gefchenkegegeven :den hier uit voortvloeienden oirfprong
der heerfchappyen,00rlogen , enz. Verder , de eerfte zuiverheid
van zeden in een klein moerasfig hoekje lands bewaard: dematigheid,
nyverheid , behulpzaamheid , gastveyheid , Godsdienftigbeid , en ge.
i nsrheid, in dezen afgelegener wyk beoefend en bewaard: den oir
koophandels , en de grondlegging van het gezegcncf-iprongdes
<.od.alltrd. Dit words op cent natuurlyke, levendige, en rev Ll
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lige wyze in onrym uitgevoerd : draagt blyken van een fchrander
vernuft: boezemt een zucht voor deugd en goede zeden in: en
verdient dus eene algemeene aanpryzing. Eenige weinige
zangen, daar in gevlochten, zyn in vaerzen: dus is ook de aarshef
beftaande in de bezieling van Pandora ; benevens het Plot, bevattende Bene voorfpelling van den aanftaanden bloei en grootheid
van Nederland, uit foberheid , vlyt , eerlykheid , vrede en vryheid;
gevolgd van eene opwekking om de Eenvoudigheid en Goede
trouw hier op nieuws te vestigen, en die drift, die de oirzaak
aller onheilen geweest is, door haar tot de Wetenfchappen en
waare Wysgeerte aan te wegden, tot ons geluk te doen ífrekken.
Men weet, hoe weinig gefchiktheid Jonkheer Onne Zwier
van Haren voor de verfficatie hebbe: de ftyfheid en gedwongen.
beid, die altoos in zyne Dichtflukken heerscht, is ook hier in
opmerkelyk. Wy durven echter verzekeren dat dezen niet alleen
onder zyn beste vaerzen te (fellen zyn ; maar zelfs redelyk vloeienden
welluidend: mits menze naar den aart van dien tongval en woord
aan welke onze Schryver zich niet anderen-fchikngbeordl,
zyner Landgenoten verbindt. Een Lezer, gewoon aan de fpreeken fchryfwyze in Friesland en Groningen gebruiklyk, zal hier,
yertrouwen we, geenszins die hardheid vinden, door welke onze
Hollandfche ooren beledigd worden.
ANTONETTA , of de levensgevallen van Mejufvrouw, A. V. arYNrDAAL, gebooren BLOLMBN'HORST. Door haar zelve befchrceven,

en zamengeield door den Schryver, van de Hollandfche Mariamne.
In 's Gravenpage, by J. Menfert 1779. In groot oaavo 335 bl.
Onze eerfle Roman-leezer, dien 't nog geheugde, hoe zeer by
met de ILollandfche Mariamne ingenomen was (*), hield, op
het doorbladeren deezer lotgevallen van As tonetta, flaande, dat 'er
een Boekverkpopers loopje onder fchool, met dit Stukje, op dery
tytel, toe te eigenen aan den Schryver der Hollandfche illariamne ,
om dat het zelve in vindingrykhetd en leerzaamheid 'er geenszins
aan beantwoordde. Zyne bedenking fcheen niet geheel verwerpelyk ; doch men merkte er egter op aan, dat de manier van uitvoering, ten aanzien der fchikkinge, 'er zo veel overeenkomst mede
had, dat de een en andere Roman zeer wel door den eigenften
Schryver opgefteld kon weezen. Wat 'er van zy, dit althans is
duidelyk te bemerken, dat flntonetta van veel minder waarde is
dan Mariainne. I Jet verhaal deezer leevensgevallen is eer lastig
dan vermaaklyk, zo door de langwyligheid als door de gezogte
omwegen, en menigte van kinderagtighe.len, die zonityds weder
gepaard gaan , met zo veel fchranderheid en beleid , dat ze 'er
naauwlyks mede overeen te brengen zyn. Voor 't overige is deeze
Roman te minder aan te pryzen , om dat deszelfs geheele beloop
grootlyks dient tot Gene foort van verdeediging van buitenfpoorig.:
(tappen, ten deele op de onbedagtzaamheid der Jeugd, en teil
deele op de kiagt der Liefde gegrond; hoedanig foort van Schrif.
ten der J:ugd niet aan de hand gegeeven behoeft te worden.
-

(*) Zj_ i'uJ. Letter-Of. i, D. bl. -„ 4. eti 615.
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Leevensbefchryving en Karakters an eenige voornaaixe en Godvrugtige Engelfche Vrouwen. I. Deel. Uit het Engelsch
vertaald. Te 4m i erdani by de Erven van F. Houttuyn
1780. Behalven liet Voorzwerk, 460 bladz. in gr. oëtavo.
men zegt, dat iemand eene halve of geheele
Wanneer
eeuw te laat in de wereld komt, wil men daardoor

niet aanduiden, dat zodanig eei i een (legt en onvérdienfrelyk
Man is ; maar dat by niet ílrookt met den aart en de han
dit, dit gaat ook door-delingzyrto.En
met Boeken, niet in den (maak des tyds gefebreeven ;
en past, onzes inziens, zeer wel op her eerltc Deel van
't Werk s dat wy thans onder handen hebben. 't Komt
niet voor als een veragtelyjc Gefchrifc; daartoe behelst
het te veel goeds; maar het behelst tevens, in veele
opzigtet), eene voordragt van (tukken, alg lofwaardig,
die men in deeze onze dagen niet verwagten zou op zodanig eene manier aangepreezen te zien'.
't Is de arbeid van den Eerw. THOMAS crerotvs: by
heeft, zo wy vertrouwen, en uit zvn Opdragt mogen opmaaken ,'t zelve met de beste en Godvrugtig{Ie inzigten
opgefteld; zyne welmeenenheid (traalt ook door, in Bene
breede Aanfpraak aan de Ouders over de Opvoeding der Kinderen, met name hunne Dochteren, by wyze van Inleiding
geplaatst: waar in veele goede zaaken, op een langdraadigen trant, worden voorgedraagen, en waar onder men
met bevreemding, de jaartekening 1777 leest. Buiten
eenige weinige byzonderheden, en inzonderheid de lyst
van aangepreezene Boeken, zou men veeleer daar onder 1677 verwagt hebben.
De voornaame en Godvrugtige Engelfche trouwen, die
hier, om my van 's Schryvers woorden te bedienen, voor
worden, als: „ verbaazende voor--geftldnhs
,, beelden van waare Christlyke Godsvrngt, oprecht„ beid, goedwilligheid, kloekmoedigheid en onderwer.
I, DEEL. ALG. LETT. NO, 15.
Xx
„ ping
-

602

Y.EEVENSB S. VAN CODVRUCTIC

„ ping aan den Godlyken wille, in de verfchillende flan„ den en bedryven des leevens, en in de menigvuldige
„ gedaanten en handelingen eener alwyze Voorzienigheid
r, omtrent de zulken, welke, gelyk ik my verzekerd
„ hogde, door een verfcheidenheid van bedeelingeii, wer„ den voorbereid tot de hemelfche gelukzaligheid en'
,, heerlykheid, zyn", — JOANNA GRAY, — CATHARINA
PAR, — JOANNA VAN NAVARRE, — KONINGIN— MARIA,
— MARJA VEERE, — SUSANNA VAN SUFFOLK, — MARIA'
ARMYNE, — ELISABETH LANGHAM, — MARIA VAN WARWICK, ^— ELISABETH BROOKE.

In de Leevensbefchryvingen deezer Vorstlyke en andere aanzienlyke Perfoonen, vier Koninginnen, twee Gravinnen, en nog vier Vrouwen van aanzien ,vinden wy de
voornaamíte byzonderheden elk haarer betreffende: doch,
volgens 's Eerwaarden Schryvers oogmerk, meest t'huis
gebragt op elks voortreflykheid in 't Godsdienftige. De
Heer GIBBONS geeft niet zelden Brieven en Gefprekken
op; als mede Aantekeningen of Dagregisters door eeni.
ge deezer Vrouwen gehouden, benevens Overdenkingen
en Aanmerkingen door haar gemaakt. Wy zien in deeze
de Geestneiging dier Eeuwe; in alle de Godsdienftige
denkwyzen van elk in 't byzonder. De Godsvrugt en
Deugd, verdienen altoos lof, wekken altoos eerbied, en
geeven een fpoorílag tot naavolging, en in zo verre
zullen eenige deezer Eharafters vrugt kunnen doen;
doch 't is altoos geen verlichteenverfcandigeGodsvrugt,
die zich hier vertoont. De bitterheid van partyfchap
Meekt nu eens door, en dan weder zyn de voorbeelden
niet vry te pleiten van geestdryvery. 't Was te wen.
fchen, dat men meer oordeel in 't uitkiezen der voorbeelden gebruikt had.
Wil men een Itaal van 't eerfte : een gedeelte des
Briefs van JOANNA GRAY aan HARDING, die een yverig
Proteítants Leeraar geweest was, doch, onder de Regeering van Koningin MARIA, de zyde der Proteftanten verliet
en de Roomsch Catholyken toeviel, zal ons hier van kun nen overtuigen. „ Zo dikmaals ik my te binnen breng
liet gedugt en vreeslyk zeggen van GOD, dat al wie de
hand' aan den ploeg f laat , en zich agterv'aards keert , niet be.
kwaam is tot liet Koningryk der Hemelen, en aan den anderen kant, de troostryke woorden van onzen Zaligmaaker
ctiRUsTU aan allen, die,.zichzelven verlochenende, hein
Ma,
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rlaavolgden , kan ik niet naalaaten my over u te verwonderen, en uw geval te beklaagen , die ten eenigen tyde
het leevendig lid van CHRISTUS fcheen te zyn : maar nu
de misvormde geest des Duivels, ten eenigen tyde, de
fohoone tempel cons , maar nu de ftinkende en morfige
geut des Satans; ten eenigen tyde de onbevlekte bruid
van CHRISTUS, maar nu de o-nbefchaamdfte hoer des ANTICHRISTS; ten eenigen tyde myn getrouwe Broeder,
maar nu een vreemdeling en afgevallene: ten oenigen tyde
een dapper Christen Krygsknegt , maar nu eels vreesagtig
overlooper. Ja, wanneer ik deeze dingen overweeg, kan
ik niet nalaaten u aan te fpreeken, en over u uit te roepen. Gy zaad des Satans, en niet van Juda, dien de
Duivel bedroogen, de wereld betoverd, de begeerteom
te leeven doen vervallen , en van een Christen tot een
ongeloovigen heeft gemaakt. Wilt gy den waaren
coy verlochenen , en een menfchenvond vereeren, het
guide Kalf, de Hoere van Babylon, den Roomfchen Godsdien t, den verfoeilyken Afgod, de allerlhood(le Mis?
Wilt gy het allerdierbaarst lichaam van onzen Zaligmaa.
ker van nieuws pynigen, en verfcheuren met uwe li
tanden ?" enz:
-Chamlykenvsc
Te midden van veele hoogstpryswaardige Deugden,
door deeze aanzienlyke Vrouwen, voorbeeldlyk betragt, ontmoeten wy, by zommige, trekken van één
Godsdienst-yver, die de maat in het Evangelie gevorderd te boven ging, en althans niet kan aange.
preezen worden als gefchikt om tot algemeene voor
te dienen. Zo leezen wy van MARIA VEERE.-beldn
„ Deeze Godvrugtige Vrouw hadt, door het geloof,
zulk een Bezigt van den Hemel, dat het blyven hier be.
Heden haar lastig viel en verveelde. De ernftige zunt
van haare ziele was, £oom Deere JESUS, kooin haaastlyi.
Want tot haare groote droefheid, bevondt zy dat haare
onvolmaakte toeland op Asrde, het voor haar on moge.
lyk maakte, con zodanig te vereeren en te gehoorzaamen, als zy wilde en Godvrugtlyk begeerde. Hier om
klaagde zy menigmaal dat zy onvoordeelig was. Dit
diep gevoel haarer onvoordeeligheid zelf, terwyl anderen
naare uitfteekende nuttigheid bewonderden , deedt haar
verlangen nog hooger ryzen om te verfchynen in de waereld, alwaar alle deeze zwakheden en gebreken niet
meer zyn zouden, en daar zy wist dat haare bekwaamX2
li@-
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heden volmaakt zouden overéénflemmen met haare
hoogíle wenfchen , om haaren GOD en Zaligmaaker te dienen en te verheerlyken".
By het uitmuntend Character van MARIA VAN WARWICK,
vinden wy gevoegd haare Overdenkingen op verfchillende
Onderwerpen, en Godvrugtige Aanmerkingen op verfcheide
plaatzen der 9chriftuure : die ons de denkwyze deezer waar
Vrouwe doen kennen; doch niet zel--1ykGodvrugtie
den na het dweepagtige fmaaken. Zie hier haare Overdenking Op het fpyzi gen der Armen aan de Poort, met eenige overblyfzels van een Feestmaal. „ Hoe dankbaar zyn
deeze noodlydende behoeftigen voor de overbly1zelen
van dat Feestmaal, waarin zo ryklyk wierd opgedischt
aan de gasten, die in 't zelve aanzaten? Wend die ten
nutte aan, 6 myne Ziel,- door in opmerking te neemen
de verfchillende Handen der zegepraalende en der krygvoerende Kerke.
„ De zegepraalende Kerk is in het bezit der eeuwige gelukzaligheid, gelukkig in de genieting van GOD in zyne
volkomenfte liefde, en wordt geduurig onthaald aan het
Bruiloftmaal des Lams: ter wyl de Krygvoerende Kerk,
als nog buiten de deur des Hemels, zich verheugt met
eenige flauwen proeven van- die vermaaken, welke de onderpanden zyn van de gekogte bezittinge, en voorproed
ven van dezelve, of als 't ware, eenige der brokken van
de volkome, geduurige en lieflyke Feesrnaalen der ge
-zaligdebwonrvht
Nieuw 3'erufalem.
,6HEERE, U fmeek ik nederig, my nu en dan te ver
een geringen voorfmaak der vreugde en lief--kwienmt
lykheden, welke zy genieten, die by u tegenwoordig
zyn ! 'Laat my u voor de Tralien zien , tot dat ik u zien
zal, gelyk de reine van harte u zullen zien in eene andere wacreld: op dat ik alzo mag verlangen om ontbonden
te worden en met CHRISTUS te zyn: en in u geloovende,
laat ik my zelfs hier verheugen met eene onuitfpreeklyke vreugde, en vol van heerlykheid, welke my kan•
opleiden tot dankbaarheid aan u, voor 't geen ik hier van
u geniet; weetende dat de bezitting van CHRISTUS door
bet geloof een kleine hemel is , de heerlykheid is in de
knop, verhef gy daar door myne begeerte om te gaan
na die hemelfche verblyfplaatzen , alwaar de heerlykheid
volwasfen is, en daar ik zal verzadigd worden met riviej
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vieren van vermaaken, aan uwe rechter hand, tot in
Eeuwigheid !"
Hoort haare Aanmerking op JOAN. IV. 18. Zo verliet
dan de Vrouw haar watervat. „ HECRF, wanneer ik leeze,
dat , naa dat het u hadt behaagd de Sarnaritaanfche Vrouwe te onderregten , dat gy de CHRISTUS waart , de Zaligmaaker der Waereld, zy haar watervat verliet, en zich
ftedewaarts fpoedde, om aan anderen des kennis te gee_
ven, op dat zy insgelyks mogten koomen, en begunftigd worden niet het gezigt van hem , die de mensch
aller Natien is, zo word ik hier door overtuigd, dat
.de ziel, welke u eenmaal vindt, terftond gereed is om
van alles te fcheiden. Want deeze Vrouwe, voor dat
gy u zelven aan haar openbaarde, was bezig met haar
'watervat, en waereldfche beflommeringen, doch toen
zy den MESSIAS hadt gevonden, konde zy, als 't ware
uit blydfchap haar watervat vergeeten, en gereedlyk 't
zelve verlaaten, om haare beuren te verwittigen, wien
zy hade gevonden, op dat deeze nevens haar mogten
blyde zyn. S Dat het u behaagde my bekwaam te
maaken . 6 HEERE , alles te verlaaten , om u te volgen,
op dat ik alzo, gelyk SIMON PETRUS, die wanneer gy
hem. van het vischnet riept, op ítaande voet zyne netten
verliet en u volgde, al myn waereldfche pragt moge
verlaaten, en ti volgen, en alle dingen fchade en drek
rekenen om u te gewinnen, en met den man, van welken
in 't Euangelie wordt gefprooken, alles verkoopen om de
paerel van groote waarde te verkrygen: op dat ik u, mynen
Zaligmaaker,, hebbende gevonden, om uwen wille gereedlyk van alles moge fcheiden, en u bezittende zeg
Ik heb genoeg. HEERE, ik ben genegen, indien gy-gen;
my reept , myn watervat, en myne netten , en alles om
uwen wille te verlaaten".
Ageer het Chara&cr van Lady ELIZABETH BROOKE,.
eerie Vrouw van edelmoedige Godsvrugt, ontmoeten
wy eene Verzameling van haare Waarneemingen en Bevindingen, onder welke eenige zeer treffende en dubbel
leezenswaardige; by voorbeeld. De bedenking, Goede
daaden kunnen naadenken doodaan, de kwaade niet, voorgefield hebbende, maakt zy deeze aanmerking, „ ieder
daad van Godsvrugt en gehoorzaamheid kan de proeve
van naadenken doorílaan : maar dit heeft geen plaats omtrent Bene zondige daad. Indien wy voor dat wy eerie
Y, j
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zondige daad ondernecmen, in onszelven treeden , zul.
len wy daar van aflaaten , of dezelve met leedweezen
bedryven, en met een half ontllooken gewecten. Mar
indien wy, voor het pleegen van eene deugdzaame daad
of pligtsbetragting, in ons binnenfee treeden, zullen onze overleggende gedagtein ons kragtdaadig tot den dienst
noopen. Uit al het welk ik dit beluit trek, dat de zon
zich over zichzelve fchaamt, en dat de Godsdienst-de
zichzelven reetvaardigt". Op het voorftel, De Betragting van den Godsdienst is zeer redelyk, luidt haar
woord, „ de Godsdienst doet den Mensch volgens zyne
Reden leeven. In zo verre de mensch een Christen is,
sn zo verre is de Reder verhoogd, zit zy op den throon ,
en voert heerfchappy over alle vermogens der Ziele. De
Godsdienst verlicht en verfterkt de Reden, en de Reden
onderfteunt en dient den Godsdienst. De Reden is onaffcheidbaar van de ziel, (in den Hemel zullen wy gebed1 redelyk zyn) en de genade is de herftelling der ge.
-zonde Reden. De geheele betragting der Godzaligheid, zo wel ten aanzien van godlyke als zedelyke
pligten, de gemoedsgefteldheid eens Christens, zyn niets
anders dan het redelyk gevolg van twee groote grond
welke de Christen verbergt en omhelst in-beginzls,
zyn hart, te veeeten, dat 'Cr een GOD beftaac, en dat de
Schriftuur zyn woord is. De gevolgen van deeze twee
waarheden, en het leeven eens Christens, zyn dezelfde
zaak ". Haare Leefregels, die dit Boekdeel befluiten,
verdienen, over 't geheel genomen, veel lofs : en gee.
ven blyken van haaren door veel oefenings geileepen
geest, en van haar Godsdienftig hart. Had de
Eerwaarde Gibbons zig tot zodanig eene foort van voorwerpen bepaald, zyne Verzameling zou beter gefchil:t
weezen, om der waare Godsdienftigheid een daadlyk nut
toe te brengen,
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Rechtsgeleerde Obfervatien , dienende tot opheldering van
verfcheiden duistere, en tot nog toe voor het grootse gedeelte onbeweezene pasfagien, uit de Inl. tot de Holl. Rechts
van wylen Mr. uuco de GROOT, door een Genoot -gel.
Rechts geleerden. Tierde Deel. In 's Graven--fchapvn
hage by J. Menfert 1778. Behglven de Voorreden, enz.
262 bi. In gr. 8vo.
de afgifte van dit Vierde Deel, waarmede deeze
MMetObfervatien
beflooten worden, leeren wy derzel-

ver Opftellers kennen; daar ze zig aan 't einde hunner
Voorreden met naamen tekenen: Didericus Lulius, Pieter van Spaan, f oannes van der Linden en Reinier van
Spaan. Dit agtenswaardige viertal van Haagfche Regtsgeleerden zig voorgesteld hebbende, het hunne toe te
brengen , om verfcheiden duistere, en tot nu toe voor
een groot gedeelte onbeweezen pasfagien, in 't opgemelde Werk, uit de Graafelyke Privilegien en Handvesten, oude Keuren van Steden, Dorpen en Districten, mitsgaders uit de Hollandfche Costumen en Gebruiken, op te helderen en te bevestigen, heeft, geduurende deezen hunnen arbeid , eene vry algemeens
goedkeuring van de uitvoering hunner onder -neemin.ge,
by onze Regtskundigen weggedraagen. Oplettendheid
en Oordeelkunde, onpartydig aangewend, hebben hen
nieerendeels gelukkig doen flaagen, in 't ophelderen
van verfcheiden duisterheden vooral nopens onze oude
Hollandfche Regtsgeleerdheid; dat hun ook meermaals
aanleiding gaf, tot het behandelen van zodanige onder
welke niet alleen het Regtsgeleerde, maar te-werpn,
gelyk het Gefchied- en Oudheidkundige betreffen; van
waar ook dezulken, die zig op het laatfte toeleggen,
deeze Obfervatien met vrugt kunnen doorbladeren, Van
die natuur is onder anderen in dit Vierde Deel , ('t
welk de voorige Soo Obfervatien nog met een vyftigtal, en eenige nadere ophelderingen of bevestigingen
van fommige voorgaanden , vermeerdert,) de dertiende
Obfervatie, raakende de Tollen op de Stroomen, en derzelver betaaling door de Vreemdelingen; waarvan wy
den Leezer het hoofdzaaklyke onder 't oog zullen
brengen.
XX4
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Onze Regtsgeleerden voor zig hebbende de woorden
van ivlr. Hugo de Groot, 2 B. I D. § 26. Over zulks
heeft het Land van Holland ende Westvriesland recht, om
over de bewaringe van de Stroomen , Tollen en de andere engelden op te feiten, alfoo DE VREMCDEN liet gebruik van defelve Stroomen hebben, by 's Lands toelatinge; deden ons
aanvanglyk de volgende onderfcheiding mede tusfchen de
hier genoemde Tollen en andere Ongelden.
„ Door 't woord Tollen, zeggen ze, heeft men hier
te verflaan Bene zekere belasting op de inikoamende en
uitgaande waaren en leeftocht , welke van de varende en
koophandel dryvende lieden gevordert word , voor de
beveiliging van de Scheepvaart en koophandel; by voor_
beeld, tot onderhoud van de Kustbewaarders, die men
anders ook Uitleggers of Wagtfcheepen noemt, mitsgaders om de oevers van onze Stroomen en Rivieren met
Kasteelen, Forten en Guarnifoenen te voorzien, tegens
het pleegen van zeeroveryen. Terwyl door de andere
Ongelden verstaan moet worden het Baakengeld, mitsgaders het 17yerboet- en Tonne geld, 't welk tot onderhoud
van de Baakens, Vyerboeten en Zeetonnen betaald moet
worden ",
Wyders neemen zy in aanmerking de tweeledige reden voor dit Regt; naamlyk, dat zulks gefchiedt (t.),
voor de bewaring van de Stroomen, en dus ter befchermm.
ge der Scheepvaart; en (2.) om dat de Vreemden liet ge
-bruikvan
die Stropenen hebben, by 's Lands toelatinge.
„ Ten opzigte van de eerie reden, vervolgt het Ge
DE GROOT de Sure Bell. ac Pac.-lnotfchap,wrd
L. 2. C. 2. §. 14. in het algemeen gevraagt, of op dc
koopwaaren, die door Vreemdelingen over de Rivier gevoert worden, of over een gedeelte van de Zee, dat
men voor een aanhangfel des Lands kan houden , v. e!
Benige Tollen mogen gelept worden, van den geenen,
die over het Land te gebieden heeft ? waarop by aldaar
antwoord, dat indien die Tollen tot de koopwaaren zelve gansch Beene betrekking hebben, als dan de biilykheid niet toelaat, dat ze daarop gefield wol den: maar
els het gefchied, om den koophandel en die waaren te
beve)ligen, en dat ten dien einde het Gemecnebest ze}.
ve lasten moet dragen, zoo mogen (zegt hy) tot vergoe.
Binge van dezelve lasten, welke tot nut der Vreemdeiingen gedragen worden, die koopwaaren wel met eens e
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Tollen bezwaart worden, als men de reden van die bezwaaringe niet te buiten gaat. Want (vervolgt hy) daar
hangt af de rechtvaardigheid, zoo van fchattingen,-van
als van Tollen.
„ Betreffende nu de tweede reden, dezelve moet niet
zoo zeer in dien zin verflaan worden, als of, voor de
enkele overtogt , van de vreemden Tol geeischt zou
kunnen worden; van welk gevoelen de Groot niet vreemd
fchynt geweest te zyn; dog 't geen egter niet te ampleteren is, dewyl 't recht van cloortogt zonder iemand
te beledigen (jus tranfitus innoxii) volgens 't ftri&e recht
zelfs niet mag geweigert worden. Maar deeze reden,
wel verftaan zynde, beftaat hierin, dat ieder Vorst of
Gemeenebest niet altyd, en zonder onderfcheid, eeneg
vryen koophandel langs zyne Landen , Zeeën of Rivieren behoeft to te laaten , wanneer 'er uit de gelegenheid van de plaats een groote winst kan getrokken worden ; want deeze winst kan hy voor zyne eigen burgers
en onderdaanen houden;en met recht aan een afgeleegen
volk aanbieden , dat hy, om voor zyne burgers te zorgen,
en in de noodwendigheden der vreemdelingen te voorzien,
die koopwaaren door zyne eigene burgers en ingezetenen
naar andere plaatfen zal laaten voeren ; dewyl het de pligt
is van een goed Vorst liet nut zyner burgeren voor alles te
bezorger, en voort te zetten; en het voordeel uit de
gelegentheicl van zyn Land tot profyt van zyne onder.
dannen te befi•ecden. Zoo nu in het voorgeftelde geval
de Vorst die Scheepvaart, door zyne Leeën en Strooenen aan de Vreemdelingen en Uitlanders wil toelaan,
kan hy dit doen, en daar hy dezelve volgens zyn recht
kon verhinderen , moet het als een weldaad gerekent
worden, indien hy dezelve vergunt ; en derhalve is het
niet onbillyk Tollen en fchatringcn te tikhen voor die
gunst, die men anderen toehaat, daar men hen al hunne winst kon ontnecren, en aan zyn eigen onderdanen
geeven. Gelyk zulks breeder , op een zeer bondige
weze , beredeneert is , door den Heer PITF[NDORF de
fcer. Vnt. et Gent. L. ,. Cap. . 9. S, 6 en ?"
Vraagt men voorts naar de reden, waarom de Groot
het vorderen van Tollen hier alleen betrel:kelyk maakt
tot de Vreemdelingen, zonder vair onze burgers en inge.
zetenen te fpreeken, zo geeft het Gcnootichap te kentien, dat dezelve, hunner oordccls, gezogt moet worden
`^ 2> 5
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in het geen de Groot te voorera, B. i. D. 13. §. 4. aan
getekend heeft, alwaar by getuigt dat een groot deel van de
Inboorlingen, uit kragte van zonderlinge Handvesten, toekomt
veyheid in de Tollen. — Onze Regtsgeleerden, dit met
het bybrengen van verfcheiden Handvesten (*) , buiten
't geen Groenew. aldaar in notis gemeld heeft , bevestigd
hebbende, gaan daarop een ftap verder en zeggen.
„ Wy maken geen zwarigheid, om met voorname uit
gevoelen te zyn , dat in de allervroegfte ty--legrsvan
den, en onder de regeeringe van onze eerfte Graaven
van Holland, (t) de Tollen alleenlyk van de Vreemde
maar geenzins van de Burgers en-lingeUtadrs,
Ingezeetenen, zyn gevordert geworden: dog dat zedert
ale Staatzucht en macht der Graaven zyn toegenomen (§),

de
(*) De Handvesten van Dordrecht, door den Heer van dt
Wall. uitgegeeven, verleenen hier van verfcheiden voorbeelden;
en volgens zyne aantekeningen, byzonder bl. 19 en 57, werden
de Tollen of Tolregten voornaamlyk gevorderd voor bet gebruik
der gemeene Rivieren. Uit deeze laatstgemelde aantekening leeren we tevens, dat dit Tolregt, meermaals, in oude flukken voor
onder den naam van Geleede of Geleide, en zo ook de Tol -komt,
onder dien van Geleeders en Geleiders (a). Eene benaa--lenars
ming, welke, gelyk de oudheidkundige van de Wall gegrond opmerkt, waarfch^rnlyk afkomilig is van het vry en zeker geleide,
by de Latynen van laatere eeuwen Conductus genaamd, t geen
de Vorften en Grondheeren den Koopluiden en Schippers verleen•
den, wanneer ze derzelver onderhoorige Stroomen en Rivieren
met hunne Schepen bezogten. En even daarom, zo als zyn Ed.
vervolgt, draagen orgetwyfeld de regren, welke de Admiraliteit
nu van de inkomende goederen vordert, ook den naarm van Con-

vo yen en Convoygelden.
(t) [De Tollen alleenlyk van de Vreemdelingen.] Dit heeft
insgelyi,s plaats gehad omtrent het baken -geld, blykens een Hand•
vest van Hertogi Willem van Beyeren, van den iz Maan i35%
waarby by aan die van Zierikzee veyheid geeft, om een baak in
de duinen op te rechten, tot onderhoud van welke elke VRE Mon
koopman, en haar felfs Scheepen jaarlyks eene zekere fomme betaa1en zoude. Zie MISROS Charterb. II. D. bi. 8n9".
(f),, [De latere Graaven, die alles aan zig hebben getrokken.] Zile
hiet over breeder den Prefident van sYNKExsH. 9n eSt, fur. Publ.
L. 2. C. 22. p. 353. Tidit. in 4to. Cl] den Heer ttaNnoRP over 't
Recht an de jacht p. 17,25 , 46 en 162".
(e) iii rats
D. /. 6.

Charterboek r. D. bi. riz. 541. Ii. D. H. 128, 86e, en iizw
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de latere Graaven , die alles aan zig hebben getrokken,
allergskens ook van de Burgers en ingezeetenen Tollen
hebben beginnen te vorderen. Gelyk men dit onder anderen , met zo veele woorden , geleerd vind by den
Oudheidkundigen Prof. Trotz in zyne Verklaring van 't
groot Jrivilegie van Vrouwe Maria van Bourgondien van 14
Maart 1476. Art. i No. T. in fine. No. 3. in princ. CO.
No. 4. in princ, En ten bewyze dat dit gevoelen ook van
geen grond ontbloor is, kan alhier niet weinig ítrekken
ecn Open Brief van Keizer Hendrik de Vi, ten behoeve
van Graave Diederik den 1711, om te Geervliet aan de Maaze Benen Tol te mogen heffen, op den 20 OCEoh. T 195
verleend. Zie MIERIS Clzarterb. i. D. bl. f30. Waarby
dezelve Keizer deeze woorden gebruikt , „ dat zoo
„ wel (*) de Vlaanain gen, als de andere menfchen, vel„ ken onder zyn Ryk behooren, gelyk ook de anderen ,
„ ielken van andere oorden der Ryken koomen, deR Tol op
„ de wyze, aldaar voorgefchreven, moeten betaalen":
zonder dat in dien Brief, wegens het betaalen van gem.
Tol door de Ingezcetenen van Holland , enig gewag
word gehaakt.
„ Terwyl ook de reden, waarom de Tollen, uit derzelver aart en natuur, in den beginne en by derzelver
eeríte oprigtinge , alleen van de Vreemdelingen, en niet
van de Ingezeetenen gevordert zyn, niet ver behoeft
ge-

(a') [De Vlaamingen.] De reden, waarom alhier met natime van
de Vlaamingen word gefproken, is daarin bestaande, dat Keifer

Frederik de I te vooren aan Graaf Floris de 111 verlof hebbende
gegeven, om te Geervliet aan de Maaze eenen Tol te heffen van
alle de voorbyvaarende Scheepen en goederen, de Vlaamfche
Koopluiden, daarover zeer onvergenoegt zynde , hunne klagten
hebbende gedaan aan Filips, Graave van Vlaanderen, met dat gevolg, dat hier uit, tusfchen de voorn. Filips en Graaf Floris een
oorlog is ontflaan, welke eindelyk voor de Hollanders van dien
ongelukkigen uitllag is geweest , dat Graaf Floris genoodzaakt
wierd, om een zeer nadeelig verdrag met den voorn. Graaf van
Vlaanderen op den 27 Febr. 1167 of 1r68 te fluiten, waarby Art.
..o door den laatstgenoemden wierd bedongen, „ dat de Tollen sloor
„ den Hollandfchen Graave, tot nu toe, geheeven, by voortaan;
van de Vlaamfche handelaars, op geenerlei wyze, zoude mogen
vorderen; noch gedoogen, dat dezelven, door iemant, in zyn
geheele Graaffchap, van hun gevordert wierden". Zie WAOE:VAAR Y6d.Hirt. z D. p. 237 et fcgq. en MIEnrs Charter•'. i D. p. I14.
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gezogt te worden. Want als men overweegt de betrek.
king, welke tusfchen de Hooge Overheid en haare Burgers of Ingezeetenen plaats heeft, en waaruit noodzakelyk voortvloeit, dat de Overheid verpligt is, om voor
de veiligheid haarer Ingezeetenen, en van hunne goede.
ren binnen haar grondgebied te zorgen; en wanneer men
daarby in agt neemt, dat de Ingezeetenen, om hunne
Overheid tot het bezorgen dier veiligheid in Raat te
hellen, en alle lasten contribueeren, en fchot en lot
betaalen, (zie DE GROOT de :ur. Bell. ac Pac. L. i. C.
2. §. 7. n. 12.) zoo zal men moeten toeftemmen, dat
deeze Tollen, die alleen voor het gebruik der gemeene
Rivieren, en tot beveiliging van den Koophandel zyn
ingevoerd, niet ítrekken moeten tot bezwaar van de In.
gezeetenen, maar alleen van de Vreemdelingen, die ki,
vieren gebruikende, en alleen door de laatíten behooren
betaald te worden: nadien een Vreemdeling in de andere
lasten, welke door de Ingezeetenen worden opgebragt,
niet mededeelende, en egter voor zig willende genieten,
dat zelve gebruik der Rivieren, en veiligheid zyner goederen en koopwaaren, waarvan de Ingezeetenen jouisfeeren, ook niets natuurlyker is, dan dat by insgeivkr
van zya kant mededeele tot goedmaking der kosten ,
daartoe vereyscht wordende; jae nog te meer behooren
de Ingezeetenen van deze Tollen beveyd te zyn, de,
wyl dezelve anderszins met 'er daad, voor het gebruik
der Rivieren, dubbelde , en de Vreemdelingen hechts
enkele lasten, zouden moeten draagen.
„ En het is waarfchynlyk dan ook om die reden , (zoo als
de Heer TttOTZ all. loc. zeer wel heeft opgemerkt ,) dat
de Burgers en Ingezeetenen van ons Land ," by zonderlinge
Handvesten, van de Graaven ligtelyk vrydom van de Tol.
len konden verkrygen; dewyl dezelve daardoor eygenlyk maar wierden heríleld in hun voorig recht. Maar
wanneer de Graaven, by vervolg van tyd, zoodanige
veydom van Tollen, zonder onderfcheid, ook aan eenige Vreemdelingen en Uitlanders begonden te vergun_
pen , en dat de inkomlten des lands aldus merkelyk
wierden vermindert, zoo zyn dezelve Graaven daarnac
door fundamenteele wetten verbonden geworden, om,
zonder der Staaten bewilliging, zulks, ten opzigte van,
de Vreemdelingen , niet meer te mogen doen ; gelyk
de Groot uitdrukt elyk leert, in het i. B. 13. D. §. q.
er
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en wyders met twee IÍandvestén van Hertog 7ohan van
.Lotliringe van den 9 en 28 February 1424. door ons is
beweezen, in onze Obfervatien g. D. Obf. 4. En wanneer desonaangezien door Philips van Bourgondien ,
eenige jaaren daarna, aan de Poorters van de Steeden
's Hertogenbosch en Bergen op den Zoom , veydom van
alle Tollen, in de Landen van Holland, Zeeland ende
Vriesland, was verleend, en dat de nadeelige gevolgen
daarvan, voor de onderzaaten derzelver landen, door de
Staaten aan voorn. Hertog waren getoont, zoo heeft
dezelve, by een Handvest van den II Yunry 1452 (*),
aan de Staaten der voorzeyde Landen, plegtig belooft,
en zig verbonden, „ om van toen voortaan niet meer
„ te zullen geeven, noch verleenen aan eenige Sleeden
„ of perfoonen , van buyten zyne voorfz. Landen, eeniger.
„ bande vryheid of verminderinge van de Tolrechten
in zyne voor,feyde Tollen van Holland, Zeeland ende
„ Vriesland, noch in eenige van dien ". Met deeze na.
drukkelyke byvoeginge. „ Ende oft ghebeurde , dat
„ wy by inadvertentien , onbedaght van defers onfen
„ brieven, of by eenighen anderen wegen of middel ,
„ gemande gaven eenige vey'heyt of verminderinghe van
,, Tolrecht , foo en willen wy niet , dattet van eenigher
„ ,vaerden fy, maer revoceeren ende doen te niete met delen
voorfz. oefen Brieve, alle 't ghene datter wy af verleent,
„ ende
„ (*) Notabel is 't nogthans, dat dit. Privilegie van Hertog Philips, door deszelfs nazaat, Koning Philips den II, niet is onder
nadien dezelve, als Graaf van Zeeland, op den 5 Aug.-houden;
1562, aan die van Gent exemptie vara de Zeeuwfche Tollen heeft
vergunt gehad: waartegens de Staaten van Zeeland een Deductie
aan gem. Koning Philips hebben overgegeven, om deze verleende
veydom te debatteeren en wederlegger, als te zeer praijudiciabel,
zoo voor den Graave zelve, als voor de Staaten en Inwoonders
van Zeeland; en het is vooral opmerkelyk, dat op 't einde van
die Deduétie de Staaten concludeeren, „ dat de voorsz. gratie by
„ die van Gendt verkregen, (den Staaten van Zeeland ongeroe„ pen ende ongehoord,) gecasfeert zal werden, conform 't voorsz.
„ Privi.legie van Hertoge Philips , inhoudende de claufule van te

„ revoceeren ende te niet te doen, alle 't gheene dat contrarie van
„ dien verleent ende •ghegennen Joude zyn, Wien, ende omwvatfaecke
„ dattet oock ware." Welke Dedu&tie gevonden word by Boxrtoxrr, vervolg op RereEttsneRaeN, Kronyk van Zeeland, II. D. p.

S17 -522. Dog wat de uitkQmit bier van geweest zy, vind
k ie ct aldaar niet aangeteekent."
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„ ende gegonnen foudeu hebben , wien of om vat faecke dattet
ware". Zie BOXHORN , vervolg op RE1GE:1SBERGEN
Kronyk van Zeeland ede Deel p. 2 2 6 et feq. en de Handy.
v. Amfierdarn i. D. p. 133. et feq. Edit. 1748. En het
berust wyders ook op dienzelven grond, dat Keizer Karel, by deszelfs Ordonnantie op 't luk van de Tollen vavi
Dolland, Zeeland en Westvriesland, an den 13 Mey 1518,
uitdrukkelyk heeft geftatueert: „ dat alle Fa&toors van
,'reemden ende onvryen $oopluyden (ten aanzien van de
, Tollen,) niet vey fullen zyn van de kocpmanfchap„ pe, die fy voor henfelven doen fullen, onder dekfel
„ van Poorteryen oft andere veyheyt''.
„ Men moet zig e, ter niet verbeelden, dat op die
wyze de macht der Graaven te veel was befnoeyt, na
Domeinen van 't land (Patrimonium populi,) waar--dien
door verflaan worden de publicque goederen, die aan
het Gemeenbest behoorende 4 welkcr ink©mf}en gefchikt
zyn tot onderhoud van den Staat, (en waartoe buiten
tegel fpraak ook behoort (*) het recht on Tollen te
vorderen,) door een Vorst t noch in 't geheel, noch ten
deele, zonder kennisfe des volks , kunnen vervrecmt
worden; volgens de leere taan DE cRooT de dur. Bell. ac
Pacis. L. 2. C. 6. §. i 1. Gelyk ook daarvan , byzouderlyk ten opzigte van de Provincie van Holland , eest
zeer merkwaardig bewys gevonden word, in een Handvest van Hertog Willem van Beyeren van 2g Mey 1351.
waarby dezelve Hertog aan de Edelen en Steeden van
Holland belooft, niets van de goederen of inkomfen
des Lands te zullen vervreemden; en fpecialyk mede,
„ dat by niemand geene veyheden, tollevry, noch anders
„ vercopen, geven , verpachten , noch verleenen en
„ fal". Zie MIERIS Charterb. 2. D. p. 795"•
,

„ (*) liet recht ono Tollen te vorderen.] ten bewyze hiervan
freltt onder anderen het Groot Privilegie van Vrouw Maria van
hionrgondien van den 14 Maart 1476• Art. 17. waarby die Gravinne heeft belooft, „ dat zy geene nieuwe Tollen, wagt van Tolle,
„ nog befwaarnisfe van denzelven voortaan opflellen zal, dan by
goeddunken van de Staat n der Landen. En dit zelve is, na
„ het overlyden van Vrouw Maria, herhaalt, door Philips van Ous„ tenryk, by deszelfs Privilegie aan de Steden van Holland en
Westvriesiond gegeven, dtn z.} Dec. 1495. Art, 6. Zie GR. Pl.
,
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Nederlands T"erpit ting tat het handhaayen der nuttige Maatfchappyen en Genoohappen in ons Vaderland. Inzonderheid haara
betrekking hebbende op den Oeconomifchen Tak, en de Vader.
1'andfche Maatfchappy te Hoorn. Door E. Bekker, Wed. D.P.
A. Wolf, en A. Deken. Te Hoorn by T. Tjallingius 1779Behalven de Opdragt, 96 bladz. in gr. 8vo.
er met de oprechting van de verfchillende MaatfchappyTerwyl
en , tot onderfleuning en verbetering zo van den koophandel
als Handwerken in ons dierbaar Vaderland „ een Geest van Bezig„ heid nederdaalde; die alles verlevendi§t, alles bezielt"; kan
zekerlyk geen weldenkend Burger belang weigeren aan inrichtingen,
het algeweene welzyn ten doel hebbende. Van deze waarheid overreed, konden de begaafde Dichteresfen, wier naamen dit Werkje
op het voorhoofd draagt, „ niet langer ledig fiaande Befchouwilers
„ zyn" ;maar „ lieve nuttig willende zyn dan fchitterende', hefloten
zy „ als yverige Vriendinnen des Vaderlands ", haar voortreffelyk
kunstvermogen tot aanpryzing van zodanige loffelyke ondernemingen, en opwekking van den Patriottifchen yver by onzen Landaart
aan te wenden.
Het lfukje, met een fraaie Opdra g t „ aan de Dames Donatrices
van den Oecanomifchen Tak" gewyd, is in die nieuwe vaersmaat
gefchreven, welke men de Trochatfche noemt. De Dichteresfen
fchetfen in dezelve, het toenemend verval der handwerken; de
daar uit voortvloeiende armoede en ontvolking, en met de armoede
verknochte zedenloosheid onder

den

lagen-

Burgerftand en het ge-

ineen, op een aandoenlyke wyze. Zy dingen den plicht om dit
onheil te !luiten , levendig aan; zo wel nitbefeffen van Godsdienst,
van Christlyke en Burgerlyke liefde, als eigenbelang: tonen, dat
het herftel hier in niet hopeloos is; ffelletn de heilzame pogingen

en

vernuftige ontwerpen

van den

braven

van den Heuvel, en

den daar op gegrondvesten OECONOMISCIIRN TAK , in een helder
licht: nopen tot een bedaard en naauwkeurig pnderzoek van de
fchriften , hier over gewisfeld ; nemen verfcheiden tegenwerpingen weg, welke fommigen zouden kunnen we rhouden van de
deelneeming in een plan, waar van de gelukkige uitfag niet van
voren verzekerd kan worden; als geene wiskunstige bewyzen
toelatende: en brengen de geringe nadeelen, welke ieder byzonder deelneenner door het onverhoopt mislukken van 't zelve zou
kunnen lyden, in vergelyking, met die onfchatbare voordeelen,
welke men niet grond van deze heilzame inflelling verwachten
mag, en die er zeker uit voort moeten vloeien, indien men
Hechts, ter bevordering van het algemeene welzyn, vereenigd
blyft. ----- Dit alles wordt in eenen natuurlyken, losfen, en teffens fierlyken tlyl uitgevoerd. — Daar hehalven, vind men Hee
e^us dr Vaderlandfche Maatfchappye ven Redery en Koophandel, te
,doorn,
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Hoorn, in een byzonder Dichtftukje aan de Hn. Beftierders dezer
Maatfchappy, voorgedragen.
Van een Werkje als dit, 't welk wy wenfchen dat algemeen
gelezen mag wotden, verwacht men ongetwyfeld by ons geen
uittrekfels: edoch door 't belangryke van het onderwerp getroffen ,
kunnen we ons niet weerhouden het flot van het eerste deezer
twee Dichtliukjes onzen Lezeren uit te fchryven.
Na eene tedere aanfpraak aan de verfcheide Bevorderaars van
den Oeconomifchen Tak, met de Donatrices belloten, gaan one Poëtesfen dus voort met den wensch
„ Mogt het geen door ons, eenvoudig,
fchoon welmeenend, is gezegd,
Ook nog éénig nut bewerken" !
ban, zeggen zy, „ dan Paren wy verheugd "!
Daar wy met u mogten deelen
in die balfemryke vreugd,
Die 'er ligt in t'overdenlen:
„ 'k Ben toch ook van nut geweest!
„ Is het niet door mynefchatten?
„ dan ten min/hei door neyn geest.
„ 'k Heb de gaven, my gegeeven,
fchoon van een' heel' andren aart,
„ Dan die God u toebetrouwde,
,, voor myn Naasten niet gefpaard"...
Dat wy, als ons werk op aarde
t'eenemaal is afgedaan,
Naar de zalige gewesten
van het ryk der Geesten gaan!
Om het wys, het grootsch, het heerlyk,
en voor ons zo heilryk, Plan,
Uitgedacht door 't Eeuwig Wezen,
't geen geen mensch doorgronden kan,
Meerder van naby te aanfchouwenl
en te erkennen, dat ons lot
Nooit in beter handen zyn kan
dan in die van onzen God".
„

Bar-
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i3ardietjes. (Eene nieuwe foort van Gedichtjes.) Ainfl. by Willen
Holtrop, 1779. In 8vo.

Schoon wy niet van het zelfde gevoelen zyn met hun, die den
Schryver dezer Gedichtjes fomtyds zeiden, „ dat de goede
jmaak in ons Land nog nit natuurlyk ,genoeg geworden was, om
„ zulk foort van Poëzy voor 't oog van 't Algemeen te brengen", als
by in dit Bondeltje gemeen maakt; wy willen echter gaarne toet
hun toeftemmen, dat deszelts uitgaaf „ nok te vroeg was". Maar
zulks om eene andere reden, de gebrekkigheid naainlyk van taal
en verfificatie, die er in heerscht, en vooraf wel Bene aanmer.
kelyke befchaving vereischt had, zo verr' gaande, dat de Schryver doorgaands in Neêrduitfche woorden een Hoogduitfchen 4y1
voert, en fomtyds zelfs ten eenenmaale Hoogduitsch fchryft. Dit
gevoegd by eene vry diepe onkunde in onze toonmeting; dan
nog, wanneer ftyl en woorden vry goed. Hollandsch zyn, het
kundig gehoor kwetzende, zyn, in een Werkje van dezen aart,
hoofdgebreken, die 's mans arbeid noodwendig moeten doèu
mislukken, hoe lofwaardig anders. De Schryver, die voor
het overig veel (maak en vernuft doet blyken , beoogt hier eenige
rymnloze Lierzang^tjet , in den losfen fchryf- en dichttrant van
Anakreon, te leveren. Men weet, dat in Duitschland niets gemeen
ner is dan ryminze vaerzen , zy wel in dezen trant als in anderen: — doch by onzen Landaart fchynt het Rym, zo wel als
by de Franfchen , een voorwerp der algemeene liefkozing te zyn.
En zo men ooit hopen kan, dezen nieuwen Dichttrant aan ong ewone ooren tmaaklyk te maken, het is ontwyfelbaar,, niet dan
door het gemis van de overeentlemming der Rymwoorden , door
de uiterfte naauwkeurigheid in maat en Dichtiwier te vergoeden ; het gene, als gezegd is, in deze proeven ontbreekt. —
Wy weten, dat tegenwoordig verfcheiden Taalkundigen de toepasfing van de vaersmaat der Ouden op onze Moederfpraak tot
het onderwerp hunner nafporingen maken, en dat in 't byzonder
door iemand , in de Dichterlyke wareld nier' onbekend, aan eenti
Vaderlandfche Profodie gearbeid wordt, waarin deze tak van
liefhebbery onderzocht, met etlyke nieuwe voorbeelden opgehelderd, met de moderne verfficatie in vergelyking gebracht., en (zo
wy hopen) een beltaanbare grondgag voor denzelven gelegd zal
worden. Het is dierhalve onze zaak niet, ter dezer plaatfe de
verl'cheiden pogingen , die, federt kort, by onze Natie, en vont
lang by de Italiaanen, Franfchen en Engelfchen, en verder by de.
Duitfcben, in t werk zyn gefield, in aanfchouw te nemen; of
de nirzaak , waarom dezelven niet dan in de taal ddr laatffers
opgang heeft kunnen maken, uit te vorfchen : genoeg zy het, by
deze gelegenheid , aan te voeren, dat het algemeen gebrek der
Weinige Schryveren, die dit in onze taal hebben willen beproe=
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ven, daarin heftast, dat zy meestal te lichtvaardig uit den aart
der Hoogduitfche Sprake tot dien der, zeer van haar verfchillende,
Nederlandfche hefluiten. — Eenige der beste onder onze rymloze
Anakreontifche vaerzen, heeft men , voor verfcheiden jaren , in
den Rhapfodist; en kortlings in het 171. Deel der Poëtifche Men.
gelJ offen van 't Haagfiche Kunstgenootfchap, gelezen.
Dan ; om van deze uitweiding weder te keeren: deze Lier
zangetjes, verre ten meesten deele van 's Schryvers eigen vinding, zyn, over 't geheel, vernuftig, geestig, en teder: zy ademen niet dan deugd, goede zeden, en eerre eerbye liefdevlam:
en, ondanks de aaugeweze gebreken , verdienen zy dierhalve
aanpryzing. De Autheur verkiest dit zyn werk Bardietjes
te noemen, beweerende, dat Bardiet de naam was, die by de
oude Duitfchers Gezang beteekende: waar toe by zich op Tacitus
fchriften beroept. Doch Tacitus zegt integendeel, dat de Germaanen niet hunne gezangen, maar liet opgingen van hun firydvaerzen, (niet een Latynfchen uitgang) Barditus noemden; dat is ,
dat ononderfcheiden geraas, dat ivy nog misbaar heeten: krygsgelaar is, zo wel als f estgebaar, hier nog in gebruik, van het oude
werkwoord haren (fremere) ; waar van nog verfcheiden woorden,
zo in het Hoog- als Nederduitsch , overig zyn: zo dat Barditus
eigenlyk fr mitus is, en best door krygsgefchrei vertaald zots
worden. Want dusdanige Latynfche uitgangen voegden de Ro•
meinen by alle de I)uitfche naamwoorden, die zy overnamen:
dus noemden zy de Aarde (die Erth), Herthus: den Rya (die
Rhein), Rleenus. de pieken, toen hoogstwaarfchynlyk pramen genoemd, (pfrarne), framece; welk woord andors braam, ('t geen men
nog voor doorn gebruikt), en, in een' anderen tongval. priem,
(voorheen voor pook of ponjaard gebruiklyk) , werd uitgefproken,
en allerlei puntig en fpits werktuig beteekende. — Wy merkent
bier in het voorbygaan flechts aan, hoe kwalyk men doe, van
de oude Grieken of Romeinen de door hen mishandelde Duit
woorden over te nemen, zonder wol kundig te zyn in den-fche
aart der tale, tot welke men ze wil doen behoren.
Achter deze Dichtftukjes vo'.gt een 14anliangzel van zeven
Zie bier
Stukjes, uit Anakreons Grieksch overgenomen.
twee der zogenaamde Bardietjes, van een teder, fchoon ver
onderwerp, uit de besten tot een voorbeeld.
-fchilend
-
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DE MBNSCHENVRIEND IN 'T SPEELFIUIS.

„ /rtne , droef verdwaalde fchaapen!
Ach! boe flecltt, hoe deerniscvanrdig
Gaat ge hier! zo fclaoone wieleten,
Schier des ganfclaen Lands de fcboonfte.'
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1.,1 zo veel ! ----- o welk een jammer!
Meen'ge wakk're burger-knaapen ,
Thans uw prooi, o fchande ! hadt -ge
Alyde mannen maaken konnen :
Waart dan vrouwen :—Nu! —wat zyt -ge!
Wierdt dan moeders: — 1VIe ! wat wordt-ge.!
Lieve, fclzoone, flerke kind'ren,
Steun en troost in oude biamen,
Gaaft -ge dan den 17aderlande:
Nu! wat geeft -Z'?—rich eeuwig jammer!
Nu dat alles zo verlooren !
Zegt, zbu dii uiv hart niet roeren?
Zou dan niets uw hart cuter voeren?
.kou dan fchande 't zd v :aflokken?
Ach! die fchoon malfc%e Laze,
Dien gy,, half verlept, dus opprangt s
Zou die nooit een zugtje !Dozen,
Als gy ziet een poezel handje
Zynen moeder - boezem fireelen?
Als g' 'er 't zuigend fulpe mlondj
Van geneugtjes ziet ontlaateit
Om de moeder toe te lagchen P
En dié levenslust, die wellust !
Minnend en bemind i'omhelzbf
Die , der zaligheden hoogfte ,
Smaakt-ge di.-? Wien fpréidt -ge , weelde
Peinzend, uwen fclzoot? Hoe wendt-ge?
Is dat wellust, wen ge 't walgend
Aanzicht van den ku fcher afwendt
Wen geboete lust u walgend
Uwen loon telt, is dat liefde? -----•
Arme, droef verdwaalde fchaapen!
Ach *ien zoud' uw lot ni:t janim'ren"!
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Wen my geen' andre zorgen
Als u te minnen wekken,
0! wie in 's waerelds ronden
Zal dan gemind als gy zyn!
Dan fchep ik eenen hemel
Van louter louter weelde!
Daar zullen alle vreugden,
Met aller kunfien bloemen
Bekranst, dan om u hupplen'!!
En alle zoete deugden
In dien geneugten-hemel
U als Godinne hulden!
En, treeden ivy 'er buiten,
Op eiken uwer treden
Zal dan een paradys'zyn^!
Op eiken uwer treden
Uit aller vrienden oog uw
Geluk u toe zal lagchen
En ik dat zien! .... 0 zag' ik 't"!
s,

Gefehiedenis van KA REL PER DINE R, door J. J. DUsC ei, Schry
vr van de Zedelyke Brieven tot verbetering van 't Hart. Hide
Deel. Te 4mfl. by M. Schalekamp, 1779. in gr. 8vo.
Van de Twee Eerfte Deelen deezer Gefchiedenisfe, uit de wel.
verfneeden penne des Heeren nu s c H gevloeid, hebben wy
een aanpryzend verflag gedaan (*), en van dit tegenwoordige,
niets anders te zeggen, dan dat de Gefchiedenis, op dien eigen.
ften voet, voortgezet wordt.
(*) Zie cie lfl ' m. d'ed. Letter-Oef. I. D. effe St. bl. r23.
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over de Noord-AmericaanfcheOnlusten. Utr. by G. T.
v. Paddenburg , S en 6deTiental. in gr. 8vo. f o - 16- o 251
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in deszelfs negen laatlle Capittelen. Utr. by 3. v.
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van Gedichten voor e 3eugd , ontleend uit de Na
G. du Mee, in 8vo. f o - 6- o 171-tur.'sHagebyYn
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eene Verhandeling over Hab. H. 3 , 4. en eene Reden voering over Mal. II. 5 , 6, 7. Delft by E. v. d.
Smout, in gr. 8vo. f I -8-0
184
Robertfon's, (W.) Gefchiedenis van America, iIlde Deel.
Met Kaarten. Amfi. by Tntema en Tieboel, in gr. 8vo.
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252
fo-16.0
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Geb. Heer L. Scotto Rengers. Gron. by .9. Bolt, in
gr. 8vo. fo-8-o 391
Symbol Litterarice Hagance , ad increme+rtuna Scientiarzim om ne genus, avariis amice collatce, editore N. Barkey , Gasfis 2
Fasciculus i. Hagce Corn. apud J. Muntlikhuyzen et
C. Plaat, in 8vo. ƒi• -o-o 476

T.

, (R. L) Echt en geloofwaardig berigt van het byute
zonder en opmerklyk Genadewerk Gods in een tienjaarig kind te Timmel in Oostfriesland a genaamd 31 Tras
Eilers. 1-Uoorn by T, Tjallingius , in gr. 8vofo.. 12 - 0565
Tis(m, ltaadgeevar1gen vuur de Gs^zondheid der Groote

7

en

R E G I S T E R.
en Ryke Lieden, vermeerderd én op ons Land toepas
gemaakt, door L. Bikker. Rotterd. by R. 4r--felyk
renberg, in gr. 8vo. f -^E..o 352
Transporteur met Minuuten. Amft. by 4. E. Munnikhuizen, in gr. 8vo. f 0- 12.0
275
Tytel, (Verbeterde) Verklaaring der Tytelplaat, ontvangen Lofvaarzen, en vergeeten Bladwyzer &c. ; dienende ter completeering der Mengelpoëzy van H.
Coster. f o - 6.0 59¢

aderland (Aan myn) by gelegenheid der oprechting
van den Oeconomifchen Tak. Leyd. by C. v..Hoogeveen ?unior , in gr. 8 vo. f o. 6- o
77
Vaderlanders, (De door Patricius verlichte) of het Ryb
der Moffen uit, Tooneelfpel. Nym. by .7. van Campen,
in gr. 8vo. ƒo- io-o 253
Vaderlandfche Kateehistmus , of Zamenfpraak over de Lief•
de tot het Vaderland. Utr. by Is. van Driel, enz. in
V

gr. 8vo. Jo. to-o 585

Venema, (H.) Opurculu, Leov. apud J. A. de Chalmot,
90
in 4tn. f 3 - o - 0
Verdeedigingen van de Collegien der Haagfche Do&oren en
Chirurgyns, tegen des Heeren P. Lyonets Gefchrift,
ten tytel voerende: Verklaaring der Geneezingen, in
's Hage gedaan, door Yaques Raynaud. 's Hage by .7.
H
F . Munnikhuyzen en. C. Plaat in Comp., in gr. 8vo_
.k

I

-

o

.

0

231

Verhaalen. (Zedel-yke) Hide Deei. Met Plaaten. Amft.
127
by A. Mensz yansz. , enz. in Rvo. f i- i6 - o
Verhandelingen, uicgegeeven door de Maatfchappy ter
bevordering van den Landbouw. Amfl. by C. N. Gue-rin, in gr. 8vo. fi-8-o 20
der Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem. XVIIIde Deel. Haarl. by 7.
Bosch, in gr. 8 vo. ƒ4 - o - o 186
\Terklaaring (Nieuwe en met de Heilige Schriftuur overéénttemmende) van den Antichrist, enz. Amft. by
A Fokke Sirnonsz. , in ato. f o - 8 - o 11
Vertoog, (Historisch) over het Boek der Openbaaringe,
uit het N'ransch, naar een echt llandfchrift. Harl. byV. v. d. Plaats , in gr. 8 vo. f 0 -14-0 8
----.---^ over de nuttigheid en noodzaaklykheid eencc
nieuwe beryming der Lutherfche Pfalmen en Liederen„
6^ntt, by Wcege en van Stenx'Te1, in gr. Svo. fo.8•o48t
^z
Voor-

REIS T E R.
Vooirdeelen (De) van den Oeconomifchen Tik voorgen
field en aangedrongen. 's Hage by .7. A. Bouvink, in
gr. 8vo. ƒo-8-0287
Vriend, (De) der Kinderen. II Deelen. Haart, by C. IL.
829
Bohn, in 8vo. f i - 2 - o
Vrvmerzelaar, (De) Gevangene van Staat, Tooneelfpel.
Arnft. by H. Demter, in 8 vo. f o - 6.o 127
VT
Zi7all (P. H. v. d.) Handvesten , Privilegien , enz.
der Stad Dordrecht overgezien, met de oorfpronglyke (lukken vergeleeken , en met Gefchied- en Oudheidkundige Aanmerkingen opgehelderd. Zesde Af
deeling. Dordr. by P. v. l earn , in Folio. ƒ4 - q. - 0 196
Werken van de Maatichappy der Nederlandfche Letterkunde te Leyden, I Vde Deel. Leyd. by P. v. d. Eyk
407
en D. Vygi; , in gr. 4t0. f3- 16 - o
Willen Tel, of de HerfleIling der Zwitzerfche Vryheid,
Treurfpel. Leyd. by C. v. Hoogeveen, in 8vo. f a- 8 - o 255
Woenfel, (. v.) Zedige Bedenkingen over de algemeene
welmeenende Aanbieding in het Euangelie , enz. Amíf:
by 3, van Woenzel Yunior , in gr. 8vo. f i - 12-0 17-9
Wolf, (E.) Beemfler-Winter-Buitenleeven. Amft. by
80
y. 411art, enz. in gr. 8vo. fo - 14 - o
Wolke van Getuigen voor de oude Gereformeerde Leer
der algemeene welmeenende Aanbieding. Amft. by M.
de Bruin, ingr. 8vo. ƒo - r6 - o
29$
.

Y.

oung, (E.) Gedachten over de Oorfpronklyke Za..
menftelling of vernuftige Eigenvinding. Dordr. by
H. de Haas, in gr. 8vo. f o- is . o
7s

Z.
Amft. by I. Duin , in 8vo. fo -6-Q 46&
ZZamenfpraak
Zaïre, Treurfpel,
wegens de oorzaaken van het bedeYf deiNedcrl. O. I. Compagnie. Alom, ingr. 8vo. f) - ri - o 77
Vervolg hiervan, in gr. 8vo. Jo- i i -0317
Ziguerer, (Ch.) Theologifche bedenkingen over het tegen-woordige verderf der Christenheid in Leer en Leeven
Haart, by C. H. Bohn, in gr. Svo. fo - 6.- o
;s©
Zollikofer, (G. Y.) Leerredenen, 4de Stuk. ASnít. by P.
217
Meijer, in gr. 8vo. f s - s - o

BERIGT voos DCx BOEKBINDER.
In de L F T T. loet gezigt van Chamouni te plaatfen tegen over bi.
. 246
Vin de Harddraavery.
;;zip
.
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Mexicaanfchc Schilderyen.
-----^
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SCHRIFTEW,

DIE DAGEL$KS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITROMEN, OORDEELkUNDIG TEVENS EN VRYMdEDIG
VERHANDELD WORDEN.
BENEVtN$ -,

MEN GEL WE 1 K
tot Fraaije Letteren, ronften en Weetenfchapjlen
betrekkelyk.

Eerl#e Deels, Tweede Stuk .
Met Plaaten .
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By YNTEMA RN TIEBOEL .

MDCCJ.Z

IX,

I N H O U D
VAN HET

1I1E"NG ELIF ERK.
Tot Fraaije Letteren, Konftenn en Weetenfchappen U.
trekkelyk, in het Eetfte Deels Tweede Stuk .

E

cnzaame Overdenkingen nopens de onbeftendigheid
11
van al het Tydelyke, en wegens de Eeuwigheld .
Waarneeming wegens een aanmerklyken Polypus Narium,
of Neusprop ; weggenomen door H . W . K R I E G E R,
Chirurgyn en Stads • Breukmeester to Anzf erdam .

'

I i

J(ort Berlgc wegens de Ontleding van verfcheideneOrang
Outangs, en inzonderheid van die in de Diergaarde van
Zyne Doorluchtigae Hoogheid den Heere Prinfe van
Orange, Erffladhouder,, enz . enz . enz . geftorven is,
in den j acre 1777 . Door P E T R u s CAMPER ...` . ,' 18
Berigt wegens de Ontdekkingen , door de Rusfen s in de
Oosrer-Zee, en ten opzigce van America, gedaan . 1-6
Nut der Luiheid .
43
Zamenfpraak, tusfchen Mercurius en Mevrouw du Bon
ton .
47
Alcindor en Amelia .
so
5'
Op de fchoonheid der Zonne . Dichtfukje .
De Ophelderende Raad . Dichtfukje .
ald .
Eenzaame Overdenkingen nopens de onbeftendigheid van
al het Tydelyke, en wegens de Eeuwigheid,-( Verv.
van bl. 11 . )

Aanmerkingen over de meest vermogende Geneesmida len in de Kinkhoest .
66
Befchryving van een Toeftel, gefchikt om met een Vlieger, veilig, Eietifche Proeven te neemen . Door j .
R E C H T E R, Plryfisch Inirumentmaaker to Delft.

69

i'-liddelen, orn het verttuiven van het Zand, aan deDui81
nen, en elders, to beletten .
Onderrigtingen in het vervaardigen van LandfchapsgeZigten, of bet fraay aanleggen van den grond, op Lusthoven . Door It . D . C E R A R D I N, Markbraaf ,van
D'Ernzonvi,'le .
1 . DEEL . MLNCELW. N O. 15 .

87

* 3

Len

I N

)~

O >tJ I3 .

Yen Droom .
Z :nfpraak, tqsfchen Solitaire, een Kluizenaar, n
g8
Mundofo, een Man van de Wereld.
r,enzaame Overdenkingen nopens de onbeflFench%heid van
al hot Tydelyke, ien wegens de Eeuwigheid . (VerM .

e

of van bl . 66 .)

lot

j l etrsherigten van Mr . H E -N a Y B A K 9 E, den NVatuur,
onderzoeker .
116
Befchryving van de . Cocherielie.
120
liadere Proeven over de -doordringbaarl*id van 't Glas
voor de Elefrifche'loeifto#fen .
122
Eenige Waarneemingen en Aanmerkingen nopens de
Luchtsgefteldheid des jaars 1778, to Amfterdam . 123
Qnderzook, waarom Mannen van Vernuft en Geleerdheid %iet altoos fn de verkeering uitfchitteren ; aatr
]CM ILIUS .
140
pe Wysgeer op de Rots, of Waarneemingen over de
Kieschheid van Smaak voor Landvermaakelvkheden,
p~'$ reeven in 't befchouwen van een fchoon Verg
1 42
.fan de Vriendfchap, I)ichtfukje .
145
Luchtsgefteldheid to Amfierdam, in December, 1778 . 146
Extra Waarneemingen, in December,' 1778 .
148
Oordeelkundige Aanmerkingen over de Schryf, en Leer4wyzif van Mofes, byzonder in het Boek der Scheppin .
Door den HHeer S T A It C K.
149
Verhaal van eene Ontlasting van een groote menigce
Bloed, doer aftapping. In een Brief van een Heer van
't Eiland Antigoa, aan Mr . S A M U E L A T Ii ; L L, medegedeeld aan Dr . n U DT C A N .
157
pittrekzel eens Briefs van den Heer At d'Orfeullie , aan
den Heer JOUY14EAU bESLOCES, over de Wt .
werkzels van een Kaars met Koper-roest vermengd . i 19
4iddel om het Noorderlicht in eene donkere Kamer na
to bootzen . tJicgedagt door den Heer S A M U E L n E
TgIEwALD.

159

jklgemegne Aanmerkingen over de Natuurlyke Histoi -je
1 (0
der Vzsfchen .
clenkingen over de Maatigheid, met betrekking tot
de verftandelyke vermogens,
170
Vgrhaal van de wyze, waarop de tegenwoordig regee .
xende Koning van Zwepden de groote Staatsomwente1ing,

I N H 0 U A
ling, in den jaare MDCCLXXH , to wege brat . Door
SHERIDAN .

i 7J

proeve over de Beeldhouwkunst .
177
Menalkas: De Schpane Avondftond.
184
broom over de Verttwisting, Zuiuigheid en Gierigheid .
~7
Voorbeelden van braave daaden .
ho
Net Jaargetyde, aan Eelhart . Dichtfukje .
193
Luchtsgefleldheid to Amfterdam, •anuary, in 1779 . 195
~-~February, in 1779 . 196
Gefchiedkundig verflag van de troegfte ersten .
197
13efchryving van een Geneesmiddel, 't welk, in Siberie,
tegens de Jigt en Zinkingen, gebruikt words .
2(j4
Waarneemipgen over het NQorderliaht . Door dcn Heer
TONDU.
toy
Antwoard op den Brief van den Heer To ND u, over bet
Noorderlicht . Door den Heer D A R Q U I R R .
21t
Brief aan de Uitgeevers der Vaderlandfche Letter .Oef'eningen, nopens eene verbetering der Vuurbaken
213
Algemeene Aanmerkingen over de Natuurlykeistorie
der TJisfchen, (l7erv . van bl. 170 .)
216
Eenige Byzonderheden wegens den Winter en de Lence
deezes Jaars 1779. Door w . V . B A R N E V E L D, Apo-

theker to Amfterdam, enz .

222

Historifche Schets van de Vervolgingen, welke de Jooden, in meest alle Landen, ondergaap hebben .
227
Circularie Brief van R A n n I DAVID BEN A N R o U, Prins
van de gevangenis, aan de Souvereinen der Dude en
Nieuwe Wereld .
236
Glicere . Door den Heere G E S S N E R .
239
De Bemoeiallen .
242
De Rechte Christen . Diclrtftukje.
24 ;
244
Luchtsgefteldheid to Amfterdarn, in Mart, 1779 .
Onderzoek naar de reden, waarom Jefus den Vygeboom
gev loekt heeft, M A R K LT s X1 . 12-14 vergeleeken
Met MATTHEIT S XXI . 17-22 .
24$
Verhaal van ecu geval, waarin hardnekkige aandoenizlgen
van de ingewanden geheel en al geneezen werden, d pr
de ontlasting van cen groote menigte ftoffen, gelyk6hde naar Waterblaazen (Hydatides) . Door Dr . wM2 TO
6 C H 0 T T, medegedcaId -i'in Dr . D U N C A N.
* 4
'roe.

I N H 0 U

D.

Proeven, genomen met twee EleElrophores van verfchil .
xende foort ; om to ontdekken, met welke doorgaans
de meeste EleEtriciteir konde verwekt worden . Door
J . V . B R E D A j, Med. DoEt . t o Delft .
251
$erigt van - het Eiland Sumatra, en van cen nabuung
: , nd,'t geen men net weet dat ooit voorheen, door
4, big Euroteaan bezogt geweest is ; getrokken uit Brieven van N_r . CHARLES MILLER, Zoon van w len
den Kruidkundigen M I L L E R, woonende op het Fort
Malbro, digt by Bencoolen, aan zyne Vrienden in Engeland . Der Koning?yke Societeit medegedeeld door
EDWARD KING, ESq .

267

DICQUEMARE .

30 ;

,Q.anfpraak door dco tegenwoordig regeerenden Koning
van Zweeden, gelkaan, by het openen des Ryksdags to
Stokholm, op den `zesden van Slachtmaand des Jaars
M11CCLXXV111 .
273
Zomer-Befpiegeling, of Zamenfpraak tusfchen A R I S T I P
Pus en MELANDER .
2?9
Palemon, Herders-zang .
282
De Op$ulving en valfche Eer .
286
De Held . Dichtflukje .
283
Waarneemingen, wegens de Luchtsgefleldheid to AmWaerda;n, in April, 1779.
2 ;7
Aanfpraak aan de Jeugd, over de rechte keuze en hec
regelen'der Vermaaken en Uitfpanningen .
289
Berigt van vier fponswyze Uitwasfen en Gezwellen, ter
zwaarte van een pond, gelukkig van de Neus genomen . Door JACOB VAN DER HAAR .
300
Vertoog over 't gebruik 't geen men zou kunnen maakcn
van hot verfchynzel, het TJuuren der Zee genaamd,
ten opzigte van de Zeevaart . Door den Heer Abt
Berigt van Perfoonen, die de Kleuren niet konden on .
derfcheiden . Door den Heer JOSEPH H u D D A R T, in
eenen Bricve aan den Eerwaardigen JOSEPH P R I E S TL E Y, L . L . D . F . R . S .
309
Waa"rneemingen over de Aangezigtep der Menfchen . ;12
Lgevensbyzonderheden van den Heer H u m P H R Y c i L~ERT .
315
Proeve over de uitfpraak eens redenaars . Door den
j23
Eerw . WILLIAM ENFIELD, L . L . D .
Eenzaame Overdenking,, .by gelegenheid van een gedugc
128
Onweder .
Lee .

I N

H O

U

D.

Leevensregels voor de Jeu2d .
Het Citroenbosch . Een Fabel.
'De Kristen in zynen Ouderdom, Alleenfpraak.
uk e

3311
4'i4
Dicht-

Waarneemingen, wegens de Luchtsgefteldheid to
flerdant, in Mai, 1 779 .
Verhandeling over de Hoop .
Over de Bereiding der Potaseh . Door B . TI E B
Apotheker &c. , an Groningen . .

4 --

33,5
3f7
OE L,
344

Brief van NATHANIEL POLHILL,Esq .aanMr . JoHrt
B E L C H I ER, F . R . S . over Mr. D E B R A W's ontdeklkingen wegens de Sexe der Byen ; verklaarende de wy.
ze, op welke zy haar Geflacht vooptzetten : beneven&
cen berigt van her Nut, 't geen gehaald kan worden
uit deeze ontdekkingen, door ddzelve in 't wrk to
ftellen .
356
Brief van den Heer A . V v 3 M A E R, aan de Schryversder
Algemeene Vaderlandfche Letter . Oefeningen, betreffende
hec berigt van G . F O R S T E R wegens den Ora?;g .Outang.

353

Plot van bl . 328 .)

370

Berigc van het Eiland Sumatra, en van een nabuurig Eiland, 't geen men niet weet dat ooit voorheen door
eenig Europeaan bezogt geweest is . Door CHARLES
363
MILLER, (Very . en plot van bl . 272 .)
Proeve over de Uitfpraak eens Redenaars . Door den
Eerw . WILLIAM ENFIELD . L. L . D . (Vervolg en
Zedelyke Bedenkingen .
De Buitenplaats .
Zeldzaam Geval . Dichtflukje .
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid to
flerdam, in Yuny, '779 .
Verhandeling over de Hoop, (Vercolg en Plot

376
380

383

Am-

394
van

V rhaal 3van de opening eens dooden Lichaams van edit
Galeiboef van Brest, genaamd Andreas Baftlius, ,gkftorven in den ouderdom van 38 jaaren .
394.
.Aanmerkingen over de Monfteragtige Vogels, Dodaar ,
Gekaperde Ztivaan, of Walgvogel ; den Eenzaamen
ogel ; den Vogel van Nazare ; en het kleine Zand-Eiland,
vyftig mylen van Madagascar. Dooz den deer x o
97
ex•

I N I-r O LT 11
Verflag eener Bekli liming van de Piek van Tenerife, in
den Jaare MDCCLIV, (ggtrokken uit de Reize, op
orde des Konings van Frankryk gedaan, door de Heeren DE vERDUN4 DE RORDE, C$PINCRt .) 4O1
proeve over de Hovaardy .
410
W-areel uit den Zoudv toed : Naar c t s s N E R .
417
A is M E D A s aan zv_ ne Moeder .
420
Korc verflag van het leeven ei de Schriften 'van den
Eerw. Heere L A u it E N.c E S T E R N E.A . M: enz . 422
,Yerbum in tranfitu, of een Stok in 't honderd .
427
Voorbeeldige Spaarzaamheid, Diclifukje.
4,31
aid.
Aan N. N . Dichtftukje.
Waarneemingen,-wegenn de Luchtsgefteldheid to Amfierda9rt, in YulyP . I779.
432
Bet Oirgdzaame des Geloofs, en het ondeugdzaame des
Qngeloofs, ter Broeve voorgefteld .
433
Waarneeming over 't inwendig gebruik van 't Vitrioluns
Album, in cen geval vats de Epilepfla, en in de hiarrhora.
Door Mr. J . JOHNSON, Heelmeester to Lancaster,
medeoedeeld aan Dr. D U N C A N.
437
Waarneemingen over eene Ontbinding van t licht, verkeerdlyk de Blaauwe Schaduwen geheeten . Door Mr . y .
M0 -N G E R, Floogleeraar in de Wysbegeerte to Saint-Lo,

enz . enz .
439
?'roeven to Montmorenci , genomen door den Heer C o T T ]
op een alleenftaande Hennipplanc, die vrugtbaare Zaa-,
den voortbragt ; met Aanmerkingen daar op gemaakt,
door den Heer Trochereau de la Berliere : en een Ancwoord op dezelve.
449
453
Leevensberichc van LOUIS GROTTO van Adria .
Gefprekken van den Heer de THEM I N E. EerItedag . 458
Loffpraak voor de Dichters onzer Eeuwe .
462
468
Aanmerkingen over de Gulhartigheid.
De vrolyke Jongeling .
470
De Schim van C L A U D I U s C 1 v I L I s aan de Batavieren .
Vichtfiackje .

471

472
fdOly hant en de Koe, Een Fabel . Dichtfiukje .
merkingen over het leezen, en van buiten opzeggen,
r Leerredenen .
473
Befchryving van bet maakzel en gebruik eener zeer eenvoudige TabaksKCy f eer . Door DAVID VAN C E sS C HER , Reelmeester vant het St . Pieters Gasthuis to Awtrrdam, enz .
48 1
De

N H b

t3 tY.

De voornaamfte Byzonderheden van 't Koningryk Ton\H A-R D.
487
quin . Door den Abt R I e

Gefprekken van den Heer D E T H J M I N E . Ttiveede dag. 49a
Proeve over de Bezigheden en Vernfaken des Buiten .
leevens.
503
D u s o I s en F A N C H 0 N. Een Leer zpnderling Voorval. 5o7
Vraage . Klinkdicht .
511
Redelyk Antwoord . Dichtfiukja
aid.
Waarneemingen, wegens de Luchtsgefteldheid to Amfierdam, in Augustur, 1779.
512
Nieuwe gedagten over Pfalm-CXVI .
513
Korte waarneemingen wegens de geneezinge van een
Boongezwel, (Lupia). ' Door 1. G . vA N- w y, Chirurgyn to Amfierdam .
523
Waarneemingen gedaan wegens de graaden van hetse op
den berg Vefuvius . Door den Heer j I AN HOWARD . 525
Brief des Graaven van n oR cH, aan den Abt R o Z'I E R,
over eene wyze om Leder groen to verwen .
526
Brief van den Heer c A nI u°s aan den Abt R O Z I E R ,
over de Kanarie-vo gels.
527
Herfstbefpiegeling, of famenfpraak tesfchen PHILISE RT
en PRISCILLUS . Door L . STOPPENDAAL,P. Z .529
Bedenkingen van j o z U A TUCK E R, over de tegenwoordige vrees voor een inval in Engeland of lerland . 534.
Berigt van den Zwitzerfchen Doctor 39 1 CH E L S C H U PP A C H.
544
10 E R I V A N's Rouwklagt over den dood vans I L 1MN A . 547
Proeve over de onbeftendigheid .
55=
De Dorpsleeraar en de arme Man . Eene waare Gefchiedenis .
55$
354,
De Byen. Uit P E R C I V AL.
Morgenzang. Dichtfiukje .
555
Waarneemingen, wegens de Luchtsgeiteldheid te Amfierdam, in September, 1 779.
556
Verhandeling over de verfchillende fmaaken der Menfchen,
ter aantooninge, hoe do grootfte verfcheidenle4
voortkotnt, uit de verfchillende Opvooding, die metl
aan de Jeugd geeft .
557
Kort Begrip der veronderftellingen en gisfingen over do
oorzaak van het Noorderlicht, van denHeer F R A N C X565
L I N.
Befchryving eerier zeldpame Spirlne . Door den Abt
SAUYAQE$.
507
Pros.

I N H O U T3.
Droeve over het Geluk des Huislyken Leevens .
571
Een Charaaer,, door den Hoogleeraar
C L A RI N D A.
F o R D Y C E voor de Jufferfchap gefchetst .
576
Proeve over de 1bsleeding der Vrouwen, en de verfcheide wizen, waarop de Vrouwen zich in 't oog der ,
-Manhen behaaglyk poogun to maaken . Van Dr . A L E XANDER .
579
Berigten uit America .
586
De, verfchillende Leerwyze. Diclatftukje.
597
De Vaderlyke Raad . Dichtukje .
599
Waarneemingen, wegens de Luchtsgefteldheid to A ;n .
fterdam, Oaober, id 1779 .
6uo
Verhandeling over de verfchillende fmaaken der Men .
fchen, ter aandooninge, hoe de grootfte verfcheidenhejd voortkomt, 'uit de verfchillende Opvoeding, die
men aan de Jeugd geeft, (Very. en floc van 61 . 5 6 4) . 6or
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EENZAME OVERDENKINGEN NOPENS IYE ONBESTENDIGHEID VAN AL BET TYDELYKE,, EN WEGENS AE
EEUWICCHEID.

vergankelyke Wereld, die 'tduizend verblinde
KasStervelingen
misleid, door uw bedriegelyk fchyn-

fchoon ; verlokt door uwe verleidende gedaante, en
verward in uwe verderfelyke ftrikken! Die, door eene
vertooning van in het oog fchitterende voorwerpen,,
den ligt to verleidenen menseh tot u trekt, die hem al
to dikwils to deerlyk misleid ! Die to jammerlyk
bedriegt, al wie op u zyn onveranderlyk geluk wil bouwen ; al wie eenen flaat van beftendigheid wil vestigelt
op uwen Wankelbaren grond!
Alles vat wy zien, alles wat wy hooren, alles wat
wy ontwaar worden, heeft , ontwyfelbaar, nook, voor
dat de tyd zynen aanvang nam, een beftaan gehad . ---Alles heeft zyn begin genomen met de wording van den
tyd . Toen begonden zich de ras vergankelyke goederen
dezer wereld allengskens to ontzwagtelen : seder voorwerp overtuigt ons hiervan door deszelfs onbef£endigheid :
dewyl het ons toont, dat het noch zyn beftaan eeuwit,
ehad heeft, noch uit zich zelven is voortgekomen ;
aar is toch niets beftendigs onder de tonne ; en al het
gefchapene, al het zienelyke, is van zodani g eene natuur .
Letten wy op het beftaan der redel ỳke ;We:
2,ens ; wy alien hebben eerst onze wording in den- t'yd
ontvangen ; daar by is het' getal der dagen bnzes levens
niets medr dan bloote ydelheid, eene ligte' fchadu'w_,,
welke fchielyk verdwynt .
$1aan wy agt op de
ga fche natuur , op al het overig Schepzel, de ganfche
gefchapenheid roept, als met eenen mood, ons toe :
„ Niets is 'er beftendig onder de Zonne,"
Waar is dan de onverandexlftheid ; by wren de wars
A
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beftendtgheid te zoeken '/ Waar zyn die goederen,
tot welke ik gevoel, dat mynen Ziel eene onverzadelyke
begeerte heeft? By wien zyn zulke fchatten te vinden'l
Ik betpeur tOg in mynen boezem eenen heimelyken trek
naar iets dat dutiragtig is. Van waar zulk een
indrukzel, van waar die geheime infpraak? - " Daar
,. is een onveranderlyk goed". Myne ziele zegt my:
" Er is eene beftendtgheid, aie altyd zal duuren". Wie
heeft my dac geheim ontdekt'/ Wie heeft eene wet enfchap myner Ziele diep ingedrukt, welke haar eigen be,
ftaan haar verzekert, aat waarachtig is? Ma,h' van wien
is myne ziel oorfprongIyk? nie 11'aar aanwezen gefchonken beeft zal ongetwyfeld ook de oorfprong dezer indruk.z~ls zyn. Wle heefc my dan onder de dingen, die in deeze wereld beftaan gekregen hebben, doen
voonkomen? Boedanig een heftaan heh ik ontvangen? - - Deze betragtingen verdienen onzer aller
C?pmerking. Op de vra,ag, wie heeft me dlls tot het beftaan geroepen? -.- A.ntwoord myn gemoed; Gy, d
Aimagtige; Gy, ~ Onveranderlyke; Gy, 6 Eeuwige
Gad; Gy aIleen zyt de Oorfprong van IDyn lev en; en
OJ, die d'e Oarfprong van myn leven zyt, Gy zelve
heb,t die indrukzels, die levendige indrukzels, in myne
Ziele gefchreven; die indrukzels ,. van eeoe onverander1yke duuring) welke ik in den boezem gewaar worde.
,6 011t~aggelyke, 6 Groote God, V 001' wien at
het Gefchapene moet fidderen, Gy zyt de Oorzaak van
lllY,D 8aDwezeil, Gy zyt de Odrfprong van aHes: Gj alleen .zyt een N ood~akelyk Wezen! Aao U
te gedeoken vervult mynen- boezem met eerbied, met
ontzag~ met nedrigheid, en met diepe verwondering!
Gy zyt waarl)'k groot, waarlyk orreindig, onbeWfPelyk! In U vetiiezen zich tnyne gedagten; ik
kan U niet bevatten, () Allnagtige oorfprong van myn
zyn! ~ Geen ,",onder! Gy ZIt dat Wezen, dat
OorfI~ronkelyk,. dae Olfeindig, dat Eeuwig is! Wy zyn
van oezen, tYQ, menfchefl van gisteren, en heden, kinderen.· der Veiogimkelykheid, die van daag zyn; maar
morgen roerloos in bet fiof liggen; die van daag leven en
morgen 1I:erven.
6 On'izaggelike. ·~.AUergedllgtfte Waarbeid! Onbedriegelyke'zetkrheid, van Z'O veel gew~ts, van zo
veel aanbelangs. floe noodzakelyk, hoe vollttekt noodza-
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zakelyk is uwe nauwkeurige bevragti g voor alle redely,
ke Wezens ! Vervul myne Ziele met Hemelfche Wys .
heid, 6 Eeuwig levende God ! Leer' my, wie ik ben ;
jeer my de noodzakelykheid, bet gtoot gewigt, kennen,
van gene nauwkeurige bets ting van zichzelven , op dat
ik, my refit leerende kermtn, U 'den oneindigen Oorrprong van myn zyn eerbledige, en hoopen mope op uwe
onveranderlyke Liefde !
Dan met welke natuurlyke, en levendjge trekked
word deze rchieterende Waarheia ~ dat, even als ik ; alles ook zyn beflaan 'van eene volftrekte noodzakelyke
Oorzaak ontvangen hebbe, myne ziele ingedrdkt .
Myn aanzyn is nag maar van eerie >,o,rto duuring. Voef
ik myne gedagten eenige jaren r-ugv3aards ; toen had it
nog Been beftaatt . Myn leven bef1aat een krin
van oegenblikken ; Want het is niot me2r dan eene reel
van oogenblikken, in-vergelyking van . een ryd, binnetl
welker kring reeds eene menigte eeuwpn zyn voortge_
cold.
Ik ben dan niet altoos aanwezig geweest ; daar van tog
tlraagt elk mensch de fprekendfte bewyzeii in zichzelven .
Van niet to zyn tot het zyn over to gaan, is eenewaarheid, die me verbaast . Ik erken het, ik belyde met al
myn hart, dat fcheppen hec werk is van eene Almagti,,
ge hand. - Maar al wac my omringt is s in opzigt
'van zyn beftaan, van dezelfde natuur als ik ben,
Al het zienelyke roept my, als met eene overtuigende
ft em, toe, geduurig toe, dat het eens geworden is, dat
het eens is voortgebragt en ', voor dat de tyd begon,
geen aanwezen gehad heeft .
6 Verbazende Almagt! welke zulk een ontzaggely
gevaarte I als het Heelal is, gevorxnd hadt ; die het beftaan hebt gegeven, aan alles, wat zich aan myn gezigt
iopdoet ! Houdt u ftil, myne gedagten, by d
gr oote . waarheid ! -- --. Wat liegrypt gy 'er van
Van U, van U, 6 onbegryp ke God,
`ziele ?
der der Eeuwigheid, van U begtyp ik `niets , ze tq
he ziele, dan dat Gy in ale uwe volmaakcheden oneigEen enkel bevel ging uit uwen mold en
dig zyt !
het was geneg, om de zienelyke Wereld uit Niet vod e
to roepen . „ Hemel en aarde worden", dus luidde 'hbt
groote bevel „ en Hemel en aarde wierden". Toen 4 ~a
toes lagen reeds al'le -Schepzelee opgewondLU in de
A 2
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vorming van het Geheelal ;
Verbazende Waat'hdid !
Toen, ja toen, Crootmagtig Formeerder, had ik reed's
mvn aanwezen in het ftof. Schoon ik als toerlnochniet
beftonde ; de - ftof, waar uit ge my eerlang, ,na .bet ontrollen eeniger Eeuwen , vornren zoud , deze ftof was'er ; en
ik, v at myn 1tnflelyk deel betreft , ik ben toen ook reeds
gefchapen ; maar onzigtbaar, onmerkbaar,ongevormd . Ik
was een ,enkel veragtelyk, een ongemerkt ftofje .
Welk eene ontzettende overweging levers my het werk
der Schepping op ! Zy vervult mynen boezem met ontzag, met de diepfte eerbied . + .
Hoe oneindiggroot
moet Gy zyn, 8 Forrheerder' van alles ! Voor dat 'er
nog iets was , dootzagen uwe oogen van Eeuwigheid alles, als reeds aanwezig ;,voor dat de tyd nog eenenaanvang nam, hadden alle de gefchapen Wezens in uwe oncindige geda ten reeds hun beftaan ; en fchoon zommi,gen eerst fpade hunnen gezetten aanvang ftonden to
hebben, ze zyn nochtans, 8 ;allesdoorziende God! van
Eeuwigheid voor uwe oogen aanwezig geweest .
Dusdanig een beftaan had ik reeds in uwe ecuwige voornennens ; zelfs voor dat 'er nog cenig ftof aanwezen be .
],omen had .
6 Groote God, Vader der Eeuwigheid, hoe groot, hoe verbazend groot zyn alle uwe
Werken ! hoe onbepaald is uw vermogen ! hoe oneindig
uwe wysheid, hoe onnafpeurelyk zyn uwe gangen! De
gangen van u, onzen grooten God en Schepper !
De gangen van onzen grooten Koning !
Van Eeuwigheid, ja, toen waart Gy, alreeds werkzaam, omtrent
my, omtrent my, een enkel ftofje in vergelyking van 't
Geheelal ; pen zandkorrel, ja minder dan een zandkorrel,
by al het gefchapene .
Nqchtans floegt Gy me gade, hoe gering, hoe byster
klein ik zyn mogte, in vergelyking van dat ontzaggelyk
g arte, 't . geen uwe Almagtige Vingeren, by den aanYang van den tyd, geftigt hebben . Uw oog was nochtatly op my geflagen, en op de ftof, van welken myn
Lichaam moest gevormd worden . 6 Alwetende, 6 AlI.esdoorziende God ! Gy hebt my nimmer uit uw alles
ontdekkend oog verloren ; voor ik aanwezen ontving,
voor ik zelve dagt, hebt Gy Aan my gedagt . - Met
welk eene, verwondering vervullen my deze overwegingen ! welk een ontzag itortep zy in mynen boezcm ;
welk
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welk eene yernedering in myne ziel ! Maar welk cene
aanbidding in myn hart, en walk een lof in mynen mono
Wat bewoog u, 8 Groote Werkmeester, om m7 uit
het ftof, in 't welke ik omwonden was, to vormen, tot
een redelyk Schepzel? Is het niet alleen uwe onbegrypelyke Goedheid ; zyn bet niet uweyonnafpeurbare Wegen, uwe onnagaanbare Oogmerken,' waar door Gy alleen bewogen wierd my in het leven to roepen, en een
redelyk, een onftoffelyk heginzel in myn gevormde lichaam to planten ?
Al had Gy my niet voortgebragt, al had ik geen beftaan ontvangen, uwe eindelqo ze Volmaaktheden zouden 'er nets by verloren hebbeh .
Gy ,bleeft het zelfde onb'egrypejyk Wezen . Ook is myn
beftaan niet van lien aart, dat ik volftrekt noodzakelyk
aanwezig zyn moest . Myn aanzyn is niet anders noodzakelvk , dan .alleen in then opzigte, als het een, onderwerp van uwen onveranderlyken wil was .
Tot,
weak eene erkentenis roept my dan uwe aanbiddelyke
goedheid! Zy roept my met de •h elderfte ftemme,, met
de overtuigendfle reden , tot ootmoedige, tot nederige
dankbaarheid . Bet is alleen door, uwe ' onnagaanbare,
goedheid, die ik myne erkentenis eeuwig verfchuldigd
ben, dat Gy me een aanzyn onder de gefchapen Wezens, in het groot werk uwer Almogende Vingeren,
hebt willen fchenken .
6 Onbegrypelyke diepte
van Wysheid, en Goedheid! o Wezen aller Wezens
6 oneindige oorfprong van myn zyn! hoe. onnafpeurelyk,
G n uwe wegen, hoe aanbiddelyk alle de gangen, die
v onder ons, die Gy houd in al het gefehapene !
Gy zyt dan myn Formeerder, Gy grQote, . Gy .ontzag
gelyke God ! door u ben ik gevormd g gevormd op eenc
zeer vreeslyke, op eene gansch wonderbare wyze . Door
uwen wil ben ik gefchapen : op uw bedal wierd ik, evert
als andere dingen, uit den ydelen boezem van het Niet;
voortgeroepen ; voortgeroepen, even als of 1k aanwezig,
was . -- Luidde uw Godlyk bevel, de Wereld,Horde ; zy
wierd gefchapen . -- Deze worde in myne Wereld, dus,
fpraakt Gy, en ik wierd . --- Op dat enkel bevel kreeg,
ik myn beftaan .
Dus ben ik dan wet overreed,
dat ik niet eeuwig aanwezig ben geweest . Mbar alleen een
kind des tyds, van gisteren ; en ilegts eenigq, oogepblik
ken ;; mogelyk velen, mogelyk weinigen ; dit ,~s voor my
een diep geheim ; eene verborgenheid, die u den grootea
A 3
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ten Formeerder alleen bekend is. Maar een reba..
kel van oogenblikkel'l, en ziet, ik zal. moeten wandel en,
den weg, dien jk alle v leesch ziq bewandelen I Ik
zal 'earlan! ppbouden onder de levenden te zyn; my.ll
mmm xabJiet meer geteld worden onder de inwoonders vim
dew beneden gewesten. Bet Tooneel "dezes lev ens zal
ik 'qIoeten verlaten; alle myne gewenschte dingen OJ)
deze .aaide vaarwel zeggen; myne vrienden, aUe my..
ne beste vrienden,' begeven moeten; eerlang ,. en wje
Vleet boe kart, zal men my niet meer' gedenken, on,
der de genen, die den adem des Ievens in bunne neu •.
zen hebben! --.- In de. benedenfte delen der aarde·
~al ik welhaast nederdalen ; in het akeligst verblyf, in de
fpelonke des doods zal myne wcminge zyn; in dat ake •.
Jig "erbh'f des veiderfs, waar, het eenig g~elfchap zal
befban in veragtelyke Maden, in vemielende W ormen ,.
die myt? ftoflyk deel tot ftof zuBen verbryzel~; in die
angst'ValIige woning des doods zal ik nederdalen! ___
o Verfch.rikkelyke overdenking J myne natuur .gevoelt
'er een - afkeer van. ~ It fidder om d.eze l'laats der
dUiscernisfe, deze wyk des verderfs, te nadflren. - Met weerzin gedenk ik aan dit ontzaggelyk, dit aUerge.
vreesd tydftip. Al te fchilkkelyk, 111 te akelig voor.
de gedagten f - - Maar zal ik dan VOM eeuwig in den
ydelen kolk van het Niet verzinken? zal ik: , fiervende , ophouden, voor 310008 ophouden, te zyn? zal ik neerfrQr..
ten in dien peilloozen afgrond, nit welken ik getrokken
ben ? - - Zal ik weer gebeel vemiedgd worden ~
:Ben ik daar toe onder de levenciell verfchenen? Ben ilo
geboren.., om eenige hingen en drajen in de wereld te
maken •. en dan weer te verdwynen; 00 te verd wynen
dat er in. eeawigbeid niet8 meer van my worde? Nict. aI'lo, myne ziele! Laat u niet al te veel veTfchrik.
ken, door het akelig gez.igt:van eens uwe aardfche woning te moeteD ......erlaten, te moeten vaarwel zeg~n;
laat liever eeil veel bekoorlykel' VOOl'uitzigt, een voorujtzigt van eflO nimmer eindigend aanzyn u fuelen; en
dit zal voorwaa!' het 'Verlies '- ~t geen Gy eens te wagten hebt ,rykelyk kunnen opwegen. --.,..-- De fchei.
ding l ~de verbreking van dien ~~n band, welk 'er gelegd is ttlsfehen u, en dat ftofFelyk dee}, met Wielk

Gy' 7.0 nauw vereenigd zyt, zal den toegang openen tot;
die gewesten, waar ·in de· pood .nimmer eenige. heer{chappy voert! Het geringfte deel van my IS dan
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fl:egts frervelyk. -

Het edelfre gwndbeginul van

myn beftaan, het Geestelyk: Wezen is, onftervelyk. Gy, myne· ~iele, zyt voor den dood niet vatbaar; Gy
zult blyven leven, na dat myn lichaam geOoopt is; Gv
zult levl!n in Eeuwigheid I -..:..- GezegeDd t zy ~e lieu.
wige Formeercier, die mygevormd' 11eeft. ~,~
wig geloofd ~yn~n grooten'Naa!-1l1 ~ Ik fterf niee
geheel; na dat ik zal geftor.ven z.'yn; na dat de doDd
invn lichaam verb.ryzeld heeft, 'zal ik leven, altaos 1e..
ven. - - 6 Gedugte WaarheicH ik ben gefchapen.
-01,11 eeuwig te leven. ~ K warn my bet denkbeeld
van fterven; befchouwd in. dat Y8(elyk ge~igtpunt, dat
ik hier door neerfiorte in den boezem cener eindelooze
vernietiging, EO verfchrikkelyk, zo akelig vOOt. niet
minder vel'h{ikkCillyk is ntyne ziel;e de .ftrelende ge..
dagte, dat zy onvergankelyk, onil:ervelyk eeuwig Ie.
ven zal.
Echter blvlt de dood -vooF·de Natuur een ¥orstder
verfchrikkinge; de 'Y'reedfte 'Ti,ran, ien gedtogt, waar
iecler mensch vOOl'Y2Jefi moet.·.........-.- Zyoo afgefchoten pylen kunnen niet anders. dan.op de gevoeHgftewvze, treffen. Zyne heiegeningen zyn en moeten i1·
tyd voor het vleesch de pynelykfte uitV\Terkingen heb~en. - - - Men ·zou eerst aUe menfchelykbeid moeten
uitfchuclden, voor dslt men ·omtrent den Dood, omttent
de geweldige aanvallen des IDoods, eene onverfchiUige
ongcV6eligheid b.etoonde. De' 'band dezer twee zo nauw
verknogte W.ezens, die ondedinge band van vereniging, van de allernauwil:e ver.entgde vriendfcbap doot
den grooten Scbepper z.el ven, .tu~fchen
Zie!, en het
lichaam gelcgd; deze tededte en na.ijwite ve,eaigingkan
niet zander pyn, zonder gevoeHge, zonder ~ frI1arteIYke
weedom, worden los gefcheurd. ~ Dat feheiden mo.et;
ontwyfelbaar aan veel bittel"heid, en veel fmart, onderhevig zyn. Wanneer de ziel bet lichaam "erlaat; aIs
deze twee vriendelyke MedgezeHen elkan~eren 'mootea
~am'wel zeggen, zou zulk eene fchejding weI anders ~
dan ten hoogften gevoelig, dan ten uice-rll::en bloe<tig
kunnen wczen'? V oorwaar vee}. zwaarder, -dan,' wanAea.'
een opregt vriend zynen medge,zel verlaat, aMl-·vrien' ,by
door de tederfte band en Gener toegenegene, eener o,Preg.
te vriendfchap verbonden j's; verlaat, anI' hem Dimmer
weer te zien; DOg onge1yk veel ~waarder; ·eat1.~:waaneer
eenen Man de tedergeliefdfte 'HuisvroLlw, al :hetJ1/e~
A 4
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zyns levees uit zyne verliefde armen gerukt word . ---+
Gene nauwere verbintenis tog, dan de verbintenis van
ziel enliehaam ; ggen fcheiden treffender, noch gevoeli .
ger, dan=&, fchei rdg van ziel en licbaam ; geene wond
fmartelyker,, dan welken die beide vrknden, op de allergevoeligfle , op de allerfmartlyklle wyze , ontvan.
gen, wanneer zy van een gefcheurd worden door den
flood ; . eene ver*fchrikking, eene ysfelyke verfchrikZou do
klng zelfs, voor de geheele_ ntuur !
menseh oQk _ alleen dat gedugte tydftip ongevoelig kun .
een zien .naderen daar de -ganfche Natuur 'er van zid .
Zou Ae mensch, ook allcen alle tederheid,
dart?-,
alle gevoeligheid afleggein, daar alle fchepzels daar voor
zo aanddenelyk zyn. .De grootmagtige Bouwheer van 't
HeelaLheefx, met de wysite inzigten, met de aanbiddelykfte-D gi er_ken,lien geheimW.,trek tot het levee, aan
alles wat levee ontvangen heeft, diep in' bet hart ge,
drukt l :4- . Dan de Dood is eerst gedreigd' op bet ple .
,vap- ene misdaasl , op bet doen van een wanbedryf ;
de Doted is eene ftraf der Qye'tredinge ; een natuurlyk
gevolg ; van bet kwaad, vari • het plegen der zonden, Dus
kar_ deaelue, dan gene andere uitwerkiog_hebben dan ziddering.$ _,qngat en fchrik voor bet vleesch ; dat gansch en
€ear zyndn - weg bedorven heeft ; want wat misdadiger
fchrikt, niet yoor de fraf,, welkq by wegens wanbedryf
unvermydelyk ondergaan moet?
Dan ~ myne _ ziele, hat - u niet to zeer beroeren ; ver.
ban lien der©m van angstvallige gedagten van u . -- De
Lugt .klaart -'ninimer fchooner, dan na eene zwarte en
akeligh yertooning van 'fehrikkelyke onweer$buien, De
zagte hafts gevoel ; men nooit ftrelender dan na eenen
ysfelyken lprmwind . ---~ De zoete en gewenschte
ftrelende_'rnst _is, nooit verfchrikkelyker, dan na een
drom van rampen en zwarigbeden to hebben doorgeworfteld . ---.-- Nimmer fchat men de Gezondheid op een
hoogeren prys, dan na dat men ze, eens verloren hebbende, weder krygt .
De vreugd is gevQeliger en
treffender, welke na droefheid en rouwe komt, dan die
men agtervolggnde op elkanderen geniet . Zo is de verrukkingroneindig grooter van twee boezemvrienden, die,
eenen .langen tyd gefcheiden zynde geweest, elkanderen
eindelyk weer ontmoeten ; dan wanneer zy dagelyks elbyzyn genoten .
Dus zult gy, ook , myne
kandersn
cle, na eeie lange fcheiding van uwen medgezel ., bet
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Tie1Saatn ; then ouden vriend, eiridelvk wedr vidden, ta,
hem met de uiterll:e tederheid omhelzen . - Dus zule
Gy ook, na eenen langen, akeligei en donheren nagt,
den dag zien aanbreken ; gy zult dien grooten dag, zrent
verfchynen, wanneer gy geroepen zult worden, ommetuwen medgezel to leven, eeuwig te'leven, onaffcheidbaar ceuwig, vereenigd door de tederfte banden ; w el .
ke banden nimmermeer zullen verbroken, welker enge"
vereniging nooit meer los gemaakt, zal worden,
Dat dan deze edele balfem, die balfem .des Euangelies,
myne ziele, u mogte verfterken . -- Laat u deze koste.
lyke artzeny verkwikken, en kragten fC'henken tegens do
angstvallige aanvallen van fchrik en vrces .
Dat lii.
• chaam, dat in verderfelykheid gezaid werd, zal in,on .
„ derfelykheid optaan ; dat in oneere gezaid werd, zap
„ opgewekt worden in Heerlykheid ; dat gezaid werd in
• zwakhcid, zal opgewekc worden in kragt ; dat lichaan
„ dat natuurlyk gezaid werd, zal geestelyk opgewek4• worden" . - Dit alles zal gefcbie en iii een • punt des
tyds , in een enkel oogenblik, wanneer dat gedugte geluid
der Bazuine zal gehoord worden, 't geen de . dooden uir,
hunne graven zal doen opftaan, opftaan ow nimmermee {rte fterven !
Als gy dan zult vereenigd zyn mvne ziele, met uw
opgewekt lichaam, dan zal hot verderf" verre van a wy '
ken ; dan zal den dood zyn geweld ontnomen zyn, on
hct verderf zy ne vernielingen . Noch, Dood, noch Ver,
derf zullen u immer kunnen aanrakenn, App u of to fcheidez
vat) uw uit den dood verrezen en verheerlykt lichaam .
Daar zal geen dood, nosh verderf meer zyn . - Dan,
ja dan is de Dood reeds verfloaden .,---- D.-h, ja dan
worde ik geheel onftervelyk .
Gene verandering
tot onvolmaaktheid, gene de geringfte verandering ten
nadele han ik als dan immermeer ondergaan .
- Na
dat 'er millioenen ceuwen, vermenigvuldigd door het
getal der gedagten aller Stervelingon, welk onnoembaai
getal nog met Lien duizendmaal tien duizend millioene
van eeuwen vermeerderd, en deze alle nog verdubbel
door alle de ftofdeeltjes van het gansch gefchapenal, ja,
meer dan cenige gelykenis toelaat ; na dat doze miliop .
nen van eeuwen zullen afgerold wezen, dan zal ik nog
even dezelfde zyn, zonder verandering, zonder eeni~e
li'chaduwe van verandering . - Dan zal de eeuwigheid
A c
o4k
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.dok ndgdezelfde zyn, dan zal- ze.zyn, even alstoeniet
Heelal ~ erst begon . --- 6 Ontzaggelyke gerdagten, 6 ver.
bazende' eeuwigheed' '~o=gedugc voor den r
zaligeu
zondaar, als ftrelende, :hartftrelendc voor de geregt.
vaavdigden. Vleiend vooruitzigt, in dat Zalig oogpunt
geplaatst, --©miitfpre*elyk verrrikkend ! - Dan zal'er
geen tyd meet ' -zyn , glen Dood, keen vercJerf, gene
6nbetehdigheid ` m'ne duuting zal eeuwig wezeni
6-Diepe Afgrond, 6 etndelooze Eeuwigheid, met geen
1~erv~Ol k oogte overzien ;_ in a, in u, verliezen zichmyh
agtetr!- ---,F----ik begryp a niet, geed itervelyk
De'
verhtift
heeft bevatting van de Eeuwigheid - ik worde bedwelmd, - ik , kan u niet doorgronden 1, --- Myn
enigt 'bogint to draijen - ik worde duieelig van in
lien atgttind rieC~r' to Men ! -- Ontzaggelyke Eeuwigheid 1
Ieder' eegeribMik ftaiik als op uwen uiterften kant ! --MyffeTii n dtxrf ik 'nauwlyks neerflaan, of ik bezwynr, eu,
tchyn'%'die peillooze diepte near to ftorten .
Zo- Verba`zetid, zo ontzaggelyk zyn de overdenkingen
wan c -Eeuwigheid ~ 'met een bedaard gemoed in eene
ftille'aandagt overwogen ; eene overdenking, die de ziel
in hate peil1boze diepte fchynt re verzwe3gen ; ,eene over .
weging, die haar tot enkele verrukking vervoert . Ee:
i5 &on gr'pelrykbeid vewbystert haar 'geheel; zy fkldert
in "dupe Te",oidering, en 'verliest zichzelven in dcn
Coed dent ei&elooze , onbegrypelykheid . - Zo vliegi
d&ftoutmoedi ;e Adelaat de Zon in het gezicht, die hem
v~sterd in z--~nc •feifewlugt , en' met verbaasdheid tot
z fig# lageren kring te~'rug dryft .--Dus vloog ook my,
ne xr lever boven bet'verrnogen barer verbeelding, en
verllet •for een n oogenbiik- den lagen ki r g harer eigert
bewegi g.'
~Thans daalt zy uit the hooge vlugt'nederwwa±d s ,eni kecrt wader tot befpiegelipgen, die haar na=
tniirtyk teiden, 'tax bet#agting van voorwerpen, welken
haar nader by zyn, - Lei' dan, myne ziele, lei dan uwe
aanda~t •te •r u, van de onmeetbare Eeuwigheid ; herftel
ctbgr de be°f hodwing dier dingen, *elke beiloten
zyn binpen den kring, , waar in gy u beweegt . - Nog
eerngetr afftand, eenen Jleinen affland mogelyk, 'bevind
gy u-van dat Landfchap, tot welke uwe overdenkingen
u reeds hadden he6n gevoerd ; gy bewoont arts nag de
j,tweitein der vergankelykheid : alwaar blydfchap en treurrg'heid -elkanderen beortelings vervangen ; alwaar--eene
vettvisfeling van vreugde ca vcidrict, van rust en onrust,
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rest," van genoegen en ongenobgcn,'van verI wikl{jng ep
hartzeer, als zo vele byzondere ftroomen, g adig el.
kanderen vervangen ; terwyl ze ailed ontfpringm git die
eene algemene bron, de onbeftendigheid der wg gj .
In deze gewesten tog heeft men nimmer de fQiItain yaj
geduurzame beftendigheid zien ontfpringen ; dem is, go,
~rlaatst in een hooger Rend, en gy , bevind u ads neg in de
iagere Gewesten der beproevi1Agb . --i Keerder,war;,
keer weder, myne ziele, en laten uwe evord0gkja
bepaald worden tot voorwerpen,, die binnen he~ bere}lc
van'uw gezigt zyn . - Mar hiervax vervolgens nadir .
C . V.
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WAARNEEMING WEGENS EEN AANMERXI,Y1cEN Polypsu X4,
W1 GGENOOIMIRN DOOR 4 . Wt
ri117Y1, OF NEUSPROP
KRIEGER, Chirurgyn en Stads-B.renktieester #g

Amierdam .,

D eze volgende waarneeming wed doox s nan ie
Maatfchappye , der Weerenfchappen se J rlen.aan,.
gebooden ; dan men keurde dezelve der plaatongg niet
waardig, wyl men oordeelde, dat de svyzre van : gengezinge, door afbindinge, genneg bckend was, Zonder
my hier over verder uit to laaten, durf 3k, onbe .
Iehroomd, aan bet onpartydig oordM van des kdu4 .
n , ter toetfe geeven , of de mededeeling 'van Og
or my gehoudene geneezingswyze der bekendsnaaltin,
ge geheel onwaardig zy . Waarom,ik .het v*ade bar
richt woordlyk opgeeve , zo als bet der
.
gtneldJfchapyewstrbndgfel
JOHAN MACHIEL SCHMID, oud 23 ja*ren, had in~den
}care 1773, zich in Surinamen bevindenck, eene eer
zwaare Neusbloeding gekregen, waar door by -op .eon
maal omtrent 4 a S ponden bloed 1Qosdd, 't wail, na
twee maanden tyds, door eene foortgelyke bloediig agtervolgd werd ; de oorzaak hier van oordeelde znenin do
zwaare hitte van dat Land to moeten zoeken . Niet sang
bier na werd bet hem bezwaarlyk om Lugt door bet
Linkergedeelte van de Neus- to haaleu . ; ten zglfden tyde
e ntdekte zich aldaar ccii Polypus, to welkcr vernlinde
ring

g
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T•ing men a1le middelen, die de Heelkonst aan de hand
geeft, in 't werk (telde.Menfn n daartoe,de-Proef met InjeEtien door AdftringentIa's ; dan deeze --vrugtloos gebruikt zynde, ftelde
men verfeheidene Cauf'eiea's in 't werk, welke ook het
gewenscht-e , einde niet 'bereikten , waarom men het zelve
door Searificatie -'zogt to bevorderen, waar door echtet'& Lyder •n iet meer dan door de andere Konstbewerkirtgen •r
ieholpen werd .
De , Polypus zich hoe latrger hoe meer .uitbreidende, ontftoad•'er- .,, na een gertximen tyd, wederom eene hevige
bloedin welker nablyvend Coagulum den Lyder een meerder vef
ping in de Neus to wege bragt . Om hierin
eeni e verli-ting to bekoomen, bediende zich de Lyder
van
~1 erl opfnuiven der Lugt door de Neusgaten,
waar van_ liet gevolg was, dat het bovengenoemde Gezwei Ilafii'binnen gedrongeh, en na korten tyd agter het
Palae in inolle gezien 'werd .
De Padypus ,, zich -bier in meerdere ruimte-bevindende,
konde dus vryer naar - alle kanten uitgroeien, waardoor
dezelve dermaate in grootte toenam, dat de Lvdcr daar
doox • •3nerkelyk in het fpreeken belemmer`d werd , gelyk
dit ook Alengskens eene zeer bezwaarde ademhaaling ver=
oorzaakte, wilke by de ongemakken met het toeneemen
van-°t Gezwei ook geduurig vermeerderde .
Iw deczen •zorgel-yken toeftand, werd het den Lyder,
op'zyn .uerzoek, vergund ,. hier re Lande to rug to keeren•; om de Hulp van- konstkundigen -, ter zyner geneez€ng,te •b proeven, gelyk by ook in de Maand van Augustus,des jaars 17?5 -hrer is aangeland, waarop ik kort
daatna leh, • gezien hiebbe, en hem niet alleen zeer be .
zwaarlyk van- fpraak beyond ; maar, ter myne uiterite verworderinge, ontdckte ik een Polyps, ter grootte
van 6 Mans Vuist , waar door het geheele Isthmus Fauc s ; bf_ gterfte van'-de Keel, gevuld was ; her Palatum
molle',`of zagte gehemelte, was naar vooren gedrukt,
zoo .dit ,de Uvula, of Keellel , niet ver van de Dentes
Incifotts, of Snytanden, afhing .
De eigenlyke oorfpcong van dit Gezwel konde ik met
een zekerheid bepaalen, door then het linker gedeelte
oven in de Neus met eene geheele Vleesklompbegroeid
was, gelyk ook verfcheide Liefhebbers \der Genees- eu
Heel .

f
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fieelkunst -, die deezen Lyder bezichtigd hebbdn,' hierin
met my overeenfemden .
Vervolgens geraakte deeze Lyder, ter geneezinge,
onder kundige handen , welken egter, by bet, gebruiketi
der bekwaamile middelen, 'tniet geiukten, om dit moeijelvk Ongemak geheel weg 'te neemen .
Na eenige maanden vertoevens, werd de Lyder, door
de aangroeijende benaauwdheid, 'genoodzaakt ant andere
pulp to zoeken, waartoe by vot rneemens werd , zich
naar Duitschland to begeeven ; doch alvoorens by dit
voorneemen ter uitvoer bragt,, vervoegde by zteh ten
mynen huize, zyn beklag doende, wegens zynen kommerlyken toefland, in den bloei zyner jaaren ; hartelyk
wenfchende, dat 'cr nog eenig middel ter weeringe zy
ner benaauwdheid mogte in 'c work gefleld worden .
Dit beklag word by my de dryfveer, om, hoe weinig
hoope ik ook konde voeclen, dat myne poogifigen .'beter
dan die van myne Kunstgenooten zouden ilaagen,, evenl wel eene proeve to peemen, of 'er iets ter reddinge van
deezen Elendeling td doen ware .
Hier toe heb ik, op den 7 Juny, 1776, door twee
ordinaire Bousfies een Anfa, of Lits, om hec meergentelde
Ongemak gebragt, bet welk ik dus inrigtCe.
Ik nam eene Bousfic, ter lengte van 11 duimen, die
ik door hec linkergedeelte der Neuze, over de vloer
van de Neuskuil, langs den wortel van den Polypus,
been voerde, tot dat die zich agter in de Keel vertoonde, waarop ik dezelve met myne Vingers door den
Mond uithaalde, en liet die aan de linkerzyde van bet
Neusgat , en van den Mond, vasthouden, waarpp ik een
twcede Botsfe van dezelve lengte nam, en bragt dezelve Tangs den Vomer, ofmiddenfchot van de Neus,,en naar
gisfing langs de aii'dere zyde van den wortel des Gezwels, wanneer ik die ook in de Keel gewaar wierd,
en dezelve insgelyks met veel moeice door den mond, aan
de regter zyde des Gezwels , naar buiten haalde ; dus waren de beide Bousfies tegen hot Palatum molle, en' we!
voor den Polypur geplaatsc, waar op ik de twee uit det2
mond ileekende einden , door een zyde draad vereenigde ; dit vervigt zynde, liet ik een myner Knegtq aan de
door de Neus uittleekende einden van de Bousfetrekken,
terwyl ik door myne Vingeren, zoo veel ik konde, de
zarnengebonden eitlden, onde~r bet Gawel door . agter
naar
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naar 'dc lalswervelen toebragt , waardoot dezelve otfi
hoog fchoot , en , zoo ik hoopte , zich om den wortet
plaatfte, doch bier van Been zekerheid hebbende, bond
ik, aan • bet eene einde der Bousfie, een gewaschten zyden
draad van 14 duim lengte ; die ik door Net uittrekken
der andere Bousfie, om den Polypua bragt, dewyl ik $
duimen tan deezen draad buiten de Neus had, en g3 dui=
uvn voor beide de zyden der Neus rekende, hield ik nag
4 ; duim over, welke ik voor den omtrek des wortels
1elde, het welk van agteren, gelyk uit de bier nevensaande Tekening blyk't, ook dus is uitgekomen . Dock
eeze dread niet fterk genoeg zynde, om daar mede to
itranguleeren, maakte ik, daar aan een gewaschte zyde
rygveeter vast, die ik , door bet uittrekken des zydest
draads, om bet t§ezwe1 heenen haalde .
Tot het doen der Strangulatie gebruikte ik een tvoore
welks tengre nit de bier nevensgaande Tekening,
Yg. 4 . to zien is, bier door ftak ik de einden der Lits, voerde de. Canul in de Neus, tot aan yet Gezwel, knoopte
de uitfteekende einden , zoo kort a?s mogelyk was, fa,mien, en itak bet ivoore Stok}e, Fig . 5 . daar door, 't
*elk k eenige ilagen road draaide, tot my de Lyder
verzogt hier mede op to houden, waar op ik, om de
&rangniatie vast to houdon, dezelve met een goed verband Verzekerde : na - verloop van korten tyd klaagde
de L'der over een kloppende pyn in 't Hoofd, welke
van ~ tyd tot tyd vetmeerderde .
Den volgenden dag, •z ynde den 8 Juny, draaide ik de
~,fts- tiag eenige flagen ,aan, 't welke ik 's middags en
'g avot ds, gelyk ook op dewolgende dagen , insgelyks gedaati heb ; de kloppende p' n vermeerderde geduurig, en
Wertl zoo fterk, dat de Lyder dezelve by zwaare Hamerf aen Op bet Hoofd vergeleek, doich ik konde deezen dag
IIo geed verandering aan den Polypus ontdekken,
en 9 dito, klaagde de Larder des xnorgens, dat
by den voorgaanden nacht benaauwd en rustloos had
doorgebragt,, gelyk ook Dog over meerdere bezwaaring
In de ademhaaling, en, zoo 't hem toefcheen,, was de
Polypus eon weinig gezakt ; dog ik kon zulks Diet orrtdekken , maar wet dat 'er een vreeslyke stank uit den
anoad kwam .
Deezen dag Febriteerde de Lyder : ik lint hem een
ve
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fkaat ware dit door to zwelgen, , het Been zeer gebrekkig

toeging : ook heeft by van deezen dag of rriets meer
kunnen gebruiken, dan alleen maar eenig dun vogt ;
voorts kwam 'er uit het linker gedeelte van den Neu :
een-dltnne flinkende Etter to voorfchyn .
Den io dito was de Lyder zeer benaauwd, en Febri,
fiteerde fterk ; dewyl ik, wegens den grooten flank, your
een Febris Putrida vreesde, liet ik them dit navalgeudf
gebruiken-,

Decoct . Hordei. tii.
Rob . Rebif or. p jv.
Suc . Citr.
ii.
.gyp . Vitriol .
3 ij.
7n . f.
'''SSS

waarvan ik hem zoo veel liet neemen als by konJo
doorkrygen .
Den x i dito , was de Lyder nog meerder benaauwd daR
den voorigen dag, ik vreesde voor verftikking, om dat
de Polypus zigtbaar gezakt was : ook ontdei to ik toes
voor 't eerst eenige verandering in de kleur, aan de regter zyde van bet Gezwel, en ging fteeds voort met het
gebruiken van 't voorgenoemde middel . Den i z dito, way
ren de omftandigheden des Lyders gantsch niet gunftiger ti
dewy1 de benaauwdheid en de moeilyke ademhaaling
heeds vermeerderden : ook werd ik aangaande bet zak,
ken van 't Gezwel volkoomen bevestigd, doordien de
Canul, Fig. 4, met bet Ivoore Stokje, Fig. S, zo diepnaar
binnen in de Neus door de zwaarte van den Polyps ge* .
trokken waren, dat ik werk-had dezelvewederom op
zyn pints to brengen ; waarom ik de Strangulatie los
rnaakte, en de Canul, Fig . g , in de Neus bragt i die op eea
half duim na geheel in dezelve inging ; ik had alvoorens
in dezelve een fleuf gemaakt om de Strangulatie beter vast
to houden . Ten aanzien van de verandering der kleur
bleef bet in dienzelfden ftaat , als den voorigen dag .
Den 13 dito, konde ik 's morgens aan bet ftranguleeren,
waar mede ik tot dus verre beftendig was voortgegaan,
niets meer doen ;aiet was toen den Zesden Dag na de
eerfte S trangulatie ; 's Middags wilde ik, in 't byzyn van
eenige myner Kunstgenooten, de Lits nader aandraaijen ;
maar lode dezelve zoo flyf niet wer krygen Ms voor-
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heen,'waar door ik vreesde dat de veeter door de flerke
utrefattie verrot was . Ik bragt daar op myn vinger in
e keel des Lyders, om to onderzoeken , hoe veel het
Gezwel gezakt was, wanneer ik met mynen vinger rustte
op eene Lobbe des Geywels, welke ik met a, Fig . i , heb
getekend ; voorts onderzogt ik of bet Gezwel ook los
begon to worden, waar door ik iets aan hetzelve voelde
berften, 't welk door Gene bloeding verzeld met een rottig Coagilur van bloed agtervolgd werd ; welke bloeding
omtrenc'de 6 oncen zal bedraagen hebben .
Ik moest nu mynen Vinger by aanhoudenheid in den
xnond des Lyders hodden, om den Polypus naar, agterert
to drukken, om daar door de Refpiratie zoo gemakkelyk
to maaken, alsg,~nigzins moogelyk was .
De kleur vat1 den Polypus reranderde hier op zeer
fterk, en toen ik bet Ivoore Stokje, Fig . 5 , nog meerdef wilde aandraaien, trok ik daar door de Lits, zeer
vast in elkander gedraaid, den Neus uit. Wanneer ik
dezelve los maakte, beyond ik dat deeze geheel was,
waarop ik bet Gezwel met myne Vingeren aanvatte, en
betzelve voorzigtig door den mond naar buiten haalde,
waarin wel eenige verhindering was, door de Lobben
die aan her Gezwel geplaatst waren ; doch geen van dezel.
ve waren aangegroeid ; ook is by deeze bewerking Been
verdere bloeding ontftaan . Dit uitgehaalde Gezwel gewoogen zynde had de zwaarte van 3 oncen en circa
2 drachma's, allchoon her geheel van zyn bloed ontlast
was . Deszelfs omtrek is in deeze nevensgaande Afbeelding naauwkeurig getekend, gelyk ook de wortel des
Gezwdls, welke op de afbeelding, Fig . 2, met b gecekend is . Hierop viel de Lyder in eene flaauwte, die by
na een half uur duurde ; wanneer ik hem wederom by
geholpen had, gebruikte by zeer voorzichtig een glas
Wyn,'t welke, voor 't meerder gedeelte, door den Neus
terug kwam, doordien her Palatum molle, of zagte verhemelte, zoo zeer naar vooren was ,gedrukt geweest,
en zig zoo fchielyk nit weder konde herftellen .
De fpraak, bet eeten en drinken, was in den beginne
zeer gebrekkig, doch is, gelyk ook het Palatum nolle,
langzamerhand zodanig herfteld, datglles in den voorigen natuurlyken ftand gekoomen is .
Her kleine overgebleeven gedeelte van de Peduncul
heb 1k door zagte Adftrin$entia's, die langzaam verfterkt
zyn ,
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ityn, weggenoomen . Tegenswoordig bevind "zich ` Lyder in eenen zeer goeden welftand, zoo dat by ii 'h-,als
Onder-Chirurgyn in Dienst van de Colonie de Berbisy
beg en heef~t,en nu zedert elf Maanden, dat ik dit
Ge
L heb weggenoomen, niets daarvan wederom is to
voorf6hyn gekoomen .
Ik hebbd r
ee eigenhandige Brieven des geweezenen Lyder$ -4'4'
Berhice, ontvangen, waarin by
my, by contlnU84, zyn welftand heeft to kennen gegeeven .
Amfierdam, 24 . Yuly, 1 777 .

V E R K L A A R I N G
DER NEVENSGAANDE

A F T E K E N I N G
rig. i. Het Gezwel van vooren to zien, zoo als het tegen de

Tong heeft gehangen .

a . De Lobbe, waarvan Bladz . 16 gefprooken word .
2.

Het Gezwel van agteren to zien, zoo als hetzelve tegert
de wervelen der Hals heeft gerust.

H. De wortel des Gezwels .
c . Eene Cicatrix, waarvan de Lobbe was weggenoomen .
3. De Ivooren Canul.
.-- 4. Een dito kleinder.
..- 5 . Een dito Stokje tot de Strangulatie .
LDEEL . MENGELW, NO . I .
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KORT BF.RIGT WEGENS DE ONTLEDING VAN VERSCHElDENE.
ORANG OUTANGS, EN INZONDERHEID VAN DIE IN
DE DIERGAARDE VAN ZYNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHElD, DEN HEERE PRINSE VAN ORANGE, ERFSTADHOUDER, ENZ. ENZ. ENZ. GESTORVEN IS, IN
DEN JAARE 1777.-

Door

PETRUS CAMPER'.

voorlang zoudcn rnyne Verhandelingen over den
R ecds
Orang· Outang, oyer liet Roofd eens KaapJchen Rhino-

ceros, met den dubbelen horen, en over het Rendier, in eenen bundel, uitgegecven geweest zyn, had ik het nie!;
tcn uiterficn nodig geacht, hier mede eenigen tvd te
wachten; als ik, in den jaare 1776, v ern am , dac· zync
Dom·I. Hooghcid, de Heer PrinJe van Orange, onz~
hooggc[chatte Erma~lhoudcr, den waaren Orang Outang, lcevendig, ui t dc Oost- I ndWn gekreegen hadde.
Door de edelaartige dankbaarheid van rnynen voal'hcen naarfiigcn en waarden Leerling, den Heel' HOFFMANN~. tbans berocmd Geneesheer op Batavia, had ik,
reeds in het midden van den Jaare 1770, een Wyfjcs
Orang bekoomcn: en vervolgens eene tweede, door den
!,frootmoedigcn yver van den Hoog Ed. Heere HOP E ,
ioen Rcpre[cntanc van zyne Door!. Hoogh. in de Ed. O. 1.
Compagnie, enz., over welke beidc ik, te Groningen
11et HoogJecraarfchap in dc Geneeskunde bedienende,
.()penbaare Lesfen gegeeven hebbe. Van de eerfie heb
jk het Geraamte toegefield, of fchoon het Dier zeer fang
was, en de kleine beeaderen van handen, voeten, en
van de kniefchyven nag kraakbeenig, en derhalven tot
een naauwkcurig onderzoek niet gefchikt waren, ais te
veel ingetrokken door den Al'ak, waarin de Orang bewaard was.
Die van den Heere Repre(entant was grooter; doch
in beiden waren de herfenen gchcel vergaan, en de ingewanden, die aHe uit de eerfie genoomen waren, Ieverden in de tweede niet dan eene pap op, zo dat het
onmogelyk was iets ftelligs daar omcrenc te bepaalen; of
te zien, in hoe vcne de Orang uit de Indien, en weI
VOl.n Borneo:t en dus de· waare) overeenkwam met de
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Py gmy van

T Y SON, die, zoo weI als de zogenaarnde
Orang van TULPIUS, uit Angola gekoomen, de eenige
was, welkers ontleding naagegaan konde worden.
De vVel Ed. en zeer beroemde Heer VOSMAER, Beftier r van het Vorfielvk Kabinet van den PrinJe ~'mJ
Orange, ere. ee. &e. had de goedheid, my eene derde,
teD onderzoek, toe te fiaan; doch wclkers ingewanden,
niet minder bedorven zynde dan van de vootige, weinig
dienen kondcn, om ons te overtuigen, dat het dikke
gedarmtc, even als dat van TYSONS Pygmy, en de Gib·
bon van DE nUFFON, van een wormwY5 aanhangzel, ge.
Iyk by de menfchen, voorzien was. Het fpraaktuig
nogthans van deeze kwam volmaaktelyk overeen met
het fpraaktuig van de eerfie. Dit dan, en zo veel zonder het Dier te kwctzen onderzogt konde worden, ge.
zien hcbbende, zond ik hetzelve, volgens affpraak, aan
zyn WeI Ed. met dankbaarheid, die ik 'er nog over gevoele, weder te rug.
Van het ja~ir 1754 af, had ik my r€eds toegelegd op
de ontleding van onderfcheidene foorten van Aapen,
hoofdzaakelyk om de uitmuntende Werken van GALENUS te verfiaan, en een netter denkbeeld te hebben van
de Plaaten van EUSTACHIUS, byzonder over het fpraaktuig, en de beenderen Tan de handen, waar over wy,
als nog, flegts zeer gebrekkige uitleggingen hebben,
wanneer wy eenige weinigen van den Grooten ALEINUS
ui tzonderen.
In het jaar 1757 ontdekte ik, t~ Amfierdam, voor het
cerst, het fpraaktuig in de Staart.aapen; doch vond het
geheeI niet overeenkom!l:ig met de allerduidelykfie befchryvingen van GALENUS; ook niet met die van TYSON.
De groote Natuurkenner, de Graaf DE nUFFoN, en zyn
opvolger en medehelper, n'AuEENTON, lieten my mede
jn de onzekerheid, als die zig in het geheel met de
fpraakdeelen niet opgehouden hadden.
In het jaar 1770 ontdekte, en toonde ik, openlyk, te
Groningen, het fjxaaktuig in den Orang, en verklaarde
GALENUS (de ufu part. Lib. 7. C. XI. p. 465. D--E. en p.
-i66. Ed. Chart. Vol. IV.) befchryving uit dit Dier; doch
vermits TYSON het voornaamfie van dit tuig over hee
hoofd gezien hadde, konde ik geen befluit trekken, wegens de ovcreenkomst, of zelffoortigheid van zyn Pygmy met mynen Orang.
Dan,
B 2
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Dan, dit aIles heeft aIleen betrekking op onze Ont...
lcedkundige weeten[chap, en op de letterkunde der Ouden. Van gewigtiger gevolgen fchym het, te konnen
bepa::tlen, of de Orang, in de daad, weI met den Mensch
cene duidelyke ovcreenkO,~lst hebbe? of hy overe;.nde
ga? en 't geene alles afdocn zOLlde, of hy dat voorueffclvk voorded, 't welk wy boven aile andere fehcpze]en" olltegenzeggelyk hebben, de fpraak naamlyk, beoeffenen zoude '?
Aan allen, die den oorfl1rong des Menschdoms, en
zyne vol:nztaktheid, uit de natuur zelve, dat is, uit de
vergc1yking met andere gcicklpene Dieren, willen 11a[pooren; en aan aikn, die de zaakelyke Natuurkunde:
beminncn, ligt grootIyks gclcgen a:111 Lleeze vraagf1:11kken, en "el te mee!', 0111 dat de Reisbcfebrvvers, die
de lndi~n be:sien hcbben, zigzclven, en e1kander, geduurig tegenfprecken, en de Natuurbelchryvers in vcr·
warring bren0cn.
Het is (:e;·halven gC'en wonder, (bt ik allervierigst
verlangde, dcn Orang vz,n dcn Prinfe tc zien, om zyn
bdhan tc kCl1liel1, en nog v(;(1 meer, om het Dier,
dooL! zyn.dc, te tT10gen opoi~'l;\'en aan de v,eetlust del"
Geleerde \Vercld, en aan aIken di?, met my, haaklen,
om de yoml;",dcn en verhevenbeden van Ol~S zclven, boven aile Sehcpfclen, en den Orang te kennen, en dcswegens den Grooten en Goddclyken lVIaaker van het.
Gehcelal met fchuldige dankbaar!leid te verheerlyken!
Doell decze yver wierl:t wel ras door dell V\'cr van
den \Vcl Ed. licer VOSMAER, nit een ander beg"jnfcl gl'il)rooten ,ongclllkkig verydcld! Zyn \V. Ed. zich voornaa·
melyk toclcggende, om's Prinicn Kabinct met zender1inge voorwupeJl te vermenigvuldigen ,. bevlytigJe zich
om de Orang, zo drJ zy gcitorven was, onmidde1yk te
villen, den kop, handen en vDeten af te 1i1yden, ten cinde 'er cen opgezet vel V3n te plaatzen in de Ve1'zamelkamer del' Dicren, in 's Prin[i~n Kabinet, zoo als nog
dagclyks gezi~:n kiln vfcmlcn, en w::.:~r over ik my, om
ver[cheidco-;c redcneil, nict z:,l liitln; la~ltCl:Je aan bet
oordeei v.'n 'ilkJ ov,'r, d:c liee Dier kcvenl,;jg gezien
llCbbcI"!. O:"ll tc bcf1isicn, cf bet door zyne gcda:ll1tc er~
iland v()ll~,)C't ,l:'!l de N ::tuLli' '?
Zyn 'Vel Ed. had ondcrvvyIcn, en nan het bel:lng van
her Kabinct, en aan de wcctgierigeW ereld tefFens kunL
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nen voldoen, door het Dier my te zendcn; met aanbeveeling, am het vel te behouden·; am dat ik zyn Ed; , reeds
lang te vooren, gezegd hadde, een miJdel te hebben
gevonden, om zeer volmaakt, zelfs volmaakter dan tot
nog e:oc t;cbruikelyk was, cen Diers Vel op te konnen
zetten ,of fchoon 'e1" het gchccle Geraamte, met Vleesch
cn aI, uitgenoomen W:lS.
Echter kan ik nict voorby, zyn vVel Ed. openlyk te
ontfchuldigen, van den onwaaren en onverdienden laster, zyn Ed. aangetygd door den beroemden· Heere
FORSTER, in het II. Deel, p. 553, der Engelfche Ditgaave zyner Reize rondom de ,Yereld, met den Kapitein
eooel(; of in de FranCche Overzettinge, Tom. IV. p.
158. als flf de Heer VOSMAER zulks uit diepe onkrmde en
Joutere kwaadaartigheid, enz. gedaan 'lent hebben. Aangezien
'er niets gekwetst gewcest is, dan het geene voU1:rekt
onvermvdelyk was, zoude men het opgezette vel, naar
gewoonte, met eenigen goeden zwier, ten toon ftellen.
Bet fpraaktuig, immers, daar het zeer op aim kwam,
de horst en buik waren geheel en ongefchonden, zo aIs
bIeek, wanneer my, op 's Prinfen uitdrukkeIyk bevel,
-door den Heere VOSMAER zelven, de romp gezonden
wierd.
Op deeze wyze dan wierd niet ik, maar geheel Euro.
pa, welke op· de Ontieding. van dit berugt en zonderling Dier ftaroogde) beroofd van deeze zo gunftige als
zeldzaame gelegenheid, om het geflel der Hersfcnen en del"
uiterlle deelen te kennen! 1k noeme aIle Gelecrden van
Europa, om dat men my onregt doet, met voor te wen.
den, ais of ik alleenlyk den Iuister van myne eigene geringe Verzameling beoogd zou hebben. Ik bezat 'er
immers zelf twee; en in's Pril1fen Kabinet is nog eene
fraaije Orang, ih liquor; zo dar ik my niet verbeelden
konde, dat de Heer VOSMAER een gebrekkig opgezet vel
kiezen zoude, boven het nut en de vorderingen der wee.
tenfchappen, welke zyne Doorl. Hoogheid, aUeenlyk, be•

.doe ld hadde.
Dan, om even weI de kIeine heendcren van de handen
en voeten te kennen, heb ik den Orang, my door den
Heere HOPE bezorgd, cene hand en voct gefchonden,
ais willcnde Hever dit gebrek in het anderzints kostbaar
voorwerp, dan het gebrck in myne kcnnis dulden; en
B 3
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wcl tc meet, am dat men dit aan het Dier, in ecn~
Flesch bewaard, wcinig zien bn, en 'e1' alLOOs ccile
hand, en een voet, ongefchonden overblyvc.
De WeI Ed. en zeer Gekerde Heel' 'VAN IIOEY, beroemd Geneesheer in's Hagc, een groot liefhebk;,~r Cll
kenner van de Natuurlykc Historic, krecg, in den jaarc 1777, cen Mannetje, welke zyn WeI Ed. de goedheid had, tot myne komst in den Haag, te bewaarcn.
Ik ontlecdde, in zyn Ed. tegenwoorc1igheid, het fpraak~
tuig, den 31. Aug. van dat Jaar; doch konde my niet
voldoen omrrent de Tccldeclen, als te jong zyndc: Het
blyfc dus als nog een raadzel, of die Dieren, even als
aBe de andere Aapen ~ Len been in het manlyk lid hebben: want het eenige Mannetjc, door den Hoogberocmden Heere ALLAMAND, voor het Kabinet der Leidfchc
Hooge Schoole verkreegcn, is mede opgezet, zonder
naar eenig ander dee I om te zien.
Onderwylen heb ik nit de fpraaktuigcn van dc twee
Orangs; die ik zelf bezitte, en uit den derden, my door
den 1Icere VOSl\1AER, tel' Icen, gezonden, tcn vierden ~
uit die in's Prinfcn Diergaardc gdlorven h, en, tcn
vvfden, nit den Orang, in het Rabinet van Dr. VAN
IlOEY, gelccrd, en reeds te Grol1ingcn 0i'cnlyk gctoond,
dat zy volftrekt onbekwaam zyn om gduid, even als de
i\1enlchen, tot fpraak te V01'111CI1.
Dit hun Gcraamte kan en zal ik toonen, dat zy veel
meer overeenkoomst met het gend del' Aapen, dan met
het onze hcbben, en volflrekt op vier vocten gaan n;oeten, gelyk ook: de Icevendige, in's Prinfen Diergaarde ~
geduurig deedt, en reeds door dcn Heere FORSTER, ib.
p. Is8, opgemcrkt is, gedaan te hcbben, als <it; Orang
aan de Kaap, in der Compo Tuin, was.
Om nog meerdcr te vorderen in de kennis del' Spraakdee len in de Aapen, heb ik den lEgyptifchen Aap, den
Pithekos, gekogt van den Hr. llERGMEIJE:t, tc Amflerdam, en onllceJ, daar naa vcrfcheiden anderen; doch in
aBe het zelfde gcvonden. De vVel Ed. zeer Gel. Heel'
CLOCKNER, Gcneesheer te Amfrcrcbm, heeft my ccne
AlouCtte, HeltrletL1", of, zoo als oDze Landslicdcn ze heeten op S urinamen, cen Raboen, gefc honkeD, in welke
een allerzonderlingst Spraaktuig, onbckend tot no~ toe ~
dan door 11'lyne Ontleding, gelyk by den H'Ccre DE Bl'FfON gezien kan worden) die 'cr het Tongenbccn ,V,:111 belcnr~
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{chrvfr, Tom. XV. p. 81. N. 1444, en a:m wien ik de
.O"ehc·ele ontlcding en afbcc1dingen, den 15. N ovember ~
l~atstleden, door cencn brief, medegedeeld hebbe.
Dit is onderwylen zonderling, dat aUe de gef1:aarte
Aaplt', den Mandril niet uitgczonderd, <::0 ook de Pithekos, fpraaktuigen hebben, even als het Rcndier,
waarvan ik reeds eene korte befchryving gegecven hebbe aan den Profesfor ALLAMAND, die dcze1ve gcpl:latst
l1eeft in zyne byvoegzelen op des Graaven DE n[,FFONS
Nat. Hist. te Amfierdam gedrukt, Ao. 177 I , p. 55.
Zyn Hooggel. geeft ook recds voorkcnnis van het
fpraaktuig in den Orang, zoo als ik bet zyn Hooggel. medegedceld hadde, ib. p. y6.
Tcn einde omtrcnt de uiterlyke gedaante van den
Orang netter denkbceld te verkryg~n., heb ik de fraaije
\Vyfjes Orang, by den W cl Ed. Gel. Heel' v AN DER
1lEULEN, beroemd door zyn overheerlyk, en met vec!
ke11nis vergaderd, Kabinet, gezien, en ook den opgezetten in het Kabinet der Akademie te Leiden; teft-ens heb
jk nadere opheldering verzogt en bekomen, omtrent den
Orang in het MuJeum Brittannicum, door EDWARDS, in.
het V. DeeI zyner Vogelen, afgcbeeld.
Dit vooraf hebbende moeten melden, ga ik over tot
de befchryving van het Dier zelve; daar naa zal ik vall
zyn fpraaktuig, ingewand, beengeficl, en andere cigcnfchappen, handelcn; en voorbodig doen zicn, d,lt de
Orang uit de Oost·lndien zeer verfchilt van die nn TYSON, TULPIUS, en van den Jacko vO\n DE nl'FFON, die aI·
le uit Angola kwamen.
Dat het een wezenlyk viervoetig Dier is, en voll1rekt
niet fprecken kan, cnz. ten einde een kort voorberigt tl!
geeven van het grene men te \v"gten hebbc in de bcloofde
Verhandcling, die haast by den Heere P. MEIJER gedrukt, en met zeer veele nauwkeurige afbeeldingen
fiaac uitgegeeven tc worden.
§. I.
Orang Outang is oorfpronglyk van Bol'neo (a), en cen Aap, zonder fhart, met zeer lange ar-

De

men~

(a) De Heer FORSTER zcgt, (ib.) dat de levendige Orang, aan
zyne Door!. Hoogheid gezonden, van Java, aan de Kaap, ge·
bragt was, en if voct hoogte hadt. Zy is. zedert dien tyd.
buiten twyfel, nog gcgroeid; want zy [checn in den Haag, op h~t
90g, hooger.
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men, grootc handen, hcb~cnde de Becncn, dat is, Dyea
cn Sci1en];c!cn, merkelyk karte!" dan de armen, ell cc.
nen lanFcn yo::t, wc!kel"s wonen, l}en duim UiL,czollclerd, v~el l:mG'~r Zjn (~an in de ~;Lder~ Aapcn. ':[)och
beide armen Cll been en fchraal, gcenc blllcn, 11oel, kui·
ten; wa~r uit alken genaegzaam opgemaakt kan worden, dat dit Diet" g~:heci niet gefchikt is om ovcrcindc
te gaan, geiyl; dic in's Prinfen Diergaarde nimmer
deedt, offchoon zy wel eens overeinde fiondt; doch ~
gClyk aIle andere Aapcn en viervoetige Dieren, met ge ..
bogcne knien.
Doordicn de IIals kart, en de Slcute1beenen lang
zyn, duikt hee hoofd dicp in de fchouders, weikers bovenfte met den onderkam der oO~'cn gclyk fban.
De Kop hecft grooter \'oorilOofd (\(,n cenige andere
Aap, en de fnuit fiaat als wy cene Iyn langs het:
voorhoofd, in het load, nederbatcn, byna rechthoekig
'e1' tegen aan; waar uit \'oIgt, zoo als ik in myne Rcdcvoering over de \V czcns!yn, in de Amfterdamfchc Tckcn-Akadcmic, den T. Aug. 1770, open1vk getoond
]lcbbc; dat zy geen uitfteekentle N ellS hebben konnen,
en aIleen ncusg~tcn, Illct kleine kllen voorzien. Ik be.
grype niee, hoc de: I-fcC!" F<)[{S-] FR hccft Konncn fchryven, dat de NClts Will den Ora/lg meer llaar dien 1'an em
Nlensclz, dan ran andere Aapcn, gcleek..
Dc Oogen ftaan digt nevens dell andercn, gclyk in de
mceste Aapcn, de oogbol:en zyn klein, 1,0 liat 'er geen
wit rondom de appelcn gezien wordt.
Dc fpIect des monds is groot; zv hebben geene 1'00de nog omgezoomde lippen: of ichoon de Jocko van DE
DUFFON, door den Tckcnaar, met menfchelyke lippen is
afgebecld.
'Dc Ooren zyn rondaehtig en klcin.
De Snui t hangt, als het ware, tus(chcn de fchouders,
2:0 dae de kin, wanneer het Dier zit, 01' het midden van
het borstbcen fchynt te rustell.
.
De Rug is \laoral opw<iards rond, als in gebocheldc.:
menichen; de Buik dik cn uitpuiknd.
Het Dicr, nog jong zynde, Iud gerne Mammen, maar
tcpels, die, gclyk by aile vicrvoetige Dicrcn, lang
waren.
Dc klcur van de oppcrhuid is overal zw:trtaehtig, en
pik
j
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hadt eenig
eenig bewys
van lippen,
lippen ~
doch,
doch, of
of fchoon
fchocn zeer
zeer jong,jong, -veel
vee I minder
dan by
mtndsr-plan
by anze
onze
Kinderen..
Kinderen
Het fehynt
en Hecre
Heere DE
Bet
fchynt my
my toe,
toe, dat
dat dde Gibbon
ibl t van den
Dn
llUFFOlN, waar van
den zeer Gel. Heer ,VAN
VAN DER
rtTFFop,waar
van my
my door
d
DER
STEEG,
Batavia,; onder
den naam van Wouwou
van Batavia
on
STEEG, van
ois*ou ,, een
een
geraamte,en
enWhet
het blinde
blinde gedarmte J met het kleine
geraamte,
kl * ' wurm.
rm .
wyze
gezonden is,
van het
wyze .uitfteekzd,
uitfteekzel, ten
ten ge(chenk
g
is ;
i
zelfJc
gcllacht een
[oort is
IS, doch met
veel langer
arzelfde geflacht
een foort
met veeJ
]anger atmen, welke
welke beletten,
belenen, dat
men,
dat by
by op
op, de
de vier
vier pooten
en loopt,
loopt,
en
aitoos op
de ageerfte
agterfle gaat;
op de
gaat ; zelfs
zelfsopopeen
eondunne
dunne
en' dus
dus •+ ,altoos
Bamboes,, houdende
metzyne
zynelange
lange armen
armenals
aIs dan
houdende met
dan het evenevenBamboes
wigt,
Brief van
wigt, volgens
volgens den
den Brief
van zYIl.W.
zyn .W.Ed.
Ed .van
vanden
den26rOd
aOctoober,
177 7.. Deeze
hecft echter
echtel' nageis
Deezehee€t
nagels op
op de
degroote
groote taonen.
ber,1777
t~nen .
Ook,
dat 'er
'cr geene
geene in
in Africa
Africa ais
Ook, dat
alsnag
noggevanden
gevonden zyn,
zyu,
welke
eenige overeenkoomst
deeze ;,hem
dieren;;
welke eenige
overeenkoomst hebben
hebben met
met deeze
hoe
zecr ook
hoe zeer
ook cALENUS
GALENus het
bet Spraaktuig,
Spraaktuig, geIyk
gel k wy
w firaks
aks
zullen, als
toonen zullen,
toonen
als inin den
den Orang
Orang befchryft.
befchryft. Ten
bn waware,
die groote
re, die
groote Ontleder,
Ontleder, in
in de
de daad,
daad, een
een Orang
Oran$ zig
zi uit
uit
Afie
lndt
weeten
te
verfchafFen;
't
geene
niet
waarfchy;
't
geene
niet
waaifchyAfie halt weeten to verfchaffen
nelvk
weinig wisten
deezo
nelyka is,
is,0111
om dat
dat de
de Romeinen
Romeinen weinig
wisten van
van'deeze
zuidclykfche
zuidelykfche gewesten;
gewesten ;ofoffchoon
fchoonzyzyCeylon
Ceplonkenden,
kenden, en
en
het
zulk cen
bet dus
dus niet
met geheel
pl l onmogelyk
onmogelyk was
was van
van Borneo
Borneo zulk
een
Dier
te ver
verkrygen.
bier to
vVy
konnen
ets van
vandede wezenlyke
wezenlyke groatgrout .
Wy lconn onderwylen niets
te zeggen,
bereiken kunnen;
en bereiken
kunnen ; want
te
zeggen ; welke deeze Dieren
want
aIle
Orangs,
en die
die by
by elkaneikande •4
i~ngs,~,, die wy gezien hebben,
hebben, en
alle;de
deren
mee de
de mynen,
mynen,agt
agt uituit~
deren gerekend,
gerekend, in Holland, bet
maaken,
waren zeer
zelfs die
Hage leevendig
maaken .;-*ren
zuer jong; tzelf*
diein's
in 's-Hage
leevendig
geweest
is, hadt
nag geheel
gebeel kraakbeenig.
geweest is,
hadt de
de kniefcbyven
hyven nog
kraakbeenig .
Of zy ydede Tanden
gewisfeld, en
getal Kiezen
Of,~z
Tanden gewisfeld,
en haar
haar vol
vol getal
Kiezen
hadde,
zullen wy
van den
den Heere
verwagten
hale, zqllen
wy van
Heere VOSMAER
VOSMAER verwagten
moeten.
Doeh de
de myne,
myne, een
eenweinig
weinig kleiner
kieiner op
op bet
het
moeten. 'Doch
oog,
had de
Tanden gewisfeld
gewisfeJd.. Als
de Tanden
Als wy
wy derhalven
derhalven de
de
eog,, .bad
beenwording
en groeijing
groeijing met
verbeenwording en
met die
dievan
van den
den Mensch
Mensch ver,
gelyken,
zul de
de Orang
Orangvan
van's
Prinfen Diergaarde
Diergaarde amgelyken, zal
's Prinfen
omtrent
vanzyne
zyne hoogte
hoogte gehad
gehad hebbcn.
hebben .
trent ~1 .van
Die uit
uit myne
vcrzaameling zou,
zou,overeindftaande,
overeindt1aandc, gegcPie,
myne verzaameling
had
Rhynlandfchc
duimen,
waarby
nag
de
helft
Rhynlandfche
duimen
,
waarby
nog
de
helft
had hebbcn
hebben 32
32
:lOU
worden, 't't welke
welke flegts
ilcgts 44 voeten
voctcn
zouU moeten
moeten gevoegd
gevoegd worden,
oplevert,
merkelyk verfchilt,
verfchilt, van
van de
de opgaave
op~a1i\'e
oplevert, en
ea dus
dus merkelyk
dcq
dq

VAIN
vAN ORANG
ORANG OUTANGS
OUTA~GS..

27.

der
zo niet
\ler Reizigers,
Reizigers, die
die ze
ze ten
ten miniten
minften even
even groot,,
groot, zo
niet
grooter,
grooter' dan
dan Menfchen
Menfeheniteller
ftellen..
§ 22.. Als
Als de
de lcevendige
§
leevendige Orang
Orang in's
in 'sHage
Hagegekomen
gekomen was,
was ,
liet zy
handc1en:: ook
ook vreesde
vreesde men
liet
zy zig
zig niet
niet gemakkc1yk
gemakkelyk handelen
men
kragt, en
en bek
bek;; maar
maar als
als zy
tegens den
den winter
winter zie
zic-.
haare kragt,
haare
iy'tegens
kclyk,, en
en zwak
zwakge*orden
geworden
was,
allerleie
kelyk
was,
lietlietzyzy
zigzig
opop
allerleic
wyzeftreelen,
ftreelen, vooral
vooral van
van den , Oppasfer,
Oppasfer, daar
daar zy
vcel
wyze
zy veel
maakte, eh'
en in,
in de
zeer
werks van
van maakte,
werks
'"
de daad
zeer' weI
*el van
van bezorgd
bezorgcl
Het is
is my
my lnukM
immel's gebleeken,
dat z,y
zy van
wicrdt. Het
wierdt.
eeken , dat
van eene
eene
ziekte) en " niee ' ttit,gebrek
uit gebrek van
oppasfen,
aanmerkelyke ziekte,"
aanmerkelyke
vanoppasfen,,
geftorven is
is..,
geftorven
Die Mane'
Man dhad
reedseenigen
eenigentyd
tydlucht,
lucht,,under
onder •h
het
Die
reeds
vel
et vet
van den
den hals,
ha1s, waargenomen,
waargenomen,enelldie
die gehouden
gehoudenvoor
vooreeii
een
van
van's
dood.. Ik
lk bevoelde
bevocldc dit,
dit, reeds
reeds
voorteken van
's Orangs
Orangs dood
voortek€
de
kundig *an
van dit
dit geftel,
gefteI, met
met oplettenheid,
oplcttenheid, en
kundig
en vond
vond do
luchtzakken van
het Spraaktuig
grooter, dan
dan
luchtzalrken
van het
Spraaktuig merkclyk
merkelyk grooter,
ontleed hadde,
ludde. Men
Men konde
konde deeze
dcezc op
op-.
in die
die ik
in
ik te
to voren
voren ontleed
geblaazenheid
in
twee
verdeelen
met
de
hand;
dan
cens
geblaazenheid in twee verdeelen met de hand ; dan eens
zy fterk
fterk opgezet,
dan nedergevallen
nedetgevallen..
waszy,
was
opgezet , dan
even heb
heb ik
ik reeds
dar bet
het D:er
§§ 33.. Zoo
Zoo even
reeds aangemcrkt,
aangemerkt, dat
Diet
nog jong
jong was
was:: zyne
zyne kniefchyven,
kniefchyven, de
de knobbels
knobbcls van
v~m bet
he!;
nog
Dye.. en
was oolc
oak
en fehenkelbeen
fchenkelbeen waren
waren kraakbcenig,
kraakbeenig, zoo
zoo was
Dye
l1Ci: zaadbeen
zaadbeen in
in de
de Spier,
Spier, Popliteur,
Popliteus, en
~n van
van de
de andere
andere
bet
Van
deelen, die
die ik
leesch ontbloot
deelen,
ik geheel
geheel van
van vvleesch
ontbloot hebbe.
hebbe . Van
de Mammen,
Mammen,enenteeldeelen
teeldeelen konnen
konnen wy,
wy, om de
de zelfde
zelfde
de
reden, niets
niets zekers
minder weeten,, of
of zy
reden,
zekers zeggen,
zeggen, vveeln.ml~
zy ,,
als onze
Vronwenmaandelyks
maandelyks as*zuiver
aan zuiveringen onderhevig
onderhevig
als
ozzeVronwen
zyn:: of
of fchoon
fchoon ook
ookdit
dit haar
haar ' niet tot een mensch
maazyn
sch maazoude, om
amdat
dateenige,
eenige Aapzoorten, vooral
de Pi.
Piken zoude,
ken
oaral de
thekos iets
iets dergelyks
thekos
dergelyks ondergaan.
and
Strottenhoofd is
is onderwylen
merkelyk ver
vcr-.
§§ q4.. . Het
Her Strottenhoofd
onderwylen merkelyk
fchillend van
en zelfs
zelfs van
dat der
del' gegefchillend
van- dat
dat del'
der Menfchen
Menfcheq, ,en,
van dat
Hetftaat
ftaat met
holle
klep
opwaards;
het
meene Aapen
Aapen.. Het
meene
met dde
;6 holle klep opwaards ; Pet
Tongenbeen
alsdat
dat in
in de
de Menfchen,
Mcnfchen,
de. Pygmy
Tongenbeen
is isals
enenin,indip
van TYSON,
TYSON, Fig.
Fig. io.
10. De
Defpleet
fpIllet van
het Spraaktuig,
dat
van,het
Sp
van
ig, dat
is, de
die de
zyn zeer
zeer klein,
klein,
is,
de banden
banden die
de [pleet
fpleet uitl1l:.l.aken,
uitmaaken, zyn
en zydelings
zydelings hoven
dezc1ve zyn
zyn zeer
zeer kleine
kleinc holten,
holten,
en
boven dezelve
nogkleinder
klein del' dan
dan by
by ons
ons..
no
ban
van den
den wortel
wortel van
van den
den klep
klep zyn,
an tel'
ter wederzyde
wederzyde van
zyn,
in deeze
dceze twee
twee holten,
holten, dwarfche
dwarfche paten
gaten,; door
het
in
door welke
welke het
binnenfte vlies
firot heenen
binnenfte
vlies van
van den
den ftroc
heenen dringt,
dringt, rnaakende
maakende
tweevliezige
vliczige buizen,
buizen)die
dieover
overden
denrand
randvan
vanhet
hetfchilds[childstwee
wy.
WYe
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wyze
kraakbecn, en
tusfchen deezen
"e4raakbeep,
mtusfehen
deems en
en , bet
het •-tongenbeen
tongenbeen
naar buiten
onder"tle'beeede''14a
naar
buiten loopen,
loopen,en e;:)
onder de breede halsfpieren,
fpieren, in
in
dric,•, We
die 'ik
ik oorlccd
hcbbe,; twce
drie
Dntleed hebbe
-twee byzonderG
byzotidere zakken
zakken
die ' Dier
!1ef!;ts een
den , die
die in
in 'dit
Dierflegts
een llitmaakten.
,vormden,
a t* , kten . Deczc
Deeze
zak liep nnedcrwaarts,
ter helfte van
het borstbeen;
zakkli~ep
ier-waarts, -ter'helfte
vo-M'°
rstbeen ; van
van
daar
zydelinp;s over
naar den
rug, j
daar''-zydelimgs
over de
de Slcutelbeenderen
b
r;
den rug,
onder
de Cuwll(1res
fpicren , tot de Schouderbladen.
kaderr`de}
Czecullarefifpldr
aden .
Als Aikcen
eeB-ktrpeps
kopcre blaaspyp bragt in de luchtpyp,
Als
11cltpyp,
blies ilk
ik 'eerst
eerst de
de luchl in
blles
de Longen op, daarnaa liep
ep 46-~10'ch
in
deezcn
zak, welke
daar door H:crk
deezea -zak,
welke :daxn
r opgeblaazen
l6azea - wicrdt.
*At,
Ook konde
konde ik
ik de
de koperen
kopcren pyp
brengen
boven
Oak
pyp br
-over de
de
ngen b
en over
fpleet van de'nalrot
den H:rot in
in , ido
de vliezige
bllis van den zak;
zak, en
fpleeeran
vliezige"Wig
en
blaazen
dus a:m 'beide
beictc de
zyden dcnzelven
op.
blaazen dus-)aan
de, zyden'
dLsnzelven geheel
g
op .
In
die ik
ik inin liquor
liquor bewaare'is-ni
bewa:Cl"e is mcde 'flegts
flegts
In ; de
de Orang,
Orang, die
een zak, dogsIleiner,
dog kleiner, en
buizen;;~zo
zoo dat ik
een4ak,',
en twee
twee buizen
ik niet
niet
twyffele of
moestcn natull1'lyk
swyflele"
of 'el"
~*er-moesten
natuurlyktwee
tweezakkcn
takken zyn,
zyn, gegek
Jyk in
in de
de drie
drie anderen,
andcrcn, die
die ikik to
re voten
voren ontleedde,
ontleedde, en
en
lyk
waarvan ik
ik twee
twee totcGroningen,
Groningen,eneneen
eeninin den
den flaag"by
Haag by
waarvan
oen
Hecre VAN
vAN 110H
hcbbe, zo
zo als
als ni
uit'%de
de afden Heere
HOEY gctoor;d
getoond hebbe,
af,
beeldingen, ,ddie
ik voorneemens
voorncemensbent
benuit
uit to
te gedl
geeven,
zal
beeldingen,'
ie ik
n, zal
geblyken..
gebl'ylcen
zak, .of'-zakken,
ofzakkcn, worden
wi!Deezezak,
worderi onderwvicn,
ondetwvplen, naa
naa wil.
Deem
lekeur van
het Dier,
toegcdrukt, en
ell geledi'gd
,:clCliigd,, door
uoor de
de
lekeut
van bet
pier, 'toegedrukt,
brecdc
Habfpiercn,
en
door
de
Cucullares,
of
Munniksbreede 'I 1sf~i bn, en door de Cucullares, of Munnikskaps-fpieren.
kaps=fPlere
V Cl·mits nu 'de
de Iuchtt uit
de luchtpyp
Vermi
'~dede longen,
longen, bngs
lan s-de
luchtpyp,,
zo drtta
draa -zy
zy de fp
fpIeet van hat
het flrotsenhoo
H:rotrenhootd
voorby gelood
tfoorby
geloozo
pen is
is,,min,
in deezen eenen vereenigden,
de twee
pen
eteenigden, ofofinin -de
twee zak·
zak .
kensdcr~tr
door dee twee vliezige buizen,
indringt, is
ken
izen, indriiigt,
is het
bet zezeker dat
dat die
die lucb
lucht, door deeze ;twde!bpeyilngen
twee openingen agter
agter in
in
ker
(len
mond
koomende,
niet
langer
bckwaam
is
om
tot
geden 'mond ak nMide, ' niet langer fbekwaam is om tot geJuid -ggevormd
en derhatoen
derhaI ven dat
dat de
evofnrd 'tete ° worden,
den, en
de Orang
Orang
luid
geene de
de miniie
minfte gelbhiktheid
gefchiktheid heeft,
heeft, nog
hebben, om
gem
no kan
kan'hebben,
om
te Ipree
fpreeken.
Vergelyk nu
nu 'deezt
deeze befchryving
met de
to
be hryving met
de
n_ ' Vergelyk
:zo even
eyen aangehaalde
plaats van
utrahaalde pleats
van GALlo:NUS
cALENtrs,,Foramen
Foramen inin utralJue ligu&e
lingulC'.', .(epiglettidis)
(epiglottidis) parte
parte unum
effecit natura, &'
foracie
unum efecitnatura,
& fora'If(ni ipfi p
parte
intel'nClventriculum
ventriculll11Z fuppofuit
fuppofuit 17012
in
nrlni
to sinkm
won pa1'vlI1JZ
parvum in
quem quum,aer
QUlt1il aifr vias
1'ias 1lactw
amplas,, in
in animal
animal ingreditur
il1f',Teditur,, rur1'urguem
naEtus amplas
Jusque
exit, nihal
nihil in
in ventrem
1:entrem depellitur,
depellitztr, p.
p. 4(
D-- E, en
f sque ;nit,'
4655.. D--E,
en
vervol[!;ens1h.
p. 466.
A--B ,fiJ:(!tram
potius quam
foramenesfe
e~re..
veraolgens
466. A--B,
fisfuram potius
quam foramen
Al tit
het 'welke
welke eene
eene volmaakte
volmaaktcfchilderye
fchiJdcl'ye geeft
gccft van
vnll bet
het
Al
fpraaktuig in
in den
den -Orang,
Orang, gelyk
gclyk tilt
uit mync
fpraaktuig
myne Afbccldingen
Afbeeldingen
glzicnzal
zal konnen
konnen worden
worden..
glen
D~
Do
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OUTANGS.
VAN

go

Orang kan
een jammerend
jammerendgeluid
geillid maaken,,
maaken,
DDe
e brang,
kan evc)1wcl
evepwel een
en onbevallig
onbevallig fchreellwen
als hy
wordt ,,
hcesch eti,
fchreeu~ven als
by kwaad
kwaad wordt
heesch
zo
als
ik
meer
dan
eens
geboorc!
hcbbc.
eens
gehoord
hebbe
.
zo als ik meer dan
Zoo even
even heb
hcb ik
ik aapgemerkt
aangel11crkt,I dat
deeze zak,
zak, fchoon
Zoo
dat, deeze
fchoon
c(:lkel in
in deezcn
Orang, ecbter,
echter - voor
gcreenkel
deezen,0rang,
voor , dubbel
dubbel moest
moest gere.+
omdat
dathy'altops
hy alroostwee
twcebuizen
buizenheeft
beeftter
tel",
kend
worden, om
;end worden,
zyde van
van den
den klep,
klcp, of
of epiglottis,
Deeze twee
twee
zyde
ftktssj- ]oopcmle.
loopende. Dcezc
gcCll1olten, even
evenals,
als, in,Menin lVl end,
fchvnen bier,
hier als
als . in
in een
een gefmojhn,
fchynen
fchen,
de onderdeelen
onderdeelcn der
del' nicren
fchen, de
nieren dikwerf
dikwerf gevonucn
gevonden worwor,
d:::ar door
doo!'eenige
eenigeong,.eregeldheid
ongcregcldheic! .in
in de
den, zonder
zonder dat
dat daar
den,
de
afkleinzing
afkleinzing veroorzaakt
vcroorzaakt wordt.
words~
'cr van
\Vas
'er fl
flegts een
edp cnkele
enkele zak,
zak, zouele
zoude 'er
van gelyken
gelyken :
Was 'er
flegts
eene
cnkele
opening
zyn
binnen
den
ftrot, evens
c"ell
flegts eenqtenlkele opening zyn binnen den ftrot,
by
den
Pithekos,
de
meeste
Staartaapen,
en
in
als
den
Pithe1
qs
,
de
meeste
Staartaapen
,
enin
als by
;
in
ele
Alouate,
in
den
wortel
naaden
Mandrill,
zelfs
den Mandrill, zelfs in de Alouate, in den wortel. nazo.
'er even
meIyk
klep, of
of wel
wel 'er
even ononmelyk van
van . de
d e Epiglottis,
Epiglottis, of
of klcp,
Dc
aftekenin;cn
en
bcfehryvingen
van
deeze
ver- .
der.
.
De
aftekeningen
en
befchryvingen
van
deeze,
verder
verhandeling over
over . dell
fchillendhcdcn
fchillendheden zal
zal ik
ik in
in mync
myne verhandeling
den
Orang
het
gerncen
mededeelen.
.
Orang,het gemeen mededeelen
Hadden
de SchTyvers
Schryvers dit
dit zamenflel
z:lmenilel gekend,
Haddeq„de
gekend, zy
zy zouzou.
zo
veel
yver
a~lll
dit
Dier,
of
laat
ik lie
lie-.
den
niet
met
den niet met zo veel yver aan dit Dier ; of laat ik
aan dit
dit lelyk
Iclyk monster,
monster, de
de fpraak,
fi)['aak, dat
dat onon·
vel'
ver zeggen,
zeggen, aan
fchatbaar
menschdom,alsr
aIs mOl!elyk
fchatbaar vool'decl
voordeel van
van het
her menschdom,
mogelyk ,
toegekend hebben..
~ .
toegekend hebben
§§ 5.
Dc
ingewanden
van
den
buik:
waren
vry
weI
over- .
g . Dc ingewanden van den buik waren-V welover
van
den
Mensch;
althans
zeer
cenkomende
met
die
eenkomende mgt die . van den Mensch, ; althan eer ververftaarten, en
en z'
zelfs '
fl:hillende
aapen met
met flaaten,
.van
van del]
fchillende, van
van, de
de aapen
deny
jEgyptifchen
zonder
ftaart;
deeze .immel'S
zonder ftaa
t ; Aee9e
is Iudt
hadt dl!
de
iEgyptifehen, Aap,
trap,
lever
geen wurmswys
M,gQe
s uit~
lever inin vier
vierkwabben
kwabben vcrdecld,
verdeeldoz,en
uit.I
i1eekzel
fteekzel aan
aan den
dei blinden
bljnden darm.
darn? .
Dc
lever
was
overeenftemmende
den Gib.
De lever was overeenftemmende met
met die
dievan
va%den
Oibw
bon,
door
D'1i.UBE~TON
befehreeven;
DE
nUFFoN,
Tom.
TON
befchreeven
;.,,nz
_EUFFON,
Tom.
bon, door D'AUBEi
XIV.
8, en
en met
met die
die van
van de
de Pigmy
Pigray
XI V. p.p. 108.
io8 .,Fig.
Fig . 2.2 . pI.
pl . .8,
TYSON;
allecnlyk
waren
de
poort-kwabben
duidclyker
van
van TYSON ;, alleenlyk waren de poort-kwabben d4delyker
was het,
het lobbetje
lobbetje van
De ronde
geIyk
gelyk ook
ook was
van SPIGELIUS.
SPIGELIUS.M
ronde
van
de
Lever,
of
Navel-adcr,
licp
door
zclf·
band
band van de Lever, of Navel-ader, liep do dedezeifwas
ihndigbeid
van GLISSON
ftandigheiddel'derLever,
Lever, en
en de
de Capfula
Capfuka van
cLISSON-was
omnttcndc,
bclJalven
de
bIoedvaten
en
zeer
breed,
zeer breed, omvattende, behalven de bloedvaten en zc, ze.
de Levergalbuis,
Lcver:,:;aIbu:s, uit
af.
Duwcn,
nuwen, de
uittw.ee
tweewyde
wyde Stammen
Stammen :af+
k()omni~,
en die
die van
de galblaas,
gal:':'laas, die,
ons,..
koomftig, en
van de
die, even
even ais
als by
by-.one
tel'
rechter
zydc
van
den
1'onden
leverband
gepiaatst,
ter rechter zyde van den ronden leverband geplaatst,
;leer
leer lang,
Lang, en
en groat
groot w:::s.
was .
lkide
~ maaktcn
ge.
Beide de
de galbuizcll
galbuizen zig
zig v~reC'njgende
vexeefligelde,
waaktett eenc
aeenege
mc\;;~,
mee-
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meene
wyd als
aIs bet
het twaalf
twaaIf vingeren
nleene galbuis,
galbuis, byna
byna zo
zo wyd
vingeren gegedarmte,, onopgebbazen.
onopgeblaazen . Zulk
darmte,
tl<:
Zulk eene
eene ruime
ruime •buis
buffs heb
heb i'k
nimmer
in eenig
eenig -Dier
Ditr waal'genoomen.
simmer in
waargenoomen . 'El'
.'Erwaren
waresgeene
geene
fteenen
f eenen 'in
in de
de galblaas.
galblaas . Het
Het aIvIeeseh
alvleesch Jiep
liep ais
alsinindedeMenMenfchen,
en hade
fchen, en
hadt een
een evengelyke
evengely buis,
buis, zo
zo , dat
dat deeze
deeze geenc
geene
byzondere
byzondere opmerking
opmerking verdiende.
vet
De
Maag was,
was, als
als by de Honden,
De Maag
onden zeer
zees zwaal'
zwaar ge.
ge.
fpierd,
hebbende
fpierd, naar
naar den
den Pylorus,
Pylor
liebbendb- daar teffens
telfens eene
eene
diepe
diepe kneep.
kneep.
In
twaalf vingcl'cn
en.n'in
in het
In het
bet twaalf
vingeren gedar111te,
geda
betnugtcren
bugtoren
gedarmte
geene dwarfc
dwarfc:he plooiJen,
gedarmte waren
waren geene
ije ook
ook geene
geene
Hieromtrent
l'impels
rtmpels in
in het
bet overige
overige' dunne
dunne gedar111te.
g rmte,ieromtrent
dan
dan verfchilt
verfchiltdedeOrang
OrangmCl'keIyk
merkelykvan
vanden
denmensch.
men h .
Het
groote en
en kleine
kleine Netvlies
N etv lies wares,
waren, als`
als by
ODS ~
Het groote
by ons,
zeer
zeer dun.
dun .
De
Milt was
was wel
weI langwerpig
Iangwel'pig;; dog
ongelykvol'mig,
De Milt
dog ongelykvormig,
als ook
ook de
de lever
lever was,
geheel
geheel verhard,
verhard, zo
zo als
was, 'c't welke
welke my
my
te bepaalen
bepaaIen.. Beide
belette
netter to
belette haare
haare gedaante
gedaante netter
Beide deezc
deeze
buiten,s cn
hier en
deelen
meest van
van buiten
deelen waren
waren meest
en ook
ook bier
en daar
daar van
van
metwitte,harde,
witte .harde,als
als vette
vette brokj
brokjes, die,
binnen
bezet met
binnen bezet
die, op
op
de
meeste plaatzen
plaatzen grooter
grooter dan
de meeste
dan een
een erwet,
erwet , buiten
de opopWIN de
pervIakte
diel' ingewanden
uitftaken.. Op
het doorfnyden
pervlakte dier
ingewanden uitftaken
Op bet
doorfnyden
vertoonden
deez(!
knobbc1s
verfcheidcne
witte adertjes
adertjes
vdrtoonden deeze knobbels verfcheidene witte
zig, welkEa door
de zelfftandigheid
zelfftandigheid del'
rondom zig,
rondom
door de
der omliggenomliggende
verfpreid
waren, zy
zylieten
lietcn zig
zig fnyden
fnyden als
als
deelen vbr
de deelen
preid waren,
hard
vct. Lever
Milt hadden
baddenbier
hier door
door haare
baare zelfzelfhard vet.;
Lever en Milt
een edeelte,
gcc!eelte,enenhaar
haar gebruik
gcbruik grootlyks
ftandigheid VOOl'
ftandigheid
voor een
grootlyks,~
verlooren.
in
den
Pithekoif
verlooren. Ik hebbe foortgeIyke
oortgelyke in den Pithekoi gevongevonden,
it den jaare 1776
my ontleed.
ontleed.
den, it4d
77#, door 'my
AIle
de Klieren ' i4
in he't
het Darmfcheil
Alle de
`barmfcheil waren
waren bvzondel'
byzonder
uitgezet, en zwartachtig.
.
uitgezet,
tachtic.
Het d'
dikkee gedarmte
gedarmte verdiende
verdicnde onze
Het
onze hyzondere
byzondere op111e1'opmerking, om
o:ndat
dat geene
geene bekende
bckcndcStaart-aapen,
Staart.aapen, uit
uit hec
het OosOOSking,
ter· of vVesterdeeI
aanhangzcl
ter-of
W sterdeel del'
der a~l1'de,
aarde, een
een wo1'mswys
wormswys aanhangzel
blindcn darm.
ook niet
niet de
hebben aan den
hebben
en blinden
darm . ook
de Piehekos
Pithekos of
of
lEgVptifche Aap,
Aap, zonder
zonderftaart
ftaart.. De
De Gibbon
Gibbonheefc
hcefc het
het ,,
JEgvpti
D'AUBENTON, en
en thans
chans in
Kabinet, to
te zicn
zicn
gelyK by
felyk
by n'AUBENTON,
in myn
myn Kabinet,
is;
ook
de
Pigmy
van
TYSON.
GALENUS
heeft
dit
dal'm;
•o
heefc
dit
darmis
ok de Pigmy van TYSON. GALENUS
tje nooit
In den
was het
het zelfs
zclfs l1lcl'kel
tje
nooit gekcnd.
gekend . In
den Orang
Orang was
merkelyk
Jk
grooter in
in evenrcdigheid,
grooter
evenredigheid, dan
dan in
in de
de Menfchen.
Menfchen .
Deblinde
blinde en
en dikke
dikkc darm
darmwas,
was,gelyk
gelykininmeest
meestalle
aIle de
de
De
en zig
zig
viervoetige Dleren,
viervoetige
Dieren, die
die niet
niet herkauwen,
herkauwen, wyd,
wyd, en
fchielyk, nlet
met een
fchielyk,
eei bogt,
bogs, flinkerwaarts
flinkerwaarts buigende,
buigende, maaktmaakt
zy
7-1

c.

3t
aldaar
,den
karteldarm,
Dit
gedarmte
was"met
zeer
,zy
veel drek opgevuld, terwyl de Maag, genoegzaam ledig
zynde, niet anders in hadt, dan` eenige witte klompjes,
die vettig fcheenen, en op het water dreeven, als mede
eenige halmtjes grasachtig kru'id.
De Nieren waren zeer gezond, en als de onze van gedaante, dog kortet, en,daarc ;in fchyn breeder eu dikker. Op derzelver oppeivlakte waren geene infnydingen
of overblyfzels van jongheid meer to zien .
§F'6. Om den`luchtzak, voor op het borstbeen fig.
gende, to bewaaren, moest ik de longen met het hart
van onderei wegneemen ; 't geene to gemakkelyker gefchie om de ondiepte, en wydte van de borstholte .
Dit ttitgenoomen ingewand geleek zeer veel naar dat van
TYSOts Pigmy. Fig . 4 . 'Er waren mede dergelyke Thymi, of -Zweezerikken ; bet art was lets puntiger dan in
ons ; dog de Longen zodanig aan elkanderen, en aan de
ribben of borstvlies vast gewasfen, dat ik niet in flaat
geweest ben to bepaalen uit hoe veele kwabben of lobbera
dezelve,gedeeld geweest waren . Dan de geheele long
was uit..en inwendig bezet met foortgelyke knobbels als
de Lever en milt : ook was de klier, die by de verdeeling der luchtpyp ligt, zeer hard, dik, en opgezet . De
zelfsflandigheid der longen fcheen nogthaus meer celachtig dan die der onzen to zyn .
Het blpkt dus, dat de Ziektens-iloffe de longen, en
derzelver klieren, de lever en' milt bezet , en als vernield
hebbende, als mede de ontaarding der,darmfchails-kliercn,de waare en eenige oorzaak van des :Oranggziekte,
kwyning en flood geweest zyn
§ 7 . Van de Teeldeelen zal ik in myne VV ndeling
verflag doen . In het Mannetje, uit des Heeren v9 HOEY'S
verzameling, was de roede byna als van andete apen ,
geheel verfchoolen in het vel, of voorhuid : d balzak
klein en hoog, niet nederhangende gelyk by of als
in de opgecierde afbeelding van de Jocko by
B FFON,
Tom. XIV. Pl . i . P. 82, ook op verre naa nietinederdaalende tot den aars . Meer heb ik om de jongbeid 'er ,
niet in konnen gewaar worden. De ingewanden iffarea
'er wel uitgenoomen ; doch echter konde men, aan beide
de zyden, de Meatus, of opene buizen van bet buik~lies,
zien, die in alle Aapen en Honden gevonden wordlen ,
en in ons natuurlyk geflooten zyn, gelyk ik in in e
VAN' ORANG OIYTANGS .
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Verhandeling over
Verhandeling
over de
de meenigvuldige
meenigvuldigeoorzaaken
oorzaakender
derl1rett
Brell!"
ken inindedeeerstgeboren
eerstgeborenKinderen
Kinderenbeweezen
beweezen hebbe.
hebbe.
Ken
Bal=fpieren,daar
daar tegen,
tegen,waren
waren ODd
onDe Cremasteres,
Cremasteres, of
of BaI-fpieren,
De
Dier in
in overgezonovergezonzigdbaar door
door den
den fpiritus,,daar
bet Die!"
:zigtbaar
fpiritus, daar het
den
anders zeer
deeze fpieren
fpieren verdienden
ver
de' anders
zeer ons
ons onon=
den was;
was ; dceze
derzoek, am te zien of ze in de daap dubbel waren, -94
ge,
de Staart-aapen
Staart .aagevor.den
a n hebbe,
eb e en
ei aIs
als de
de...,
lyk
in de
lyk ik
ik die
die -in
27. p_~. 264.
264. iT;.
ib.
zelve
door OlUBASWS
zelve'door
ORIBASILTs de
de :Nhtsculis
urcslis Cap.
Cap . 27.
CALRjlc t, ;beChart.
laatere Grieken,
uit CALENDS,
been door
door de
de laatere
Griek~m uit
Chart . en
fch1'eeven
fchreeven zvn.
zyn .
Of 'er
een been
been in
dan filet
; abeti-wy,
gel boboOf
'e1' een
in is
is, jdan
niet ,h.ebben
wy, gelyk
ven gezegd
gezegd is,
is,niet
nia konnen
konnen nagaan
of fchoon
f oon- dit
ons'
'ven
nagaan, of
x ons
van
beest
van,vecI
veelgewicht
gewicht tot
totdede Rangfchikking
Rangfchikking van
van het 'beest
voo1'koomt.
voorkoomt .
TYSON
geenbeen
beenhadt
hadtinin tie
de
TYsoN zegt
zegt ,vel,
wel, dat
dat zyn
zyn Pigmy
Pigmy geen
Tocde,
niets, am dat'
dat hy aan
aIroede, p.p. 14;
Y4,.; doch
doch dOlt
dat bewyst
bewyst iaiets,om
aan alw
kle .~aapen
aapen zulk
dic het
zulk een
een been
been onrkent,
ontkent, diebet nogthans
nog
s zeer
z
zeker
an
zeker hebben,
hebben , althans
aithansdede Cenopitheci,
Cenopitheci, en
en,- veeIe
veele ande~
ren
AU BENTON , en
rei zelfs
zelfsdedePithecos,
Pithecos, gclyk
gelyk by
by n'
D''aonENTON,
elk in hett'
Kabinet
met des
des 1 Konings,
Konings, door
door veeIe
veer voorbeeIden
voorbeeld blyken
yken-'
lan.
308,
Toro .}.XIV.
tgs ; 189,
la. ib.ik. Tom.
X4V. p.p : 132,
i8os 305,
305, 306,
3
308 ,
:;09,
5097 enz.
enz .
ki
§9t,8.8.vViIlende
omp. om het
bet zondcrIing
zonderling Spra1kWillend den
den :T.' Pomp_,
tuj~,
<j;.:.n l)1·:::i,(1;::
•• ,-q, 1.;-,;larC);,
B~ndeca~t5,
b'waaren, wierdikvcrwie
r
tue, in
in Geest:
G
plicht
weg te
,.bt 'e1' ande Dijebeenderen
te•neemerl,
neemen, F,om
om dat-'ernn=j
plicht de
d
(!crs
glas Vaal' de hand was groat genoeg om het
bet
dens. geen
g
te
to bevatten.
bei itt
Tot
nyne verwondering vond ik geen ronden band
band,,
Tot agii
die
het 'hooEd des Dyebeens hechte, in zyne holte;
holte ;,
04 he
maar
den beUl'sband iterker: het hoofd des
es a DyeDyemaar allan
al
l,ccns
iven glad en e:!fen,, zonder pet, dieit by
S y .,ons,
ons,
been (1{.!!!I.l~ lven
(:11 in ande"ee: Aapcn,= aItoos
heefr. Vern~ts
Vermitsik'
j\(
puts heefts
Woos plaats
myncn (I~cr,ten Orang
in de
had orL~raiig-7n
~denatuurIyke
natuuplyl ligamel1ten
li ' 'ten-lopgczc-, kon le r,
ik kdeeze
vreemde` eigenfchap niet
`onfsdckdoze-,vreemde
ni ontdeklen: 00 k Q:lgte ik
zuIk eene
van
ilt. ;op
on ;zulk
eene afwyking
pk
van den
ate'algealgerneenen IT,d snl
niet. Dit
lid in
die
Dit lid
in de
de groorere
grootere Ol'ang,
Qrang, die
jk
in I iqu~r bewaarc,
opzetre!yk geopend
hebbend_e,
bewapre, opzettelyk
geopend •h
ebbende,
A 1ndeedt
hoofd - glad
en etten
deficit. zjg r'edl'We. bet
bet Dyebeens
Dyebeens hdofd
glad en
effen
op, en 'CI' ",ierot
geen
ronde
band
gevonden.
.
dt
gegnronde
band
gevonden
a
pp'ir'
§ '). rvl ccroer =r~
opmerking
rkin,g vc1'diende
verdiende de
de, Knie,
Knie, fclloon
fchoon
ann l: C IT1en
fcl1c1yke
vry
gelyk,
dog
breeder,
o
~t
gel
,'
dog
bioede
f, en
en- niet
niet zo
zof
0§h
diep; 00)de holte, of Deuf,; waa1'
dee~kniifeI1~
kniefchyf
~ wa~,
4,di~fled
waar •iinn •d
lO(~Jt)yop
na
haag 'niet.
~ yen:!.;
V
fpiekefr die
did l!C
den
Filet. De fpiercn,
3{~ zo
kd-h
kDle
knie

VAN ORANG 'OUTANGS .

"33
zyn
knie huigen ;
rover nederwaarcs in net Sclrenkelbeen in
t ; omflandigheden, die' overvloedig beves .,
tigen ,' at de Orang , even ;to min als andere Aapen t
overeinde gaat, of gaan k4p ; zelfs niet flaan , dan met
geboogen knieen . Waarom lieeft dan TYSON zyn Pygmy 3
DE ReFFON zyn Jocko, ALLAM-AND den Orang, overeind
iaande, a€gebeeld? :. Waarom heeft de Heer VOSMAER
then eveneens doen ovzetten in 's I'rinfen Kabinet ? De
hand is,immers -niet alleen flrydig met hec geene wy 'et
van, ge .ien en gfitoond hebben ; maar vereeuwigt eene
diepgewortelde dwaalMg, eh vernedert den Menscft
zeer aanmerkelyk ;' dour hem een voordeel to beneemen,
waar -mede . by boven alle Dieren , door het Opperweezen #;' befchonken was .
Wyders onderzogt ik, met oplettenheid, de hoofden
der Ruitfbieren, die van agter boven de knobbels det
Dyebeenderen hunncn oorfprong neemen ; doch vond
'er geene Zaadbeentjes in, die nogthans by alle de door
my ontleedde Staart- en andere Aapen zeer groot gevonden zy~. Ik vervolgde, met aandagt, de Popliteus, en
Vond 'erg een zeer groot Zaadbeen in ; doch, om der
longheids v, ille, nog kraakbecnig. D'AUBFNTON h-,xt
dit in zyn Gibbon over iT?,-; O_°w gezien , ett TYSON bekent -rondborflig, p . go, dat ny geen acht gegeevea
hat€ ,tleeze,aanmerkelvke Spier, De Katten, deVosveele andere IDieren, hebben mede zulk een
fet3,
beentje. Dc Orang verfchilt dan hier in zeer yn den
Mensch , die nooi r een Zaadbeen in de Popliteus, en zeer
dikwyls in het buitenfle hoofd van de Ku*' ier 1keft .
De Pooten • kone$en, als afgef'needen _ .onderzogt
warden ; dbch in, de mynes id liquor 5 ,4eb ik kven veele beenderen ~ of ~by de Menflzen ;`jevonden ; doch
geene za den trekker, van den langen Peronceus i flog in~
d', , die her heelbeen met de hoofden van den voorvoet vereenigt, , gelyk in de :*chekos,
en in de'Honden,
De Zaadbeenen op de binnenknokkels der toonen.
heb ik niet verder onderzogt, alzo 'er geene gevondeft
waren in het Geraamte van myn eerflen Orang .
§ io. Om net gebrek der afgefneedene handen to veryul
len , heb ik de rechter van , myne Orang, metleer Veel
naauwkcurigheid, n~gefpoord ; eri 8aarin twee4en beenderen, als in de Metrfc1Ien ; "uit a beftaaude ; gevonI . DE EL. MENGELW . N O. I .
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d-:li;; en
en een
eCI1 negende
112gende in
in den
den trekker,,
trekker vnn
grooten af,
af.
den
van den
den grooten
kider van
den duim,
duim Jtttsfchen
tusfchen bet
het o.r
os naviculare
naviCZ!lare en
en mul»,
mulleider
van den
tangulum majus
majus in
in;; even
even als
als by
tangulum
-by aile
alleAaper:
Aapen en
en Honden
Honden,~
en gelyk
gelyk CALENDS
GALENOS bet
het zeer
zecr nett befchreeven
beeft. Dan
Dan
en
befchreeven heeft.
het tiende,
tiende, in
in alle
alie de
Staart-aapen,
en in
in de
de Pithekos,
Pithekos ~
bet
de Sta
apen, en
zeel- zigtbaar,
zigtbaar, en
en door
door Ev
EUSTACHIUS
af-,
zeer
me tus allernaauwkeurigst
alletmaauwkeurigst afgebeeld,was
was'er
'e1'niet
niet.. ~Yat~tTON
D' A URENTON_zegt,
zegt, dac
dat by
hy in
in den
gebeeld,
den
Gibbon,
algemeene becnderen,
beenderen, nog
nog drie
de agt
agt algemcene
dlie
Gibbon, behalven
behalven de
overtollige
gevonden heeft,
heeft, Tom.
Toro, XIV.
XIV._pp.. #off;
105. .-~VerVerovertolligc gevonden
mits
de Pithekos,
M f,wJniede
hy, pp.. 127,
127, in
in de
Pithekos, of dei
den,aggc
Maggot,
medQ
mits by,
drie
zegt gevonden,
drie :zegt
gevonden to
tc hebben,
hebbcn, 4mbheb ik
ik de
de beendexe
bcendereniii
in
de
nieuws
de handed
11Jndcn van
van mynen
myncnMaggot
MJggotopop
llieuwsnagegaaa,°'en,
nagegaan, en.
of
ik 'e1'
'er tc
to vooren
of fchoon.
f(hoon ik
vOCJ~'Cj]flegts
i1egts twee
twee van
van kende},
kende, hec
her.
derde
derde gevonden.
gcvolidcl1.
Wy
zullen
ditditbeenig
n$eP;4,en
vVy
zuilenuit\litdedekennis
kennisvan
V3n
beenigzami
zamcnf1:el,
en
uit
uit de
de gedaante
ged,!amc der
del' handen,
handcn,inin alle
aPe Aapen,
Aapcn,die
diebekeiid
bckend
zyn,
zyn, inin onze
onzc Verhandeling
V ci'handclingover
overden
denOrang,
Or:lllg,zeer
zecroveirovertuigend,
de zogenaJ.mdc
zogenaamde band,
tuigcnd, aantoonen,
aantool1cn, dat
dat de
hand, door
door .dden
Heere
XVde Deel
ALLll;\IAND gevoegd
gl'vor:gd by
by _het
het XVde
Dee! vvan de
Heerc ALLAMAND
Nat
den Graavc
Gram DE
UFSON, 1=1011.
Nat.. Hist.
Hilt. van
\,;,11 dCi1
DE -BnUFFON,
Hall. Druk, iniledaad
kunst herlnaakte
poot is,
dedao.d eene
C('DC doordoor !..:unst
hermaakte poot
is, vvan eenig
ander
Djcr,'enen~geenzins
gceuzins vvan,-een
een Orang,
Orang, of
of van een
anderwild
wildDier,
dWig
foort-vin Aapen .
c~:lig foort van A~lpcn.
velfle Halswervelen
§ III I.. D
Dc twee
twee bbcvenJ1e
H:llswervclen waren
w~ren gedeeIaagd en
Ger
telyk
en ; dan
telyk afgczaagcl
en georooKen;
dan in
in bet
het GerJamtc
van
myna
g
"zyn
as
4e"
Jllyne Orang zyn ze niee ongclyk aan die del' Menfchen.
De
vvyf, in tegendeci, hebben zeer lange doorDcovd
ovcrige
1 t ee
nige
J1iFC 1,tftec;-:zcls, die volf1:rckt beletten, dat het Dier
den
dc~ ko
kUiko vcel. agterover kan buigcn, g-clyk wy, om der·
zelver
:zelvcr
kortheld, zeer gemaklyk doen kunnen.
TYSON e
et duiTYSON en D'AUflENTON hebben zich hier over niet dui·
delyk bepaald:' .
Aeekzels zeer
clelyk--bcp3ald.
De D In` dev Gibbon 7.yn die uirfteekzels
kort.
.zeer zeer
aan
l:oft.
De
Orang
verfchilc
dan
oak
hier
itl
zeer Jan-.
gn
ons
.
merkelyk •v
me'
vanHeiligons. .or Groote,
;it, int t fce~
§ kelyk
12 . Het
§
I2. Het Heilig- of Groote been bef1:Jat, in het fee.
let van
0rang,, tit, drie me
lyk A: meesta
let van myneDieren,
Or&ng,enuitalle
ciriedewcrvels,
de nt1eed
mccstc
, gelyk
die- lk,viervoetige
A
vicrvoeti,:;e
Dicrcil,
en
alle
de
Aapen
J
die
ik
omlcd
'I;YSPN
zyn
bebbe}
telc,,'er vyf, eb beeld .ze_af :
.-Dier
hebbc..4eTYSON
tc:!t bmo
'c1' vyf,; _en
zc f uist
af: zyn
DieT
edts vap
ci,becld
zo tyej
geilel,
ydrfiW
ver[childc
van en-1
het onze;
dochDarmbbendprcri
zo wei uit die ,gcf1:el,
als
ult cfe dusheid'
oOgt'-der
is .dp
als uit,klde platheid
cn huuf!tc
del' Dal'mbeenderen,
is de
ly elyk e~ti,
.01
iervoe#ig,
j~~~
Orang ji,
klaarblykclyk
Dier. knobb s ;. ~t
n deb een vicrvoctig
e+fpnj.k>KpW
Oak hebbentiidde> iZitbeencleren
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viervoeti e ; Dieren, recht nederwvaarts laande , baart
her zyne{~ongen even gemakl k : dit gevoegd by de opene buizen van her buikvlies,,1 7, langs de Zaadvaten in
de Manrletjes, bervwyst te terker, dat zy gefchikt zyn
om op vier pooten to loop ` i .
§ z3 . Van den Kop zullen- wy nog eenige weinige eigenfchappen, uit~ omen-Orang :, optellen, om dit bier,
met nog meer recht onder de viervoetige to fchikken .
poor eerst, ftaan de, Ooghollen naast elkanderen, als in
seen vlak, en, gelyk'in alle Aap.en, zo digt'aan een, dat
Per geen zeefbeen tusfchen gedagt, ik laat ftaan ligtlyk
ge n kan worderi. Eene vryfpreeking voor GALLNUS,
die et daarom niet gekend fchynt to hebben .
en ,dgren,
wt
ftaan de knobbels van her agterhoofds'been, daar het, gebeele hoofd op draait, uiet in her midden, gelyk in de Menfchen, maar agterwaards, fchoon
minder dan in de gemeene Aapen .
En eindelyk, ten derden, is her opperkaakbeen inL
tween verdeeld, zo dat 'er een naad is van her neushol,
tot tusfchen den haak- en fnytand, even als in alle Aaonden, Katten, Leeuwen, en in al bet herkaaupen,
wena gedierte, of fchoon die boven geene fnytandei
hebben. Dit voorfte fink bevat in den Orang, aan jeiwee boven fnvtanden, zo als her
de de kanten, de
$ ItNUs zeer klaarblykelyk uit de Aapen befchree-

eeze eigenfchap alleen brengt den Orang ondcr her
viervoetig gedierte . Ik bezit in myne Veraame1 ig koppen van Negers, van Hottentotten, Calmukken, MoIukken, Chineefen, en een groot aantal
an EAropeaaninderen, zonfche, zelfs van n3euw-en ongeboorene
der ooit , eenig bewys van die v'ef 1ng 'er in gezien
to hebbe % n § 14. Wy beiluften derhalven, i . dat de Orang Outang
van Borneo die ivy her genoegen gehad hebben met
duizenden, in deri-Haag, in 's Prinfen Kabi
en Diergaarde, leevendig to zien, is een volftrekt onredelyk
Schepfel, geheel en al onbekwaam om to fpreeken, en
van gelyken onbekwaam en niet gefchikt om overeinde
to gaan .
2 . Dat by zeer verfchilt van den zogenaamden Orang,
door TULPIUS befchreeven, en van then van TvsON, en
de Jocko van DI: BtVFroN, als die alle uit Angola gekom en zyn .
C 2
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4rag ten dien opzigte en boven al bet belang 't geen zy ftellen om
bet welflaagen daar van niet wereldkundig to maaken, heeft eenigen doen oordeelen dat deeze Ontdekkingen loutere harsfenfchimmen wasan ; en doen vastflellen dat ze ten grondflage ftrekten
van veel grooter ontwerpen va ,eenen anderen aart . Ik heb my
voorgefteld eenig licht to ve1 •fpreiden over deeze duistere zaak,
en, indien ik hot zo verre niet kan brengen, dat ik my mag vleien
de twyfelingen, in Europa bier overgereezen, to willen verbannon, zal 1k, ten minften een klein gedeelte van bet gordyn, 't
Kwelk de wauheid bedekt, opligten. Eerst zal ik lets zeggen van
Kamchatka, welks Gefchiedenis en Koophandel onaffcheidelyk
zyn van de Ontdekkingen, thans hot hoofdvoorwerp onzer befchbuwingo.
Naa de v~e estering van Siberie wilde de Czaar XWAN BAZtLOWITZ nE II` de Volkrykheid en do grenzen daar van ten Noorden en 4# Obsten kennen : by zondt, ten dien einde, een zeket
aantal Waarneemers , vergezeld van Gewapende Nlanfchap, op then
Tocht uit. Dit onderzoek duurde de laatfte regeerings jaaren van,
dien Vorst, en bet was eerst onder zyn Zoon FEDOR IWANWRITZ,
dat deeze Reizigers wederkwamen met hot veihaal hunner `gedaane ontdekkingen. Naar laid van hun herigt paalde Siberie ten
Noorden aan de Ts-zee, en ten Oosten aan den Stillen Oceaan .
Men heft in de Archiven van Siberie de egte flukken van deezen
Tocht gevonden ; waar nit blykt dat een deezer Schepen tot aan
Kamchatka gekomen is .
Do Ryksonlusten, ftaapde de regeering van den Ryksoverweltni-soRis aouDEwow, gereezen, en voortgezet door de valf~lle* i P' lIissl N, wen den langen tyd Ruslands aandagt of
van de ontdekking van Kamchatka. Dit Schier-Eiland bleef bykans geheel onbekend tot den ty1 van Czaar PETER DEN I . Het
blykt, dat, in eiit tydperk , do Xofakken tot Iskoutski en $akoutski
verdreeven, en genoodzaakt die Landon door to zweiven, om
de genoegzaame hoeXeelheid van Zabelvellen, vastgeftelri tot bet
herkiygen hunner vryheid, op to doep, al nader en nader aan
Kamchatka kwamen, on bet beftaan deees, ds ontdekt8n. PETER DE I deedt _deeze voetitappen `~olgen, eh verkreeg cene
vblkomene untde
door niew a reizen en nieuwe waarneemingen.
Het nieuws zyner ontdekkingen zich in 't geleerd Europa verfpleid hebbende, hragl de Academia der Weetenfchappk to Parys
PETER DEN I, in-den Jaare MDCCXXV, onder 't oog, van hoe
veal aanbelangs hat zou weezen den afftand van America ten Qosten to weeten, van 't Nooidoosren van Kamnchatea : of do vdreeniging daar van ten Noorden by de Kaap Tfchutki of T/chukotskoinof, den Ouden bekend onder den naam van hot Voorgebergte
Sabin. Dit denkbeeld droeg de goedkeuring van den Czaar weg,
bezield met eerie hegeerte om zyn Ryk uic to breiden, en wel ink 3
zon-
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America, baa1de bet Hof van Rusland over om neg een derden

Tocht to beftaan, oin voile zekerheid, ten opzigte van een zo gewigtig. ' k',te bekomen. I'ti derv:jaare MDCCL$IV , gaf het twee
epen Skounars genaaimd, aan de Capteins TSCrIITSCriA1 teine •
tow, s1 NOW en BABAIEW, eti een,Schip van 't zelfde maakzel
aan de Capteins RRENnTZIN en Le seftbw, die last hadden om 'na
4me*a to aevenen en- elkander te~oi*t»oeten- de eerften zouvan Kamchatka
den iveg"ten N6orden`ftteenien, eii de laat1
techt aanzeilen. - Zy 6ntmoetten elkatider gelukkig', en hunne zamengevoegde verhaalen bevestigen de ontdekking vari - het VasteLand van America, van den= 6o tot den 70 graad Noorderbreeedte.
Ofider de' Regeering van dezelfde Keizerin CATIIARINA Dr II,
is 'er eene Maatfchappy van Rusffche Kooplieden opgerigt, om den
Handel des Ryks in die nieuwe Landen tc dtyven en uit to breiden: zy heeft, zints den JaareMDCCLXIVtot bet Jaar MDCCLXVI,
de Ellanden'Oloutroski., en de Eilanden Oleoutski ontdekt, die
inet • die van Anadir, door aExxrNrr en TSHIRIKOW gezien ., den
1Vieu'ven Noordfchen Archipel vormen, in den Sullen Ocean tusfchen America en Kamchatka.
Men weet, in 't algemeen, ten opzigte van de Eilanden in deezen'Archipell tusfchen de So en 70 graaden Noorder-breedte gelegen,, cJtat die tusfchen den 5o en 'ssften graad liggen, dezelfde
lloortbrengzels uitleveren als de Aourilfche Eilandep, als inede dat
de Inwoonders op dezelfde wyze, gekleed gaau , en dezelfde Zeden
hebben ais de laatstgemelden. Wat de Eilrpden hetreft, die m n
turf
;do' S en 6of n graad vindt, de Volken, die dez c
bewodnetl, gelykef- bykans in alles de Kamchatkalers (*) . De
epen ttisfchen-den--So en 70 graad, zyn
met Bosfclben hegroeid, hebben B .ouwlanden en eene groote mcnigte Wild.
De Wilden, die bet Noordlykst gedeelte van den .1Vieua'on Archipel hewoopen, mogen, wat hunne geftalte, hunne kleqoing, en
omuiegang, betreft, vergeleeken' worden met de oude Inwoondeien
der. Eilanden, door de I'ranfchen-en E4rlfchen, in 't Zuidtn van
America ; Stddkc
De aanmetkelfedn bekerdl'e ')rit tiaen deezes Noordfchen Archipels zyn acbt In, getal : wy zullen 'er de beste befchryving vail
geeven, die oi}s mogelykis .
i . Het Eiland Tagolt heeft honderd vyftig Werfen'rn den omtrek, men vindt'er noch Bosfchcn noch Krcupelhout : eene foort
van Kruid dienc om vuur to ftooken . Men weet bet _ nette getal
der Inwoonderen niet, die zich meest voeden met roode Worte .
len,
(') Van de Inwoonders van Kamebrika hebben wy ohzen Leezeren een
bteedvocug vcrfag gedaaq in onze Hed. Vaderl. Letter-oefeningen, VI .
TI.4
. St. bl . 124, enz .
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7. Het Eiland Kad jag heeft eene goede haven, en is gemaklyk
voor gelaaden Schepen aan to doen : op 't zelve is een Meir van
omtrent' zes Werften lang, en den Worst wyd . Uit dit Mdr
itraotnc eene Rivier ointrent eene myl tang en honderd roedett
breed, by den uitloop aan de tee : deeze is zeer vischryk, men
vangt 'er Zeebraasfems, Bakkeljauwen, en Haringen van zes en
zeven duimen lang . Dit Eiland is wet bevotkt~9e Inwoondeu
Zyu woest, zonder Opperhoord, zonder fchaatnte`,'en voerengedin
naamen die den een van den ander otiderfcheiden . Hunno klec.
ding beftaat in con rok gcmaakt van Beverbulden, ook wet
-van zwatte, gi yze of roode Vosfenhuiden,en zointyds van Harte,
vellen ;doch men weet niet van waar zy deeze Dieren krygen . Zyr
draagen, in den winter, hoog komende Schoeizels, en dekken hot
hoofd met verfcheidenerlei foort van mutzen ; doch de Broeketi
zyn by hun even min als by de Bergfchotten gebruikelykj : zy hebben geen kennis aan Metaalen : de Mesfen , waar van zy zich
bedienen, zyn van hartenheen~emaakt, gefcherpt met een zwarten fteen, waar mede zy ook hunne pylen voorzien . Zy hebbeit
geene andere wapens dan pyl, boog, piek en fchild . Men heeft,
aver de woestheid dcezer Eilanderen, gcoordeeld uit de vuurigheid met welke zy aanviclen op do Rusfen om die to dooden,
en zich meester to maaken van 't geen zy by zich hadden . Zy
doorbooren den ondei lip om 'er cieraaden,in to hanger , gemaakt
van v=ogclbeenderen en de beendeien van mdere dieren : zy hehben ook do gewoonte om bet aangezigt
befchilderen . Zy bewoonen zeer morsfige ~'osrtes, en vaaren~ret hunne Canoes .
netten, wear van ay zich bedienen om in de rivieren to 4Mvan beesten zetfuwen vervaardigd., Zy gebruiken ook
fciee,
beenen vischhaaken om kleine Zeevisfchen to vangen, welke zy
op zee rauw inzwelgen, zo doen zy ook bet vleesch der Bevers,
der Zeehonden, enz . Ten lande eeten zy bet vleesch vai Vocfen,
Beeren, Hermely-aen en andere viervoetige Dieren : ook Wild gc
vogeltje, als Wilde Ganzen, Kraanvogels, Eenden, R.vens Cut
Kraaijan, enz .
De eenige vrngten-, die dit Eiland voottbrengt, zyn in *uslantt
bekend onder de uaamen .vart-Brottcenttza, Chikonecha, Kloukovia,
Tchernitza, GoloubeII#,-1'ologuenianeka, Sarana, waar van deeze
onder den Soeeuw' andere in den Zomer, groeijen . De zwarte Papulier is bet eenig Houtgewas aldaar ; de boomen blyven laag,en
bebben over 't kruis,niet meer dan vier of vyf duimen .
$ . Het Etland Oumok, voor den Jaare MDCCLXVII ontdekt,
heeft eon omtrek van dertig Werften . Het levert geen Hout uit,
atleen groeit 'er cone foort van Kruid gelykaandatvan$amchatka,
waar mede de Inwoonders hunne wooningen dekken en,,verwarmen . Deeze Eilanders oefenen geen Godsdienst, zy leeven in
veclw yvery , en elk Gezin gaat in zyn 7ourte ; zonder ondedcbeiA
by eil;ander , leggen, zy kotnen 'er in door een gar iu'c bovenfte
5
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dcr gedceltc trei.t ter jagt of ter vischvangst . Zyr .-komen ver,
volgens to Kanzchatka, of in andere Havens, to rug ; afgelost zynde
door andete Schepen ten dicnzelfclen erode gezonden . Waarfchynlyk is, derbalven, de redo, waarcm Rusland zyne veriigtingen, in
dit,gedcelte der Weald, zo zoigvuldig veibergt, geene andere
dan de begeeite om cone vastighcid, welke hot nog nict op het
Vaste land heeft, op to rigten,en anderen to doen gelooven dat
bet reeds zo vene gevorderd is ; tragtende dua andere Volken,
die met hunne Volkplantingen niet veire van daar liggen, to
beletten om mededingers to word ;n . Doch, naa den Tocht der
Spanjaarden in den Jaare MDCCLXXIV, die do kusten van
America,door TSHIRJKOW ontdekt, gezien ;en zclfs land verkend
hebben op 49, Op 4o, on 39 Graaden, kunuen de Rusfen zich niet
langer ftreelen met hot denkbeeld van 't geheim hunner verrigtingen, en dat zy, zonder mededingers, de vaait in dat gedeelte
van den Stillen Oceaan zullen behouden. Men mag zelfs verwagten, dat, deeze twee Volt elkander ontn .ottende, daar uit
eon nayver zal ontflaan, die T[ittig kan weezen tot hot voortzetten van de kenuis des Aardkloots, ten opzigte van Nieuvr
ontdekte Gewesten .

NUT D$R LIIIHEID .

alles, wat het menschdom deezer Eeuw eigen is, enter
O rder
,uit veele~ heitzaame gevolgen voortvlocijen, weet ik niets, Mat

den , voorrang verdient boven do gemaklykheid . Deeze gefleldheid,by de Latynen genaamd pigrita, inertia, en by onze Nederlandfche Voorvaderen, met den bekenden naam van Luiheid her
fkempeld, zal tegenwoordig, uit then hoofde, hot onderwerp myner
beknopte Redenvoeringe zyn . Mogte zy flegts, M. T . haaren
invloed in geene al to ruime maate over ons uitflorten, op daft
Gyl .- under •het tochooren niet in .
tVlttscn , ulyne tango .niet al
to ras vermoeid worde van fpree
.
Laaten onkundige Godgeleerden de Luiheid (belgt u niet M. T.
over deezen tram) een pest der ziele noemen ; laaten de Zedcmeesters haar als bet beder£, en een kanker der ivlaatfchappy., affc.hilderen ; laaten haar eindelyk do Genecaheeren befchuldigcn,
dat do vogten des lichaams, door haar toedoen, bedorven wordcn ; en dat zy dus eerie oorzaak is van ontelbaare zickten .
Billyk zoudet gy, - M . 'I' . veri}oord worden, indien ik Ulicden de ongerymdheid deezer flellingen wydloopig wide ontvou'
wen : dit doende zou het immers, (behalven dat het Ul . to vecl
moe :te zon kosten om 'er naar to luisteren) fchynen , als of 1k
LT1. voor leerlingen in deeze fraaije weetenfcbap aanzag, daar ik
U!
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endertusfchen seer we] overtuigd ben, plat ten minflen veeletl
swer deeze kunst meesterlyk verftaan : Liever zal ik , om tog
niet to verveelen, maar eenige weinige aanmerkingen maaken, om
u, 6 loffelyke Luiheid! en Ul ., 6 getrouwe beoefenaars derzelve, van die blaatn to zuiveren, daar gy zo dikwyls ten onregte
mede betigt wordt.
1 . De Luiheid is heilzaam voor den Godsdienst . Een Lui
mensch gelooft, ligtelyk, dat geene, bet welk hem door zynen
J.eeraar wordt voorgepredikt ; dewy] by tegen de moeite opziet
van zelf de zaaken nader to onderzoeken . Was aptNOSA een Luiaard geweest, by had den Regtzinnigen nimmer zoo veel works
verfchaft, om zync fchadelyke jaa zielhedervende kettery uit to
roeiien . En gy, 6 Dr . sETCSER , waart gy met den geest der Luiheid bezield geweest, nooit hadden de arme Spooken en onfchuldige Nagtgeesten zo hals over kop naar het onderaardfche behoeven to verhuizen : gy hebt, dewy! gy niet lui maar vlytig waart,
den Duivel uit deeze Wereld ,
agt to verbannen . Maar wat
ge ook uitgevoerd moogt hebh
uwe poogingen fchynen niet
volkomen gelukt to zyn ; uw arbeid heeft zulks niet to wege gebragt : dewy] de Duivel, (gelyk onze 'I'heologanten zeggen) hier
nog cene groote heerfchappy voert, en zyn ryk zeer uitgeItrekt is .
II. De Luiheid is jfnfieun der Maatfchappy . Waren alle menfchen even naarftig, even arbeidzaam, waar zou het met onze
Fabrieken heen ? hoe zouden onze ambagtslieden aan de kost ko.
men? Was ieder even naarftig, men zou tier ftukken lakens gek t zien, tegen nu een ; en bygevolg zouden dezelvd zo ligt
net van de hand gaan . Was elk even naarftig, men zou met 'er
tyd nieuwe Fabrieken moeten aanleggen ; en waar zou dan de
Franschman met zvne Zyden, en de Engelschman met zyne Wollen
Manufattuuren blyven? 't Is waar, men zegt, daar v-eel Fabrieken
zyn, helpt men veel handen aan 't work, en veal monden aan 't
eetcn ;,bchalven dat het- Land 'er •ook groot voordee! by beeft.
Dan,
. T., bet zoude my to veel moeite kosten dit alles to
evederieggcn. Maar,
gy,byzonder, 4 Luie Huisvneders en Huisbezorgf ers ! hoe nutrig zyt gy voor den Koophandel ! gy helpt den
atitagtsman aan bet brood, en den winkelier aan neering . Yverige
en naarftige Huishoudfters .zitten geduurig met de naald to pikken,
cm haar en haarer kinderen kleederen to vcrltellen ; dewelke op
sulk eene wyze jaaren lang kunnen duuren . En war voordeel
heeft de winkelier en ambagtsman by zulke huishoudingen ? In plaats
van` dezulkcn to gelyken, die alles met Argus oogen naagaan,be .
rnoeit gy u nergens mode, dan met eaten, drinken, en flaapen .
Z :et gy, in • ;het gewaad-uwer Huisgenooten , eene fcheur of een gat,
gy I iar 'er een tweede bykomen, wear op we! ras cen derde, en
fchielyk do verflonfng van hat ganfc4e kleed moat volgen . En
sulks dint gy alleen met dit beilzaame vooruitzigt, pin zoo veal
to
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to fchielyker in ue noodzaaklykheid gebragt to worden, van een
geheel nieuw Weed to kdapen, en dus den wmkelief en Am •
bachtsman een ftuiver to laaten verdienen . Daar bet zoo gaat met
de kleederen, heeft zulks ook plaats met opzigt tot alle de overt_
ge huizelyke bezigheden ; dat van zelve volgt ; des ik 'er niet
nicer van behoeve to zeggen . Gy Mat dus den zekei iten weg in ,
om tot de by veele Philofophen zo gepreezene armoede to geraaken ; vooral indien uwe Luiheid een weinig door de Hovaardyonderiteund wordt .
Ill. De Luiheid is nuttig voor de Gezondheid . Een yverig
mensch, wien de opgaande Zon reeds werkende vindt, en de
fchemeravond naauwlyks van zyne bezigheden kan afrukken, hoe
veel gevaars loopt dezelve van zyne gezondheid to bederven, ja
geheel to verliezen? En dit heeft zo wel plaats in den Geleerden,
die met bet kiiek_en van den dag syne boeken begint op to flaan,
als in den Werkman, die zich 's m3rgens en 's avonds aan de
koude lucht, en den ganfchen, g aan de brandende Zon , blootftelt. Als men den ganfchen
zit to ifudeeren, hebben de
maag en darmen geen genoegzaame ruiinte, om haare veerkragt
vry en onverhinderd to oefenen . Daarom is het beter, 'smorgens
tot negen of Lien uuren , uitgeftrekt , in zyn bed to blyven liggen ;
als wanneer het lichaam eene vry natuurlyke geftalte heeft, en dus
beter in flaat is, om de overvloedige fpyz en drank van gisteren
avond to verteeren . Ook is men, geduuren3e den flaap, vry van
zorgen ; en wat is 'er nadeeliger voor de gezondheid, dan zorg ,
en kommer . Beziet eens, M . T . bet lichaam van eenen zorgeloozen, die zich neigens aan ftoort, en gelyk men zegt,C,~
woof over Gods land Mat gaan : hoe dik en vet, hoe welgedaa i,
ziet by 'er uit ; in tegeniellmge van eenen, die zyn hoofd geduu,rig vol zorgen heeft, en door zyn mager en bleek weezen genoegzaam uitwyst, dat zyn hoofd vol muifenesten is . Beziet denwerkman, die zyn tyd wel weet waar to neemen ; en drie vierden van
den dag met zoeken en in order fchikken van zyn gere$edfcha
weet, door to brengen ; die den tyd, dat zyn Meester niet b
hem is, als een uur van ruste we t~ .gelwiken. Befchouw' lien,
zegge ik, en vergely7t hem by
n arWidzaamen, een yverigen
werkman, die, (6 Dwaasheid!) geen loon wil ontvangen, voor
dat by bet verdiend 'heeft ; die even veel werkt, in het afweezen,
als in de tegenwoordigheid, van zynen meester . Hoe vermoeid
gaat deeze 's avonds naar zyn huffs ; dewyl zyne waggelende beenen hem bykans de noodige onderfteuning weigeren : daar de eerite vry wat vrolyker zyne werkplaats veilaat, dan by 'er heenen
in
$ Dus hebbe ik u, M . T . de Luiheid a13 zeer voordeelig afgefchetst ; en 6! wat zyn wy gelukkig! dat wy ons daar van in zo
ruim eene maate bedeeld vinden ; ja ik zie haare bekoorlyke vleugelen reeds over TJI . tlitgefprgid . Nyi;aax ik hcbbc aog eeB word to
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2eggen ; lad*n ivy ondertuafchen eons eenna ., .ig geeuwetl ; op
dat de flaap nog een weinig van ons gwveerd moge worden .
Waren de Godgeleerden volkomen over tuigd van de fchadclykheid der Luiheid voor den Godsdienst, ei,iteve! hoe komt bet
dan, dat men 'er onder die Heeren zo veelen vind die Pen groot
gedeelte van hunnen leeftyd aan de Luiheid toewyden? Hoe komt
liet dan , dat men zoo veele onbeludeerde Redenvoeringen en Predikatien hooit, die zeer los met iloplappen aan malkander genaaid
2yn ? Hot antwooi d is klaar ; de Heeren hadden weinig gefiudeerd ;
by gevolg, zy waren lul geweest.
Waren de Zedeineester, overtuigd van den fchadelyken invloed der Luiheid op de Maatfchappy ; zy zouden zelve de naarftigheid wet beter betragten , en uitgewerkter Verhandelingen
fchryven, of work by der hand neemen, daar zy wat mede konmen winnen, om hunne huisgazinnen met eere to onderhouden .
En gy, 6 ontelbaare menigte van Geneesheeren, indien gy
miet volkomen over tuigd waart,~ll de nutheid der Luiheid voor
de Gezondheid, gy zoudt u, uikgehuikte zoonen van Apollo,
buiten noodzaak, in geen koets van bet eene huis naar hot andere
laaten fleepen . Gy zoudt u zelven wet wat meer moelte geeven ,
em de oorzaaken der ziekten, en bet wonderlyk maakzel des
menfchelyken lichaams , to kennen . Gy zoudt - u zo dikwils niet
behelpen, met een i# , voudig recept, bier ol; daar uit eenen ouden Aufteur gecopieerd . Gy zoudt uwe Patienten, om aan de
ziekte hot voedzel to beneemen , niet in een zondvloed v9n Gerjlenwater en Julapiums doen verzuipen ; maar de oorzaaken der
kten nafpooren, en dezelven weg neemen . Was 'er geen Luireid, en was elk even naarftig in dit zoo gewigtig beroep, waar
2ouden dan de Nodes van daan komen, die zoo wel in de praktyk
der Geneeskunde ids in de kleederen heerfchen ; en die zo nuttig
2yn, om veele onkundige Dottoren voor verflandig to doen doorgaan . Is 'er iets nieuws, 't zy by geval, of door de vlyt van den
n ontdekt, flraks wordsµ het door een tweeden geordoneerd,
n de Verde en vierde durft bet reeds als eenpanac2 voorfchryven
wat is hiervan de redg? Luiheid!
Maar zou ik, M . T . alle foorten van Luiheid befchryven , dan
zoude ik zeif de Luiheid moeten vaarwel zeggen . Ik zal daarom
maar eindigen ; wet bewust zynde dat gylieden alien u vanideeze
gemaklyke en loflyke gefteldheid nietligt zult laaten aftroonen!
A. F. M .
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ZAMENSrRAAI, , TUSSCHEN MERCURIUS EN BIEVRAUW DE
BON TON .

(Uit het Engelsi 1 .)
MEVROUW

DE

BON

TON.

\7aarlyk, MERCURIUS, ik kan bet genoegen niet hebben alit
thans met u to gaan . Ik heb myn woord elders gegeeven,
volftrekt gegeeven .
14 ER CUR I US,

Ik weet dat gy een beminnelyk en teder Egtgenoot hebt, en
verfcheide lieve Kinderen ; doch let is onnoodig u to zeggen,dat
noch de Huwelyksliefde, noch de Moederlyke genegenheid tot
haar kroost, noch zelfs de zorgy,voor 't welzyn van den Staat, of
de eer des Volks, iemand kunn . ontlleffen van to gehoorzaametn
wanneer by geroepen werd om zich na °t Ryk der dooden to begeeven . Indien de droeve Boode des Noodlots niet zo volftrekt
was als by onwelkom is, zou CHARON niemand hebben over to
voeren, dan een eukele zwaargeestige Engelsman . Laat ons gaan,
Mevrouw, gy moet uw Man, uw
n Kind
verlaaten, en den
Styx overvaaren .
MEVROUW DE BON TPN .

Ik had niet voor, aan to dringen op myne verbintenisfen aan
ntyn Man en Kinderen . Nooit heb ik my zeer ever hun bekommg0
Ik beb geene andere verbintenisfen,dan die aan eene Mevrouwe
van myn rang voegen . Zie op myn Schooriteenmantel, gy zult
zien dat ik Maandag na Schouwburg, Woensdag na 't Bal, en Saturdag na de Opera moet, en de overige avonden van de Week
op Speelpartyen : zo is myn tyd voor de twee volgende maandens
verdeeld. Het zou de onbeleefdfte zaak der weleld weezep,,~ .
gebreke to blyven, om aan zo veele vgrbintenisfen to voldoe'II .
Indien gy bet wilts uitftellen my terhaal n den volgenden Zomer,
ik zal &n wt al mvn hart medegaan . Mi$fchien zyn de Elifeefche_Velden min verveelend-dan het'Lnndleeven op deeze Wereld . Zeg
my, bid ik u, -bebt gy, in de onderaardfche gewesten, een aangenaame Vaux-hall,, en een betoverend Ranelagh ? Ik verheeld my, dat
ik my niet zotf haasten om uit den vloed Lethes to drinken , op een
tyd, wanneer 'er goed gezelfchap is .
AIERCURIUS .

Goed! Het is onmogelyk dat gy in bekooring zoudt komen, aim
daar nit to drinken : gy die bet Vermaak, tot bet oogmerk en einde van uw geheele leeven, gefteld hebt . Een teug uit then ftroom
der vergetelnisfe is goed oin de lastige zorgen to verdryven : maar
wie
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wie 2ou de gbdagten van zo veal vermaaks en c .olykheids willett
verbannen ?
MEVROUW DE BON TON .

Vitfpanningen hebben, in de daad, de groote zaak myns leevend
tiitgemaakt ; doch wat vermaaken betreft, ik beb 'er geene genoo •
ten , naa dat zy voor niy bet aantrekkelyke der nieuwigheid verlooren hadden .
Wie kan zich vermaaken met bet zelfde to
zien? De laatfte uwen dier veimaakneemingen, en de verveeling,
welke zy veroorzaaken, gaven my Vapeurs ; zy doofden de vro •
lykheid myns Characters uit, en hebben, van myna vroegfte jeugd
af, myna natuurlyke leevendigheid weggenomen .
AIERCURIUS-

Indian deeze leevenswyze u niet behaagde, waarom 'er dan in
volhard? Mogelyk hebt gy gereend dat 'er lets verdienitelyks in
gelegeu was .
AMEVROUW DP. BON TON.

Ik was al to zeer veibysterd`rim ooit tc denken . Deeze lcevenswyze was veire van my aangenaam to dunken : maar myna
Vrienden en Vriendinnen betuigden my, by aanhoudenheid, dat
de uitfpanningen noudig waren . Myna Door verzekerde. my, dat
die leeftrant niyne anders doffe geesten in beweeging hielp . Myn
Wan beweerde bet tcgendeel ; doch gy weet, men moet zyne
Vrienden en Vriendinnen verpligten, zyn DoEtor gehoorzaamen,
en zyn Man tegenfpreeken . Daarenboven ftelde ik 'er myn lar
in om voor acne Mevrouw DE BON TON to gaan .
AIERCURIUS .

Eene Mevrouw DE BON TON! wat wil die uitdrukking DE
TON zeggen . . . . ? Ik bid u geef my bier van eene bepaaliiig .
MEVROUw DE BON TON.

BON

Ik verzoek des verfchooning, MERCURIUS ; can der voorregten
van de Bon ton is Diets to ~epalen ; en niet bepaald to weezen.
De bon .ton . . . dit to bepaalen is een bron van twistredenen .
De Bon ton - is --,., ile'kan niet zeggen wat dezelve is ; maar
ik zal myn best doen oidru to zeggen wat dezelve niet is . In de
Verkeering is dezelve geen Vernuft ; in de Zeden is dezelve gees
Befchaafdbeid ; in 't Gedrag is dezelve 'geen Bekwaamheid ; maar
Iieeft zo iets van dit alles ; en kan alleen eigen weezen aan lieden
van zekeren Rang, die op zekere wyze leaven, en met zekere
Perfoonen verkeeren ; die zekere Deugden niet bezitten ; die zekere gebreken hebben , en in zeker deal tier Stad woonen . 't Is
'er zo made gelegen als wanneer een post van aanzien, iemand,
tersh'alven, gegeeven wordt, zulks veronderftclt dat de Peifoon,
die dezelve bekleedt, een verhevener rang bezit dan na welken
by kon dingen, en zy die bet zelfde regt hebben am die to bekleeden, zullen ze hem niet betwisten, uit vreeze dat men zou
den.
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denken dat zy tie regels van beleefdheid niet kenden . Onder,
iusfchen, inyn Beer, weft ik u niets nicer van de Bon ton tes
zeggen, fchoon ik dezelve bewonderd, en it myn leeven daar
tia geftaail lieb .
mERCURIUS .
In deezer voege,, Mevrouw, hebt gy uw leeven gefleeten,,
uwe fchoonheid bedorven, uwe gezondheid ondermynd, met bet
loflyk oogmerk om uw Man to wederflreeven, en een niets to
verkrygen, 't welk men de Bon ton hoot .
MEVROUW DE BON TON .
Wat wilde gy dat ik zou gedaan hebben ?
ME RCURIUS .
Ik ial uwen trant van onderrigtint, volgen, e% u zeggeil vat ik
wilde dat gy niet zoudt gedaan 'hebben . Gy hadt uw Tyd, uw
Verf} nd, en uw Pligt, niet oeten opofeien aan de Mode ed
aan de Dwaasheid . Gy hadt t~eluk van uw-n Egtgenoot, on de;
Opvoeding uwer Kinderen pier, moeten veiwaarloozen .
"IEVAOUW DE BON TON .
Wat de Opvoeding myner Dogteren aanbelhngt aan deeze heEi
lk geene kosten gefpaarc . Zy hebben een Dansmeester , een Muzykmeester , een Tekenmcpster en een Frcri fiche Gouvernante gohadt om Fransch en goede inanieren to leeren .
MER'CURIUS .
Zo heeft dan een Datjsmeester,, een Muz ftmeester , et n Tekenmeester en eene Franiche Gottvernante, Khaar in den GoA4
dienst, en in goede Zeden, onderweezen, haar verfcand en hart
gevormd t Misfchien was zulk cen onderwys recht, gefchikt oin
hun eerlang de Bon ton to doen verkrygen . Uwe Dogters, dus
opgevoed, zyn zeer bekwaam om Vrouwen zonder Huwelyksliefde, en Moeders zonder Kinderzorge, to worden .
Ik
beklaag den leefkoers then zy hebben aangevangen, en di0i g'i
MINDS is con grommig oud Man, die nietg
hebt afgelegd .
-- tlk beef voor u .
hot minite van do Bon ton bezit.
De beste road, welken ik u kan gbeven is, dot gy in de andez
Wereld doet gelyk-gy in deeze gedaan hebt, to weeten dot gy altoos hot geluk najaagt , zonder ooit den weg op to flaan , die alleeu derwaards leidt . - Blyf op den oever van den Styx ; zwerf
neduurig been en weder . Slaa bet oog op de Elifeefche Yelden
~och waag hot niet daar in to treeden, uit vrees dat MrNos u in
den Tartarus zou werpen : want hot verwaarloozen van Pligtsti
ir_an zo zwaar als wee2kenlyke Misdryven geftraft warden .
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ALCI1v~'I EN AM'9L4A .

ALCIrIUO$,.EN

AIVIELIA .

lcindor en Amelia bemindon elkander , met de vuurigffe liefde .
j Alcindor was con edel jong, .ling ; Amelia de fchoonite der
rnaagden . Beiden waien ze in die laaren, waarin de liefde ons
beheerscht . Lang poogde bet meisje bet aanzoek des jongelings
van zich of to weeien, even gelyk de roos den adem des zefirs
van zich afweert ; doch welhaast met grooter bekoorlykheid'en
meerdere zagtheid zich tot zyne liefkoozcryen terug neigt . Een
eruime tyd was nu in hui e - aerlinge liefde veritre ken, on
morgen zou Hyi cn lien vere* ,-j ; morgen zou by den tederf en band tocknoopen, die ooit -etlouwe liefde bevestigd had .
Verzonken in vclrukkingen, w
s de blyde vooruitzigten van
Jun zo kort byzynd gelak , wan den zy door de beemden, en
dwaalden verre of van hunne vaderlyke wooning .
„ Maar,, o myn beminde ! fprak de jeugdig~ fchoone, na dat
ze ecne pool zuchteud gezweegen had : „ 8 Ili~n beminde! 2e ;
my toch wat zo plntslyk in my myne gztukza igheid verffoort?
Eene Vstere twyfcl&ng bewolkt myne ziel. Wat voorgevoel !
teat aandoeningen, welken ik nooit voorheen ondervonden beb !
Ach! zyvergiltigenp~ myne vervrolykende hoope1,
De
g~, die onze gehti,zallgheid zal bevestigen, is za nabv, en
4ter fchynt !-Ct irf toe, arsc3f dezelve nosh verre van ons of
ware. - Wat-kan my ontbreeken, myn dierhaare! daar ik u
bezit? Zyt gy de wensch myner ziele niet? en echter zwoegt
myn beangftigd hart, echter illet zoongerustinmy! -- Doch,
zie., IW e de wolken,, akelig zwatt, zich boven bet gindfchebosch
ii~n verzamclen . Hot ©nwedr0s naby . Hoe ruischt bet geboo .Ae reeds! Laat ons vl~gten, myn gelief4e! Hoe flaat de
iliormwind my de veribrooide regendroppen in •h ot aangezigt!•
Zaat ons vlugten !"
Zy vlooden ; maar hot onweer overviel hen, en bet naastby zyn+de bosch was hutr' •: iykplaats . Reeds brulde de ftormwind geweldiger, en boog hot geboomte laag voorover ter aarde . Schitterende blikfems doorkruisten hot .donkere gewelfzel des hemels,
en loeijende donders achtervolgden dezelven .
„ Vrees niets, myne geliefde, fprak Alcindor ; fidder zo niet
in myne armen . De Godheid befchermt ons ; zy bemint de onfchuld, en gyr hebt Haar nimmer beleedid.
Zie, my
dunkt , dat bet van achter dien heuvel reeds" licht,-r word . Ras zal
bet fchrikverwekkend orweer voorby zyn ; en alsdan zal de verfrischte aarde, met nieuwe bekoorlykheden, ons aanlachen" .
Hy fprak ; en zagtjes liet hot meisje Laare gloeijende wangen op
2yi borst nederzinken .
Eene zilveren traan roldc langs dezelvera,
•
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ven, even gelyk de dauw,des morgens van de bloemeh der liefde
afrolt .
kan ik bet ontvouwen? - Verfchriklyk! De ontMaar,
vlamde donder fcheurt ndg eenmaal de lucht, ftort klaterend voor
den jongeling neder, en dood zyne tedergeliefde bruid. --- En
even alsof do natuur verzoend ware, nu haar meesterftuk vernield
ligt, nu volgt geen enkele flag meer.
Wie kan den toeftand van 's Jongelings ziel affchilderen $ wie
zyn lyden uitfpreeken? Hy ftaat, even als van denzelfden donder
getroffen . Doch to feevenwas ysfelyker . Hoe flaat by zich voor
bet brandend votbrboofd! Hoe ryt by zich de borsc open ! -- Is
'er geen blikfemftraal meer overig, die, medelydend, hem ontzielt !
„ Myne Amelia, ik volg „ , Ciep by uit, e# rukte woedend
bet doodlyk geweer van zyne zyde . Sidderende hoot zich lie& gebloemte, en angstvallig beefc1 de ftruiken in 'i rond .
„ Myne Amelia l" - en , i ~. purpere bloed vloeide in heetc
ftroomen uit, op de dlerbaare,geliefde .
U.

1778.

OP DE SCHOONHEID DER ZONNE .
6 Gouden Zon, 6 wondre kh ate!
War zit gij rijk van glans, en groot!
Wie kan, naar waarde, uw' luister maalen!
Daar 't oog zich blind ziet op uw ftraalen !
Wanneer gij, in uw fchoonst gewaad,
Hel in bet zuider asponlt ftaat,
Dan duet go ons in uw' omtrek, aeeifen
„ Hij, die mijn Schepper is, meet eeuwig'gi gepreezen"!

DE OPHELDERENDE RAAD .
.ifonfus, -- een dier wreevle menfchen,
A
Die, nimmer met hun ftaat to vre8n,

Altoos naar andre omftandigheen,
Volmaakter lot en fchatten rvenfchen .
Dx

Al
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Alfoni`us fprak Alardus aan : .

;, Myn goede vriend ! hoe laag van waardc,

• Ja hoe verachtlyk is tleeze aarde,

, Men zict 'er niets dan euveldaan!

„ 't Iibfchreiensvvaardig lot der vroomen
• Gaat van verfmaading nog verzeld ;

De boozen, door geen Teed gekweld,

• Zyn tegen hun N&oringenomen!

• Neen i . . . 't ongeryk is al to groot !

• En da ::rom moot ge

r`:n ontftelien,

• Als men u cerlang zal vertellen,

• Dat ik my-zelv den kop in fchoot V'

•

ik kan uw klagten niet weerftreeven' ,
Voer hem Alardus to gemoet
'Er b geen heil, geen wenschlyk goed,

• In ' nietig onderm :anfche ldeveu!
• Dierhalven, .nu ons niemand zief,

Moest ge u geen,oogenblik beraaden :

•

Wagt. . . . ! myn ltstool is reeds gelaaden . . . .

• Welaan . . . . !' Alfonfas was 'er niet .

W. N.

ME NGEL WE RK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCI-IAPPEN
BETREKKELYK.

EENZAME OVERDENKINGEN NOPENS DE ONBESTENDIGHEID VAN AL BET TYDELYKE, EN WEGENS DE
EEUWIGHEID .

(hervolg van'Bladz . I I .)

Len opmerkzaam Reizigei die van de eete plaats naar de
andere trekt , i .eemt naukeurig alle de plaatzen , door
welke by zyn reistogt rigt, in aanmerking ; en doer, by
voorkomende gelegenheden , eene reeks vats nuttige waarnemingen, voor dat by zyn bedoeldpogmerk hereikt,
.en zyne ganfche reis volbragt heeft .
Eve; zo,
myne Ziel, behoort gy u ook to gedragen, op uwe groote refs , door dit ]even , naar de
igheid ; daar ge tog,
even als zulk een Rei~jger, de
dezer wereld
gewesten der
kken, om,in de
hebt door to
Eeuwigheid to komen .
Oneindig veel hebt gy op
uwen togt waar to nemen, eer gy de plaats, werwaards
gy u henen fpoed, bereikt zult hebben . Wy me$fchen, wy alien,, zyn Reizigers naar de gewesten der
Eeuwigheid . Nu worden we gens verpligt to moc'ren
doorwandelep eene dorre en Dare woesteny, een eenzaam een akelig lapd, • onvrugtbaar, en ontbloot van eenige verkwikking ; een land:. vol moej lykheden en onrusten, waar iii veel barre en huilende wildernisfen, on .
vermydelyk', in omen doortogc liggen. - Dan worden wy eens geleid door aangename beemden, door
vrugtryke en verrukkende velden ; waar ieder- voetftap
de fchilderagtige trekken der gunftige Natuur ontdekt,
waar de verkwikkelykfte aandoeningen een zagt verinaak
loveren, eene ftrelende verrukking .uitftorten .
Nu eens trekken we door ongebaande en hobbelige wegen, bewasfen met fcherpe doornen, vervuld met ruwe
distelen, daar de kwetzende doornen ec 1tekende distels
E
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bet vleesch, bykans op ieder trede, fmar,, .llyke won& .
toebren5en, ep pypelyk kwetzen .
Dan wanuelt
men wear eens op eene efen weg, langs een pad met
rozen ; waar men op ieder voetftaprdoor duizend bekoorlykheden verkwilct word ; waar alle voorwerpen, fchilderagtig, fchoon en ftrelend zyn ; waar de fpelende natuur
hare milde gaven ryklyk fpreid ; alwaar de vleiendfte
vreugd, de verkwikkendfte blydfchap, hot zagt en liefe1~ pk vergenoegen, aangenaam en zielverkwikkend zamenitroomen.
Nu eens wear moeten wy fteile en gevaarlyke hoogten beklimmen, van welkenwy op ieder
oogenblik, dreigeri of t ftorten, in eenen ysfelyken afgrond, die, be~'den ligt,
alwaar de hoogfte toppen
bet gezigt don draijen, hit hart doen zidderen, en een
killen fchrik door alle de le
enden. - Dan doorwandelen wy wedr de v
akelykfte vlakten, waar
alle de paden glad en effen zyn ; waar de wegen van de
bekoorlykfte fchoonheden overvloeijen ; waar de verltwikkelyke fc+hadi'wcn dpn eizigex beveiligen voor bet
iteken der brand
zon
; waar de hooggetopte
boomen,'in hunne geblade,de krui
, een choor van
blyde Zangers verbergt die door duizend zoetluidende
toonen het hnster"*
r ftrele ; alwaar bet gezigt de
agtfte, de vle'
ekoorlykheden, van rondfomme,
efchouwt ;
Le ftatsge eenvouwi heid, gepaard
met de, i1dd en i* 'tohoQrxheid,overvloeejede Natuur,
eene fc 4eragtige bekooiqyibeid ,vertoonr,_die al bet
tneeielykk, a1 bet verdrlegge vefband,, en ons nog al
dikwils o eenen langef t gt, ergezelt . --- - Dan ftreeven' wy door vermakely -vjaktpn, die bet" gezigt ontbalen op eene mengeling van kleuren, welke de fpelende natuur bier fchildert op . een Ta yt van jeugdig groen ;
waar het fchoonfle, bet bekoorlykfte gezigt -van bloemen
verrukt ;
bloemen, die de zagtfte- geuren uitademen, en alles met eenen verkwikkelyken balzem vervullen. Door vlakten , waar in cone rnengeling van duizend
zoetluidende ftemmen een liefelyk accoord fluiten, alien
gefchikt, om bet gewest, dat wy doortrekken, to veraangenamen ; gefchikt , om alle ongenoegen to verbannen,
om de kwaadaartigheid to verzagten , de Nyd en alle verderfelyke hartstogten uit den boezem to roeijen . ---~~I~por een' gewest, dat overvloeit van verkwikkelykheden, cwaar de {& vrede woont, gepaard au de gedien,

t
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,g? Vriendfc 'ap, vergezeld van de zagtaartige toegevenheid, en gultte blydfchap . Door ftreken, met een
woord, daar de reiziger met onvermengde vreugd vervuld word ; en op Mere fchrede nieuwe fchoonheden
ontdekt ;die her hart cenen overvloed van aardsch geluk
u weder overvalc hem fchielyk
doen fmaken
een verfchrikkelyk onweer, dat de ganfche lngt bezel
met pikzwarte wolken . Eene akelige vertooning voor
den Reiziger, die allerwege benard, in eene angstvallige
vertw feting j niet weer, werwaards by ztch zal keren ;
cerwyl de ysfelykfte donders, met een verfchrikkelyk
gekraak, boven zyn hoofd ui ften, en al rommelende voortrollen van bet cen A unt tot ' .`,r, ander, daar
ieder flag hem dreigt to verpietteren , of ,an nigst en
fchrik op her aardrv_ k to dnen nederftor~If ---- Daar
de fcherpe blixems hunne vuurige flitzen geftadig uitfchieten, •-under de ysfelykfte vercooning ; eene vertooning, die her hart door vrees en angst doet weglcrimpen. Dan breekt eindelyk de lugt ~vd!r, to dat her onwedr onder is, dan breekt de lugt wtIr'fchoon en helder door ; de zwarte wolken verdwynen, en de alverkwikkende Zon fchiet hare koesterende fb'alen van den opgeklaarden Hemel nederwaods : NtI -j? -het onwedr gee Rel ige rr a gte besEwykenn , wort,~ . Jgen , door deer
ne bekciarelyk id, welke zich van Q kanten vertoont .
Alles begint - wear to herleveh ; bet bekto*' hart
krygt ruimte, en herielt zich van ' zyn vorigen fchrik.
De angstvallige Reiziger bekornt van °zyne bekommeringen, van de prangendie angften,'~en zorgen zyner ziele ;
by herltelt , zkeh, -even • ala- de .gehele riatddr, wanneer
zy door do,koesterende zonneftralen befchene>j word .
Zo'vele, en duizend nieer-, ontmoetin j'e6 bejegenen den
mensch op z en togt, door de gewesten dezer wereld
in welken hem vele ongevallen to dugten, en geftadige
veranderingen to wagten ftaan . Heeft by nu eens eene gelukkige ontmoecing, duizend ongevallen komen hem we .
der van den anderen kant over . De gewesten de-zes levees bezicten niets beftendigs ; nogtans ontfluiten
zy den toegang tot de gewesten der Eeuwigheid, tot de
gewesten der onveranderlyke beftendigheid . Veel,
ja oneindig veel, hveft ieder mensch op dezen togt waar
€c neruen . De nankenrigfte oplectendheid moat alle-zyne
lr 2
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ne gangen beftieren .
Nimmer mag by zich am,
eene vertwyfelende vrees overgeven . -- Standvastig
moet by op zynen weg voortwandelen, om eenmaal uic
deze lage ftreken overgebragt to widen in de gewesten
der eeuwige beftendigheid ; daar alle veranderingen, alle
wisfelvalligheden ophouden, en de Hemelfche wellusten
zonder walg ftoreloos gefmaakt worden .
Zie daar, myne Ziele, eene overweging van zeer veel
gewigrs ; eene overweging uwer oplettende aandagc dubbel waardig . =
Eene overweging die u herinneren
kan, wat Iced en genoe en, wat voorfpoed en wederwaardigheden, u op de L weg al bejegend zyn . Schoon
eene to rugbering op d izelven u geheel u volftrektondoenelyn is,, echter kunt gy, gelyk andere Reizigers,
die onderfchfign gewesten zyn doorgetrokken, en
het merkwaardigfte daar van hebben aangetekend, ook,
op uwe groote reis, u het voornaamfte herinneren. Alle
bejegeningen yan ramp en' tegenfpoed moesten ongetwyfeld gevoeligL' irfirf:kzels in den, boezem, en voorts
fmartelyke nagedegten verwekken ; en 't kan niec wet
anders zyn, of de herdenking moet, by derzelver to
rug roeping, de (marten vernieuwen, en de andere wonden op nieuw doen blocden .
Dan de herdenking
deer zegeningen,heeft in tegendeel een h*nd vermogen.
Deze kan, evei als 4de verzagtende balzems,opfnerpende
wonden" ;werken,v de pynelykt aandoeningen, welke geleden fmarten hebben nagelaten y ,verzagteta .
Tyden
van voorfpoed , waar-itr men verkwikt word door de
gunftige weldadigheden Pods', omringd vau geluk en zegeningen,`zyn de verz9gtende balzems des levees, die
het hart met vrolykheid, den boezem met genoegen,
vervullen, en ons tegen de aanvallen van nieuwe rampen
verfterken . Deze voorfpoedige tyden onzes levens
laten tog gene mindere voetftappen van genoegen, dan
de rampfpoeden van hartzeer en kwelling, .agter.
Op deze wyze kan men, even als een reizger, de wegen zynes levens to rug wandelen ; en zich by ieder to
rug tred to binnen brengen ., de byzondere ontmoetingen,
welke ons al bejegend zyn .
Zet u dan, myne Ziele, zet u met aandagt by de
overdenkingen .uwes levens neder ; vertegenwoordig u de
rampfpoedige gevallen, die u weleer, door aandoenelyke
fmartea, nehrdrukten ; tyden, wear in gy zo veel gevoa .
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voelig leeds noest doorworftelen ; jammeren, die u van
211e kanten berlarden, en u bykans deden bezwyken, onAer den drukkenden as t eener moedelooze vertwyfelinge .
Vertegenwofl ig u die akelige toonelen, die toonelen van jammeren ; op dat gy u moogt verootmoedigen voor deft Eeuwig levenden God ; op dat gy in het
ftof moogt nederknielen ; u in ootmoedigheid huigen
voor Hem, die den Hemel en de Aarde gemaakt heeft ;
op dat gy u voor den throon der Genade moogt nedcrwerpen, enr bekennen dat zyn doe9 is AMjefteit en Heerlvkheid .
Maar vergeet
': nict to vermelden de
r ; herinner u dan ook
weldadigheden van uwen Sc
de tyden van voorfpoed ; o
at gy uwe. pregte erkentenis aan de Allesbeftiere
Voorzienigh
moogt toebrengen .
Waar is 'er beitendi
ar een duurzaam geluk
,op aarde to vinden r? Vo
ens ! r`,l hot aardfche
is vergankelyk, en zo onbe
dat bet elks ftaat
aan de grootfte onzekerheden ' so teli~ . Ons geluk,
Sons aarsdch geluk, is vaak ydeler dare eene bedriegelyke
fchaduwe ; ligter en onbeftendiger dan een novel, die op
de geringfte beweging van den , wind verdwynt .
Vele gevaren leggen hunne verderfelyke pylon op den
mensch ; aan .
hem, of al wat by dkierbaar bezit, al
aardeert, te verderven . -'
Vele onvrat' hy - ,
heilen omringen den zwakken Sterveling van rontzomme.
Onze brosfe, onze ligt inftortende aardfche wooning, het verblyf onzer ziele, is ras gefloopt . Helaas!
hoe weinig is 'er noodig, om die leemen, die vleefchcn
button, to vernielen ! Dikwils maakt bet onze verwondering gaande, fterk gaande, als men ieman4 , •door doze of
gene rampen, onvoorziens overvallen ziet ; wanneer hein
eene aandoenelyke, eene jammerlyke ontmoeting .bejeDan gebruikt men aandagt en oplettendheid
gent .
omtrent alle toevallen, aan welke de zwakke ftervelingen onderhevig zyn. Intusfchen zou' men zich, voorwaar, met reden, duizendmaal medr moeten verwonderen, dat de millioenen gevaren, welke hen ieder oogenblik omringen, van hot oogenblik hunner verfchyning in
de wereld af, over hot hoofd hangen, van hun geboorte of aan zo gelukkig ontwyken, dat zy nog tot zulk
cene hoogen trap van leeftyd opklimmen kunnen, gelyk
fr;en van zommigen ziet gebeuren ; niet tegenftaande hen
E 3
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milliocnen van verdervende gevaren omrwgen, en her,
als dikke wolken over, het hoofd hangen .
Het
germea toeval kan onze aardfche wooning doer inftorten ; duizend wegen en toevallen ~'n op het eerfte bevel hier toe gereed . -- Het is eene leemen wooning,
op eene verbazende, op eene wonderbare wyze tot vleesch
gevormd, met eene menigte kanalen doorfneden, gefchikt om 'er her purpere vogt onbelemmerd door been
to laten ftroomen .
Het verfoppen van eene dezer
kanalen is getbeg, nm de vrye doorftroming to belem ..
meren, ja to verydel' n • .n zie daar, het ganfche kunst:ge beweging ; - bet neigt
geftel verliest dra zyn
-rf.
-tot zyn onv mydelyk v
Duizend million
nen vat? zcrtgelyne toev, . n ftaan dagelyks als gereed
om dat -V unse'g4uw aar
sten, en het tot den grond
to floopen .
De
eft alles tot het verderf
nen,vyand gemaakt ; onze
bereid ; alles tot o
v 't onze .iipker en regter zyde,
verdervers zy ge
voor en agter it , z - erzellen ons op alle onze wegen ,
en verlaten ons nibum*, , zelfs niet, als wy in de diepfe
ruste nederliggen.
Elk onzer 'draagt -een aantal vann=verdervers in zynen
eigen boezem , om ; de broosheid oozes lichaams maakt
dat het ganfche~geftelF fchielyk uit zich zelve ten verderve neigt ruic eigener natuure .loooen wy dkoogenblik gevaar yaw g ropt te-wooden ; met ieder •ademtogc ftellen
wy ons fvmtyds,blon aoor kl
lyke-toevallen, die uic
eene befmette ~lugtsgef~eldheid dfttftaan ; laier •door wor .
den onze vogtel ontftoken, , de natuuriyke , bewegingen
houden"' '; de-uitvloeizels vorden- verhinderd ; en de
delen weigeien hunne behoorlyke werkingen to volbrengen ; waar op her lichaam fchielyk tot verbryzeiing
neigt . 13ehalven die foort van toevallen zyn 'er nog
millioenen van ,evaren , welke ons op ieder oogenblik om-ringen . De ganfche nacuur heeft het als op ons ver .
derf gemunt ; afies heeft bet op onzen ondergang gela.
den ; alle de fchcpzels kunnen dienen, om ons to vernielen ; de heilzaamfte middelen zelfs kunnen ten onzen
verderve ftrekken ; ieder ademhaling kan ons oogenblikke .
lyk doen verftikken ; ieder fchadelyk lugtdeeltje, dat
door de ademhaling in de Iongen dringt, is in ftaat om
onze edellte vogten to verderven ; cn kan eene oorzaak
wezen, dat onze vleefchelyke woocinb, het ieemen lows ,
V~'.:ar
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vaar in ont voortreflykst deel, onze geestelyke zelfftae,
digheid, haar verblyf houd, fchielyk word afgebrokem.
Zo heeft de mensch millioenen fchadelyke vernielets to dugten, diefhet op, zyn verderf toeleggen ; op
g1ken voetftap voor en agter hem zyn ; hem op alle zy_
ne gangen omringen ; hem vaak op de verradelykfte wy-ze aanvatten, en in het ftof verbryzelen . --- De gan.
fche Natuur is, om zo to fpreken, door de zonde tegen
ons gekeerd : alles, meer, dan wy kunnen optellen, of
met gedagten becatten, ftaat iedeWgenb,ik, op het be .
vet, j, valc dezen asn, verbr e)!C hem tot itof", gereed. -r---- En echter be
Ik
OW nog toe .
leef nog in weerwil van zo
verderver die rontzona
my gaan ; in weerwil van' den Dood zely
die my op
alle plaatzen vergezelt.
Nog lePro i , ep'iit myp
aardsch huis , die mooning myner Ziele , waar in zy voor
eenige jaren haar verb! f gekre e heeft,ls not riict verbroken. - Dat unstwer
nog,, te. pronk, om
de grootheid van zynen Werkm
to lertoonen .
Dan is het door myne eigen voor 'ening, door myne ei.
gen waakzaamheid, door myne eigen oplettendheid aizo
bewaard ?
Heb ik .bet . zelve gefla lig onder handen, door het behoxarlyk gpda to flaan 2 Heh ik dien nauwen band cu hen 1 • tnyne Zielb, en "deze ftoffelyke
woouiug
- gen lragnverbrekelvk"weten to bewaren
W
Oeenzins! --- Geen menfchelyk vermogen is tot zulk een groot werk bekwaam. --=- -- Het is
alleen de Godlvke Goedheid, die onfchatbare, ¢je prys,vaardige Goedheid, aan welke ik myn zyn tcwdanken
heb, die de= wonderktioop, then band vaae
de allernauwfte ver ing, tusfcben-ziel en liebaatm, nog on,
verbroken,nog, onlosgemaakt,bewaard heeft.
Het
is alleen de lankmoedigheid mynes grooten Scheppers,
de barmhartigheid van mynen genadigen Onderhouder,
die my tot nog toe gefpaard heefc . Ik leef nog .
Uw naam zy 'er voor gedankt , 8 Almagtige Schepper end
Onderhouder van 't Heelal !
Maar de vergankelykheid dezes levens , de onzekerheid van 's menfchen verblyf in deze gewesten der onbellendigheid , herinneren my eenige fterfgevallen, fmertelyke omftandigheden, die de hevigite ftormen van ontroering in myn gcmoed veroorzaakt hebben ; omftandigheden, welker herdenking my . de tranen op nieuw uitdo
E4
oogen
_
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Hoe kan ik 'er aan geaenken, ennielw
oogen pent.
f dderen !
Doe ik eenige • treden to rug op mynelr
levensweg, dan word A aandoene,ly ke vertooningen gewaar, die my zulke gevoelige jam eren, zulk eene zielfmartende droefheid hebben aangebragt, dat myn hart,
van rouw overweldigd, weigerde vertroost to worden,
en bykans in vertwvfelin dreigde weg to zinken !
In die treurenswaardige ffhildery vertoonen zich de afbeeldzels van eenige doodsbedden myner geliefdfte, myner tedergelief lfte V.~'enden.
Wiens hart moet 1 er reken, terwyl een kille fchrik
door alle de leden °> i
- {nden ryt, op de eerfte vertooning, die zich vObr
pdoet !
Hier gevoel
ik nog hoe
opregte k;,, eriefde, en ouderlyke tederheid, A„g .- eiWfte bewegingen , de .iterkfte aandoeningee in myne ziel doen werken .
• Ik vertegenwoordig my 4het gc!ret, he aandoenelyk ftervend gezigt van
mynen met O -n
worftelenden Vader, van mynen Godvrugtlgen r ; • het welk my de levendigfte trekkez , van ~ de• ha tbrekendite droefheid ; van de tederhartigtte,,van, de gevoeligfte -aandoeningen, onder het
oog brengt . - Ik vertegenwoordig Hem, in de jongfte oogenblikken, aan myne verbeelding, met de bleeke
doodstekens op de lippen, met de ftervende trekked in
zvn verflauwd> gezigt . . , Ik zie hem voor 't laatst
zyne - vermagerde armen met -de uiterfte tederheid naar
xy uitftrekken .
't~ v Ik,aieAem alle zyne , kragten in-fpannen, -om my voor het - laatst tegen,'zyne- ftervende
borst Ie,drukken ;' ri~rvwyrl, hartbrekende . vortooning !
to wed yde ftroomen van de hartlykftedroefheidlangs
de wangen afloopen .
Hier vertoont zich myn tedergeliefde Vader, in het uiterfte tyditip van zyn Godvrugtig leven, met de doodv'erf op zyne bleekbeftorvcn
wangen . en de ftyve doodstrekken in zyn gansch gelaat .
Hy reikhalst, met eene flauwe .en afgebroken item, naar
het land der volmaakte blydfchap, naar de eeuwige Gelukzaligheid, met een vertrouwen op zynen eeuwigen
Verlosfer .
Ik verbeeld hem alle zyne vermogens
to zien zamenfpannen, om my zynen jongflen zegen to
geven .
Vaarwel, myn Zoon, zegt Hy met cene
flauwe en afgebroken item, Vaarwel . . . . De groote. . .
bier zwygt by cone pons . . . de allcen magtige . . . . ver .
trooste. . . . befcherme . . . . beware . . . . Zyne flew blyft
a-
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agter. . . . de ~cragten ontbreken, om zelfs afgebroketi
woorden uit to brengen . . . . Hy zgt flauw op her doodNos; eens wil by' zich opbeuren, wen .
kusfen neder
dende het ltervend gtigt, met ahe tederheid van eenen
liefdervken Vader, naar my toe . . . . naar my, die hem ,
al . fnikkende, overkropt van de allergevoeligfte droefheid, verliet . . . . verliet cm hem in dit leven trimmer
weer to zien ! ---- Hartbrekende omftandigheden !
Al ras zygt by in de armen van den dood neder. . . . Hy
begeeft zyn Kroost en dierbare F~tgeno''e .
Hy
,, in eene o%afbeeldebegeefc hen, helaas! en doinpe1*. z.
lyke, in eene onoverkomelyhi
vvl - Hy begeefc
ins, helaas ! fteenen tyd,b
wy zy
uttige Raad,
gevingen, zynTGodvrugtigtdc / jne too
ertManingea
vo hoognoodig .den! --y '° zwygt
twig ;
die lippen zyn roefloos et;t;d, w waar
r van
zo vele -heilzame lesfen V}'';tar nergvaa
o velc
Godvrugtige eermartingetr ont . .,dig '
egceft
ons, by daalt .yoor onze oogen ; t on
weende
oogen, in bet donker graf neder!°- Hy be eft ons,
en laat ons over aan eene bedorven, aan kpne zondige
tvereld 1 - Hy verlaat ons ! - Ach myn Vader ! --Mvn teergeliefde Vader i waargm verlaat Gy ons !
i)an., by verlaat ons, om een veel heerlyker, veel volmaakter deep ontvangen, dan deze wereld opgeeft!
Hy is-'echter voor eeuwig ons ftervelyk cog ontweken!
- De naarheid, de aandoenelykheid, de bewegelylw
heid dezer treurige fchildery is zo hartbrekend, dat
myn gezigt de vertooning niet larger vcrdragen kan,
des ik 'er myn gezigt van wende 1
Dan nauvrlyks doe ik dit, of zict, een nieuw toneel
van ontroering opent zich voor myne verbysterde gedagten ! •
• - Een twede fterfgeval v olgt fchielyk dat van
mynen braven Vader.
Hoe aandoenelyk, hoe
fntartelyk vallen zulke omftandigheden! - Hy, wiens
treurig verfcheiden van ons nog met bete tranen beweend
wierd ; Hy, wiens zalig gebeente wy nog dagelyks met
hinderlyke, met tederhartige liefdetranen tefproeiden ;
RV wierd zeer fchielyk gevolgd, door een zyner waardigie kinderen, om met hem in een zelfde lot, dat zalig
lot, de genadige en eeuwige belooning der oprechten,
to delen ! - Beiden deze geliefden des Heren hebbcn
inyne oogen ) myne ftervelyke oogen , ons zieu verlaten IV
E 5
ver-
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verlaten, om in zali ger gewesten de ware belooningva,k
Deugd en Godzaligheid to ontvangen. - Dozen zyn
ten Hemel ingevaren, als op den Wagon van Elias,
terwyl myn ftervelyk gezigt herb fteroogende in hunne
vlagt nafpeurde !
Zalige verwisfeling ! Uit een
gewest van elende, van mocite, van verdriet, uic het
gewear der onbeftendigheid overgevoerd to worden, in
de zalige ftreken der eeuwige Gelukzaligheid ; alwaar alles volmaakt, ver buiten het bereik der grillige verande .
ring, geplaatst is !
Maar aandoenelyke gebeurcenisfen vct,r het vlee bf('nartelyk, ten uitertten pynelyk' :
even zo hard 44 aaT..' ;loenelyk voor pet vleesch, alt
troostr k v
hot gemoed .
Ter i u 1) ocrbegon myne zwakke ziel zich to her
fte1le
treflendd leed ; zy h ,6auwlyks eenigen
adem
en in hare drukkene fmarten ; of een
Tonef
mir were bewegelyke aandoening open,
de zic
~my onder hart gedragen, zy,
die my
iart'tin',"~ .edom gebaard heeft ; zy, helaas!
verlaat o d• ; weield I - Zy begeeft ons ; ach! zy
verlaat ons,ka ' wliegt - ails met arends vleugelen uit ow
gezigt, ver boven lugt en wolken, tot Hem, wiens
verfcheiden haar zo veel fmart, zo vele jammeren had
doen . fmaken !
Zy verlaat ons, zy verlaat het
Tooth deter wereld, nler een gerust="rertrouwen op
paten Verlosfer , op ;'Hem, die reeds eene gelukkiger
is voor haer bereid'had!
-' Zp verlaat ons, om
e'en veel zaliger lot ~yeven deel, dat • beftendig is, waarop
bet obg,van haar e'loof fta dvnstig ftaraogde, to ver .
werven , ; ' om die kr on to ver rygen, welke aan 't einde
van 's levens Loopbaan ten pryze is opgehangen . Dus
verliet zy ons, voor haar zalig, voor ons fmartelyk ;
voor haar eeuwig gelukkig," voor ons ten uiterften aam .
doenelyk . Al ras barst de droefheid onzer harten
uit In de aandoenelykfte jammerklageen ! -- Onze beta
nauwde boezems zogten lugs!
Zy ons ook verla .
ten ! Zy ons ook begeven ! Helaas ! waar mede kan ons
dit verlies vergoed worden ; waar kunnen wy vertroosting, onderfteuning en opbeuring vinden ! -- Dan het
betaarnt geen Kristen zich tegens de befchikking van de
Voorzienigheid to verzetten, reel eer past hot ons ftil
en gelaten to zyn .
Het gety van droefheid moet
ontwwyfeihaar in den aanval zyn geweld uitvoeren ; de
tyd,
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t Id , de tyd alleen, duet bet langzamerhand verflauwen ,
en h~rftelt 's menfchen gemoed weer in eene bedaarde
rust .
.H4m*, hoe kort, •s :,,jn dikwils de tusfchenpoozen van
rust j,dtzen ftroon,, then ftroom van droefheid, welke
bet
auwde hart dreigt to verzwelgen ! zy zyn inderdaad
.ikwerf maar zeer kort .
Wanneer wy die ftille
bedaardheid in den boeZem voelen herleven, welke na
fmart en droefheid langzamerhand wederkomt , dan overvalt ons vaak wederom eene y1eagygn nieawe finart, en
de vorige togten van droe,clei 'kM-n weder. ,r-- . On.
ze tranen, welken wy over ~ a -3d van die betreurenswaardige ~lytouw gefchreid hadden,
egonden op
to droogen : cj ., ziet,-'er opcnt zici , een
euwe bron
van droefheid
, haar zo gelyk in naam
,'Pad ; die
. *
hare gezegende,
hare deugdzame voetftappen zo geluk.
kig drukit ; in haar zeden en ged -' toc. v,~' uit , lraar gevormd to zyn ; dez ., word, in h
loc i i-idil van hare
jaren, helaas ! fchielyk afgefned' --•----~. ,, Gelyk eene
jeugdige bloem! in bet opgaan v n dG ;nL - en, door
een fchhielyk, door Zen, onverwagt onwt .;, , , van harett
Reel gerukt, en in bet hof ter ue6r geworpen word. -.•
Zv, op wier gelaat de lnchhde-f le frisfche, gezondheid,
en .,langheid der . dagen te, lezeit ftond- , wierd, door de
fmartelykfte z3dtte,aangevallen ; en als in eene oogenblik
van het , levers - •b eroofd ; ert:e ziekte, welke de Geleer4.
Re artzenykunst befpotte ., en haar doodlyk, vergif do"
bet bloed, en de aderen verfpreidde, rukte haar als enne fchaduwe weg. - Wat oaten jonge jaren, wat nut
doet eene bloeijende jeugd, wat helpt eene-frisfche gezondheid ; helaa&! wat kan droefheid,,wat kunnen klag
alles is to vergeefs , albs is ydel en vrug-.nteba1teloos ! ---Dear is geen verbidden aan den dood ; en bet
graf betoont nitnmer de allergeringfte ontferming! Echter zyn. dt: jammerklagten in aandoenelyke omftandigheden, in fmartelyke gevallen, niet altoos to weerhouden ; de bange boezem ontvangt lugt, door bet ftorten
van tranen ; deze bronnen moeten met met geweld toegeftopt worden, voor dat de tusfchentvd zelve,waarme4ic de finarten verdwynen en de droefheid ophoud, den
boezem verligting aanbrengt, en bet hart eene Rifle
hahnte doet genieten . -- Zo fchept de Zeeman, na-es
ren langcn t-~ :1, op de woedendc golven, gindsenher .
vrraards.
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waards geflingerd to zyn, wear adem ; zo ontvangt zyn
boezem Iugt, na bet doorftaan van duizend gevaren,
wanneer de woedende ftormen en de bruifchende golven ,
die zo hevig, zo verwoed op hef,~ aanftortten, een weinig aan 't bedaren zyn . --- Dus fchept ook een Reiziger
op zynen togt door een verfchrikkelyk onwear overvallen, wanneer de rommelende donders een weinig vertoeoven, wanneer ysfelyk flitzende blixems, die bet hart van
vrees dedenI krimpen, beginnen to verpoozen , wear nieuwen cooed en kragt
Zoo waren voor myn gemoed, door
eene ge'*:ime tusfc njpozi--g van rampen, de wolken
van droefheid ve .dwemn, en dp heldere • vreugdezon
voor bet ze ve opgegaan .
Dan, w: is 'ea'beftendig onder de z!&ne? wat is 'er
onitaut°;is er, dan bet ondermaat~t*? en wat onzek erder, dan 's menfchen ]even? -- e- wat de wereld
geeft ; t aat afs eene to wolk zeer fchielyk &orby! -Ons ge1i is dikw
nbeftendige` dan dc%vlugge wind .
's Menfcher levefY
2ak aan eene bloeme des Velds gelyk ; en h 't word, o 't onverwagtfte,*door de fcherpe
feifen de! dgods ; als , eene Veldbloem afgemaid . - De
dood is een'oniverbiddelyke vyand der menfchen . --- Het
zelve wedervaart my, 't geen zo vele anderen gebeurt,
de tusfchenpoozen van droefhcid en fmart zyn nu eens
ger,~dan eens korter, zy vervangen echter de eene
andere . ,- Een ggeruim yd was .'er 'tusfehen beiden
rloopen, dat my ;2oortgel ,e .treurige wederwaardig .
IlMid niet- was overgekomen . - Dan --de alvernielende
dood heeft bet we6r gemlkt off? eeneonderons .-Zy,die
bet aerlie-levenRlic'15t,onder bns ontVangon heeft, ftaat
thans ten duel des onverbiddelyken •d oods . - Zy word
weggerukt, in weerwil der klagten en gebeden, in
weerwil onzer vuurigfte begeerten om ze to mogen beZy word weggerukt ; - dan to gelyk
houden.
weggevoerd naar de gewescen der ftoorelooze rust, der
eindelooze gelukzaligheid, om verwelkomt to worden
van de gezaligden , en van die, welke uit hare Maagfchap, reeds ontflapen, in de zalige rust waren inge6 Gelukkige verwisfeling! Uit de ge,
gaan .
westen der elende, der moeite, der jammeren overgevoerd to worden in die der onveranderlyke Heerlyk
heid

E ENZAhIE OVERDENKINGEN .

65

Alle deze rreffende wederwaardigheden heefc uwe
hand, 6 groote Wereld-Schepper, my toegezonden ; alle deve grievende omftandigheden heb ik moeten ondergaan, ; zulke bittereDvrugten heeft my de wisfelzieke
wereld,gefchonken, waar van myne ziele nog vaak de
jammerlyke gevolgen ondervind, en de wrange uitwtarkze1s fmaakt .
Mogt ik weten, of ze my in uwen
thorn waren toegezonden, of veel eer met eene Vaderlyke toegenegenheid ;• met eene liefdexyke kastydende
band ; of ze my
zynn om een gedrag, dat
overgekQmen
u grootelyks moet mishagel , te>Leftteren, en ,-ius veeleer als Vaderlyke' tugtigmgen, an om my uwe regtvaardige gran .jJap to doen gevoelen ; of ze my wareti
toegezonden, iIT uw afkeer,, in uw c,geno ,jen, dan oln
my nedrigheid'
botmoed to leren, om rnys k4 in 't
ftof vernederd,Wvoor u up de knien to werpen,
en zo
vrede entrust voor myn gemoed to doen erlangen ? Hec
ita my vryaiezelvcw, van de beste zyde, vai .d!n voordeligffen kant to mo~en befeh-av.en . .Laat ik my
voorftellen, daze alleen dienen, oni my to verbeteren,
om myne aandagt, om aile myne overdenkinger! geftadig
gevestigd to houden, op de onbeftendigheid dezer wereld, op het vergankelyke barer rasevoorbvgaande goederen ; op de ydelheid van at her,ondc maanfche ; op de
broosheid, de onbeftendigheid van alle aardsch geluk
by de vergankelykheid varralles,- •w at ons omringt, '
to leren zien, dat zelfs lwt ftrelendfte vermaak in
oogenblik verdwynt , dat onze vuurigfte verwagtingen op
het onvoorzienst in ydelheid - veranderen ; en , dat, het
geen wy het allerdriftigst bejagen, otis dikwils i ei fchielykst ontvlugt ; dat alle aarsch geluk niets weir is, dan
eene enkele waterbel, cene ydelheid, die de uitgeftrekfte begeerten van een onftervelyk wezen nimmer . ver .
vullen. Laat ik dankbaar denken, dat zy gediend hebbee, om myne dwaasheid my dagelyks voor oogen to
iouden, van een enkel oogenblik vertrouwen to ftellen op
beftendige genieting van eenig werelds goed . Laat ik
mogen vertrouwen, dat zy gediend hebben, om myne
ziele met eene edele wvsheid to vervullen, met eene we,
tenfchap, die van boven is ; om to leren zoeken de
dingen, die beftendig zyn ; goederen, ver buiten het bereik van eenige wisfelende verandering geplaatst ; goede.
ren,

da
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ren, wier beziting de ware beftendige gelukzaligheid uitHoe heilryk waren alle deze rampen voor
maken .
my geweest, had ik 'er Reeds die nucte lesfen uit getrokken !
(Het,ervolg en flot in 't naa#komende ffukje.)

ANI9II;RKIncEN OVER DE MR ST VERMOGENDE GENEEdMIDDE_& W *DEN'KINKHOEST .

hoest der Kinderen,
Deienbefmettelyke
vas volvv~sfene P~rfoonen, b
~nemd, is- een dier kwaal

ook zomwyuns gewoonlyk
, welke de opKink1q~ g
lettenheia der Geneesheeren, boven v le andere, veIdient ; dewyl by niet alleen zeer befmettelyk,t.n in zyaanta~ voor-veele Kinderen ddhdelyk ' , maar ook
D
dikwiIs ; door zyne ewetdiie w icg,pp et weefzel
der lcmgen .,en :hcc ge ele Wham aan iding goeft tot
bloedfpu bend- .r
i• l reek , t- andere gevaarlyke
ongemakkeb.`
De beste geneeswyze-4eezes hoests is voorzeker niet
onabekend aan kundige GGeneesheeren, en ik vermeetemy
hen eenige onderrigtino to geeven : dan dit heeft mok gedn plants by .alie •mlndWrbedreeven ;ook is eene
yze indagelyks
mee -kentlisfe v de-be `gam
rkomende ziekten- -voor Iii- lgeVne . van grooten
dienst. En d.dzeis derege., Waaom •iik`lletr .dienftig heb
eoordeeld, in 't nuttig Mengelwerk bnzer Vaderlandfche
etceroeft'enaaren, eemge aanmerkinge6 mede to deelen
over de middelen, die in de voornoemde kwaal, over 'c
geheel genomen, de hcste zyn .
De aard eener' ziekte words nook beter gekend, danuit have toevallen, en door eene naauwkeurige oplettenheid op alle zamenloopende omflandigheden, die van
eenen gunftigen of nadeeligen uitkomst worden gevolgd
dus heeft men in den voornoemden hoest befpeurd, dat
dezelve verzeld ging met eene groote menigte hymen
der maag, en dat de Lyders doorgaans beterden, zo ras
dezelve in eenen grooten overvloed werdt ontlast . De
groote ETMULLEL heeft dit reeds waargenoomen, daar
by-in zyu Collegium prafticum zegt . ,, Deeze hoest is
,, dika
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,, .dikwils . zo heevig, dat by niet geftild kan worden,
„ voor -dat 'er eene groote meenigte flymen door brag• ken is gelost, want, dit gebeurende, is de Lyder ge• duurenIe ongeveer sen' halven dag zonder hoest, tot
• dat 'er eene meuwe aanval komt .. die wederom op ee .
• ne toortgelyke wy ze eindigt ." Uit deeze waarnee .
min hefluit genoemde Schryver, dat men de reden dee .
ests in de maag met zcieken, welker verkeerde
zes
werking en verflapping de fpyzen in eels taaije flym does
overgaan . Doch dewyl deeze kwaal doorgaans den loop
eerier Volkziekte houdt, en • dpa*befmettinQ words
voortgeplant, is het daarenbov i zeker, dat 'ser eerie
ende ftoffe in de lucht moet omzwerfcherpe en bell
danig eene
ven, die, in ddag doorgeflikt zynde,
verandering in d - ,3ldaar bevat of afgefcheidW wardende
vo ten kale to vd':ge brengen, dat dezelve in een iherp
c
d fl ,,4m ontaarden.
erhalven in deeze ziekte meerenddtls toevallig , en
rep oorfprong verfchuldigd aan at prikke .
ling der zenuw- a van 't middelrig en der uitademende
fpieren, die op verf6hillende wyzerl gemeenfchap hebben met het grout tusfchenribbi~ en het agtftQ,paar,
welk laatfte, als meerendeels- .tot, mug behoorende, inzonderheid door de fc erpte d t*men . kan wop~Ocu, geprikkeld. Ondertusfc en onjken ik - ook niet ; dot c]
longen teens meer of min door de befmettelyke f ct
worden ontftooken ; dock oude my teffens verzeke
dat dit gedeelte der ziek gemakkelyk door de gun
der natuur, of door verzagtende bo rstmiddstlen kan war,
den geneezen ; zo men maar de voornaamfte zitpiaats
der ziekte, dat is de-verflymde maag,, naar .behoorem
heeft gezuiverd.
De voornaamfle bronaaer en zitplaat& deezer kwaale
dus aangeweezen zynde, valt het niet bezwaarlyk de
middelen aan to wyzen , welke de gefchiktfte zyn, om
deezen hoest to geneezen ; het zyn namelyk de braakmiddelen, by een ieder bekend, als de beste en kragtigfte
werktuigen, om de verflymde en teffens befmettende
f roffe uit de maag to dryven : en deeze of alleen, of met
zodanige middelen gepaard, welke de taaiheid derv
.,,
andlyke ftoffe .i n voorraad kunnen ontbinden eadezelver
losmaaken .
Met deeze indicatie kome overeen de waatmcemingem
der
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der beste Geneesheeren . De groote F. ROFFMAN WO
bier van (Operum, T . Ill . P. 494.) Dat deeze hoest,
als zynen oorfprong aan eene verzar neling van maagflymen verfchuldigd ,zynde, 't best .~ran worden weggenoomen door een zagt braakmiddel, uit j of grein braak
wynfteen , (te weten in jonge Kinderen) of uit - eenige
greinen Ipecacuanba . En de onvergelykelyke I-IUXRAM
t4adt bet gebruik der braakwIddelen, na 't doen Keener
ting, niet minder aan . Want zfegt by, (de aere et
Pp ideir, T. I. p.~G .) de host ontftaat, ten min(ten
voor een gedeelt ,u ac maag, gelyk de groote meenigte der flymen en 't gunftige gevolg der braakmiddelen
getuigen, die dikwerf tot v :brmaale,•,j6erhaald moeten
worden . ]Len dien einde pryst by ,Piaamelyk aan de
Syr. FJIr . rf corum , bet Oxymel Scilliticum, en bet Inufum of Decothum van de Ipecacuanha. ~
Op het voorbeeld van deeze en andcre
zer
lien A ik altoos van braakmiddeleg in 't
hardnekkige kwaale gebruik gemaakt : en h , et Ik geen-zing ontkenne, Ad a #-,,aderlaating, zag,,- purgeermiddelen, Slat kgitme&,,Spaafifhe - Vlieg'en, Koortsbast, enZ .
meermaalcn van dienst, ja noodzaakelyk kunnen zyn,
ftel ik''er egter geene .zwaarigheid . in, om to verzeke.
ren, Apt
, men in de meeste gevallen deeze en alle andere
'dde
zal konnen ont~eeren, zo men maar in 't be .
de hosts herbaalde braakmiddelela heeft voorgereeven. .
Vraagt -men, wplke tot 0' oogmerk ; de- bekwaamfte
middelen zp ; zo antavo%rde ik, dad de Ipecacuanha, als
bet gebruikelykike braakmiddel, ten deezen einde in 't
algemeeW zeer bekwaam zy, indien dezelve dagelyks ,
om den anderen, of om den derden dag, van ij tot x of
sneer greinen wordt ingenoomen, altoos naar maate der
jaaren, kragten en gevoeligheid van 't zenuwgeftel der
Lyderen . Dan dewyl men dikwiis ondervindt dat de
Ipecacuanha eene meer of min ftoppende kragt bezit, in
dit geval zeer nadeelig, en dezelve ook minder flymverdunnende en losmaakende is, dan de middelen uit't Spiesglas, ondervindt men den besten uitkomst, door by eene
dofis Ipecacuanha, den braakwynfteen, ter maate van ' tot
j grein to voegen . En, door eenige dofes van zodanig
een gemengd poeder, van tyd tot tyd, in to geeven, is
men doorgaans in ftaat, om_het geweld deezes anderzins
zeer gevaarlyken hoests in zynen oorfprong to fmooren .
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JESCHRyVING VAN i 'hr TOESTEL ; GESCHIKT, OM MET EEN
VLIEbER, VEILIG ? •ELECTI;ISCHE PROEVEN TE NEEMEN,
poor j . RECHDER, Ay~ssth .Inf h m ntmaaker to Delft.

ATanneer de Notuurkundigen ontdekt ,rhadden, dat,.by
V' eene Doridera,cht
Lu~Ifs 4eldheid, de •E left,
titeit van den Dat»pkring of dg ~ 4k en, door gepunte
inetaalen Roeden, op jjerheven plaatzen vry gefteld,
verzameld, en r7-)r de aalde konde worden afgeleid ; begreep nI n terf .r dat de hoogst geplaat - taaven bet
meeste Ele~'ri Vuur zouden afvoeren ; e
iei qin was
men
'cht, ezelve tot eene aanmerkelpke hoogte in
den
ring; to brengen . Zo dra sued zich zuiks
vo
menu in- overweeging, ofi,bet niet to ver .
1iCht
e zyn, door mlddel van Vliegers ; en . de
Heer a. FIIANKLiN in America, be-evens de Heer D'k jtbMAS in Vrankryk , waien de,eerfte, die, bona, gelyktydig,
den Eletriken Vlieger !oplaatende ; beflian dorfi , met
den zelveri de gewpstei dea! errte •nadered ms met
de Blixerhflioffe, uit * : W.u
aar~ llenes - brags,
Proem to neemen.
Lie k1f . -0trANKL?N lie t zyli Vlieger alleen aan den
fiepen 1Coord op, waar
n by een Sleute} hon'g ,
vvelks einde,een zyden- n er wierd,gehegt, om clus d&a
Vlieger en het Koord vry tat lien . Op deeze wyze
leidde by zo veel Eletrickeit a , byzonder w ' ' erhet
ennepen Koord, door den Regen v ogtigi •
s meer
idefide; gen4aakt wierd, dat by nit dto ' 1, vonkea
trekken I en, am ~Jenzelven eene, bekleede Vles . laaderi
konde(a). -~-=- DoCh de Hr. bE ROMAS, een-koperen
Citerdraad om-het Hennepen (oord van zvnen ylieger ge .
fponnerl hebbepde, brags, uit de over den Vlieger dryvende Donderwolken, zo voel Eletik Vuur naar beneden,
dat het hem voor 't verdolg bedagtzaam deede zyn . Het
bleek naamlyk ten duidelykfte, dat, by bet neemen van
zodanige J roeven, niet alleen de uiterfte omzigtigheid
behoorde in aCht genoomen to Worden, wilde men zich
niet
(a) Uitgeaegie_terhandelingen, &c. ifte Deel pag. 6x7,
1. DEEL . MENGELW. N O. 2 .
E
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niet aan zeer veel gevaar blootftellen ; maar oak, dat
men zich van genoegzaanle behoedmiddelen moest voormien, gefchikt om bet Blixemvuur waar mede bet Vlies
ger-koord
d belaaden wierd, eenen reg naar de Aarde to
verfchaffen, zonder dat de ,Proefneemer gevaar, liep, dat
Let zich een, doorgang door z n lighaam zogte .
den 7 July A0 . 1713,r • Lucht met Dcnlderwolk
ezet zynde s liet by zyn
Vlieger aan een koord
780" voeten lengte, ter hoogte van omtrent $So
ten,' op . - U', den 4beginne b'efp eurde by geene
leer fterke Elettrici~tefe, •z o dat by en de omftanders, uit
eene Blikken Buis, aan bet Vlfgertouw gehangen, met
de hand vonken trekken . Doc:, by h--t" eerde,.naderen
van de cy~wQksbui, wierd de Ele trike acht, byna op
een ogenblik, zo fterk, dat DE RoMAS eene v' k met
de knokkel uit de Buis trekkende, zulk eenen
- eweidigften i hok ontving, dat zyn geheel lie
or'
met ftuiptrekkende beweegingen wierd a
des
met
by vervglgens uiet wecy-r dorfte beftaan, de yon
de hand cc ve;wekkeA;'
Ily had zz
daarol3 : n werktuigje'verv~.ardigd, het
welk h# den Ve?wekker ,noemde ; beftaande uit eene glazen Bu1,, van 13 duimef 1pgte ; heBbende-aan bet eind
cen B
• Pypje, 'van;, het welk een Kettinaje tot olr
ihmg .
dit werktuigje de Blikken Bois
totxw„ nadwe
uic dezelve,
van 4 en 6
let alleen vonken
etne aannierke1' ke ~roott
; maar ook fchooten
'er, de EleCrkiteit vewoTgens no vermeerderende, op
peer daz)en voet afflands, vuur aalkn`; met een zeer
iterk geluid, uit de Buis, welke meer dan g3 duimen lang
waren, en de dikte van 3 linien hadden .
Intusfchen gevoelde de Hr . DE RoiviiS op zyn aan gezicht, .fcbbon by meer dan 3, en vervolgens, meer datr
s voeten, -van bet Vlieger-touw afftonde, de uitvloeijende Eleftriciteit ; verwekke de hem de verbeelding,
als wierd 'er een Spinneweb egen zyn aangezicht bewoogen . ---- IIet niee'1anget veilig oordeelende, met
-bet genoemde werktuig vonken to trekken, week by to
rug ; en waarfchuwde de omftanders, zich ook van bet
Vlieger-koord to verwyderen. En eerlang wierd de Electrike kracht, de wind meer opfteekende en de Vlieger
llooger tyzei3de, z'o geweld~g, dat 3 Stroohalmen, op
do
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den groud onder de Blikken Luis leggende, door dezelve
wierdefr' aangetrokken ; waar op eene ontlasting der
Kle&rike ftoffe naarfoden grond volgde, gelykende een
driewerf herhaalden ratelenden Donderflag, terwyl 'er
een Vuurftraal gezien wierd, 'ter lengte van 8 duimen,
etc, van byna een half duitn dikte. -Het ftrootje,
Iarggs het Welk de ontl*ting ~efchied was, liep vervolgas zeer gezwind, Iangs ,het Vlieger-r6uw, naar boVen,
*ordende nu aangetrokken, dan
geftooten ; wanfieer
relkens vuurvlammen met luidr
ge flagen uit het
Vlieger-touw voortkwa~'en .
Kort na dee lorbarf `,ilg volgde eene tweede en derde, nice mind geweldig dan de eerie ; z jnde de vuurftraalep groot
an de voorige, en van e n nog fterker
geluic edergeze!T.
Midderwyl wierd 'er een onop=
n priizkel .--geciuis, als dat van een der gr'ootfte Smits
.0e hoest 11 ,p een fel brandend Koolen-vuur werkende,
aan --ti 7o.1i~er-touw gehoord, en om hetzelve `wierd
een Cylinder 'van licht, 3 of 4 Vimen middellyns hebbende, aanhoudend gezien ; welke waarfphynelyk ter
dikte van t of 5 voetcn zich zoude yerto ' 4 ebbei,
Indien het I)agliclii zulks ifi&~
v'erhind
Toen de lieger teo, laati
alien *
d men,;
order de Blikken • Btrls, eeq gat in deh
an een
duim diepte, en,een half duim wyd, naastde
1 k geinaakt door de groote v rftlaalen, by de losbarftinge4
alit de Buis gefchooten .
By eene andere Proefnee i ~, op den 16 Augt .
A0. 1 757 i geduuVende een mIddelmaatig onwed r, zynde
de Vlieger', mei: een Koord de helft ianger d%n het boten genieIde s apgelaaten, fchooten uit het ,Vlieger-koord
vuuritraalen van 7,'9 en van io voetef °Yvgte ; en van
een duim dikte ; iiet een fterker Aeraas 6h Pistoolfchooten maaken (b) .
Zulke verbaazende uitwerkingen der Blixemftoffe,
fangs het Vlieger.koord afgeleid, deeden de Natuurkundigen, hoe langer hoe meer, op middelen bedacht zyn,
om zich by diergelyke Proefneemingen in veiligheid to
ftel(b) Memoires de Matbem . et de Phyfique . Tom . II . pag, 394 .
Tom . IV . pag. 514 . Uitgezogte Yerhaaadelingen &c . 3de Deal.
pag . 107 . lode Deel pag . 69F 2
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f}ellen. , De Hr. DE ROMAS wilde, ter deezer oorzaake,
dat men een vrymaakenden Verwekker, zeven of acht
dus ter lengte van
maal langer dan zyne glazeri Buis,
8 of 9 voeten, zoude gebruiken, oft
vonken to trekkrU ; fchoon by zelve, by de laatstgemelde Prgeve, beftaan dorfte, . met e'en glazen .handvat, niet langer dani
ten, vuurftraafen to veriv
en, die 7 voeten fang.
2 V
w
gebruikte ook een ander, k foort van '.Terwekker,
aande in een m~, Kopefdraad doorvlogten Koord,
van 2o voeten len_e, aan bet Vlieger-koord vastgemaakt ; en aan welks einde epi Zyden Koord gehegt
was, waar mede het zelve beftierd, en
ragt ton worden by lighatben ., op welke de EleEticit konde afflaari.
Daarenboven vend hy, by
proefne-eming,
zekefe,
onder het oplaaten van den Vlieger, een flag, uvkregen
hebbende, die hem achterover op den gr8rid deLdt vallen, vervolgena epn middel uit, om den 1iqoer op to
fchieten, zon4er dg;aan bet Koord hghoef`de to raai ' eeri Wage ntje, dat door Brie
ken .-,-, --- .Dit- laeftc
Zydeu" jWdep 3v vaQ j,cen willekeurige lengg~, lion bewoogenj0prden ; en v4p bet welk bec Vlieger-koo;d,*
zo fch' k of iangzaa alsrhy begeefde, aiatep.
r *eze be
c1midjelen niet voldoedde keuAnd
by hat V1 a r-koord, of by het werkszel ehdle becht was, een metaaait
wel gene zekeAfleider
a nig een
yaw',-ElpEtrike
ffea in yet Xgord kondd
ie , hoeveclh
bevat word= jo , doCb- dis,"tg 1ferk'vrordend5 ;,op den Af
Jeider mollsC everflaan, erf zich das on*i ;ten .
De Hrr j. r R I E S T L it Y beCchryft (e) een werktuig,
waar aan *u1k een Afleider gevonden, word . - Het zelve beffi* ujt een Klosr, waar op het Vlieger-koord gewonden-is .e en van wclke het , by hot oploopen van den
Vlieger, afloopt . .- Deeze Klos ftaat vry op een, ituk gebakken Hout, en aan denIelven Is een metaalen Trechter gevoegd, om'het gehakkefHout voor den Regen to
Het gpbakken Hout is aan een ander
beveiligen. .
ftuk Hout, dat van onderen eene fcherpe punt heeft,
vastgema*t ; • ten einde het werktuig, wanneer de Vlieger
(c)
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ger is oligelaaten, in den,_ grond to kunnen vastileeken .
In het laatstgenoeinde ftuk Hout is, op eenigen afitand, under den ran.4 des Trechters, een Koperen Oog
vastgemaakt, van - het welk eene Ketting tot op den
grond, of
; op
dat sNsdedat
Eledriciteit,
beter is, tot
in het
in bet
Vlleger-koord
water afhangt
to fterk
w~rdende, uit . dep ranydbs Trechters op het Koqpren
Oog zoude overflaaa, `En fangs deb Letting afgezoerd
worden.
Tot het verwekken der Vonkgvt 'ail by een kl i*
flokje van gebakken Hout gebrd'ikt hebben ; voorzien
an een Tre( -ertje,-o3h bet zelve voor den Regen to
efcherthen ; (3hebbenc1 aan het einde een Koperdraad
,net een Knopp`,waarvan
eene Ketting tot op den grond
r
-fi
'ft--t
dcerze ne
tilei den Praefneemer rneyr in
C hn
ynt'te ikallen, dan die, welke door nE Roans 5 ikt is, hebben echter zeer kundige Ele&rizeerders op denzelven niet volkomen diirven vertrou=
wen : waarvoor ze inzonderheid twee gewigtige--redenen
hadden. I'1 :iereerst, dewyl het eb4kken-,ho s> t -altyd
'volkomen vrymaajend- is, eli- t dus nude
leunnen,ge .hiedena -oat h -f~tit ;tdO(' dnken,
(6yzonder wanneerl het ban `vat;` 416 vet *it, en den
rec'later is, door Regen ryas vochtig gewdrden,) .het
EleEkrike Vuur tot de h d van den Proefheemer wierd
overgebragt . En ten ~eede, de*yl tip, zo by bet
trekken der Von'ken, als 4y, het behandelen van het
Vlieger,koord, ich to naiby hetzelve nioet,bevinden ;
waardoor men 't gevaar zoude kunnen $n, dat de
Blixe offe zi€h zo wel door het Ligjiaam van den
Prneteemer, - s langs'den Afleider, on;la&&ttd.'
De Hr .'' e u't n L R T s o N hit- tegcn willende .voorzien, beefy een middel uitgedacht, om den Vlieger, op
een aanmerkelyken affland van deszelfs Koord, te,kunoen regeeren, err denzelven naar verkiezing to kunnen
doen ryzen of daalen (d) . Ten then einde heeft hv_ tich lie.
diend van twee Klosfen, beide=om Horifontaal liggende
Asfen beweegbaar, en welke, elk op een byzonderen
Voct, ver van den ander en kunnen worden'ter nedergezet,
(d) Algenn . Eigentch, van de Eletfric, p. so .
Fg
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zet .
De een word edraagen door 3 -vaeten`,
welker boven einden,van4 akken Hout gemaakt, met
Trechters omgeeven zyn ; en, aatL ,6en deezer voetdn is
een Afleider, byna als die boven'befchreeven, vastgo.hecht . - Deeze Klos is in dq'zelfs lengte in twee
deelen gedWld : een deel, ontvangt bet Vlieger-kcord,
bet ander-wordt eetf Z den Koord gghecht, bet
en
e gewonden is op dentwwde 1Klos ;,die'gedraagen
d door een voet als in dg Plaat, Fi g. I , is OgleId . Van deezekatfte los,, op een afitand naar willekeur van den eerstg8noemdp gefteld zynde, word bet
Zyden Koord of-, en op de heift r , an den eprften op-gewo
den, wanneer de Vlieger uitloOpt ; en f"°`~e ; - men di
to doen zakken , of in to ,winden, zal i'4
do
bet to rug winden van bet Zyden Koord •, Up
van 25 en meer voeten van bet Vliege
o-" kunnen
verrichten .
De zekerheid, -welke deeze toeftel do,,A..
,
.,fnee
bove~t den eerstbefchreevenea,, geeft, beftaa!rier
in ; tlat `~ iqn, Inerkt`ti'de j 'dat' 'de E1edriciteit aan bet,
Vdiege
epdj~ *"leer* *6rd,' den' Vlieger, 44 eene veilige W gz"a"`tot' 6ene--zekere laagte ka ° doen daalen, off
wel a &I 'inwinden,''zonder dat men gendbdz qkt zy,
Iia V
-! ord' *i to reaken, of zelfs naby to kodit yoordeel 'heeft gewislyk plaats, wan1
yade, den doorgang der
•I
1
clbldaar i des'acheige Luehtsbfteldheld, •• lafRegen .Xa1tj jatde Lnehtalthans leer
Imt vocht vervuld is, 9U#de bet wet . }igt#kunnen go'chieden,edat bet Zyden Koord, voehdg gewordenzyn,
de, leidende wierd, en toeliet, dat de Blixemftoffe van
den eenerl Klos rot den anderen ging, en den Proefneemer
trof (*)
By de inriehting van mynen- toeftel, heb ik voorna .
melyk in bet oog gehad, denzelven zo to fchikken, dat
men fief alleen'eenen Afleider, op verfcheiden afftanden
naar wiliekeur konde vastftellen, om dus meer of minder Eleftriciteit, aan h 'Vliegertouw to kunnen behouden ;
fry) Ook word men verhinderd, wanneer men den Vliegerheeft
ingewonden, de 1 roef to hQrvatten ; by aldien bet zyden Koprd
ua~ is pwprdgn,
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den ; maar bok, dat men, aarenboven, op eene-veilige
wyze, zih op een groo
afitand van bet werktuig
houdende, eenen tweeden Afleider zoude kunnen aanbrengen ; door welkfr al,-bet Elearike Vuur kan afgetapt, en bet Vliegc~,k~oord geheel ontlaaden warden t
ztnder dat r~fen den Vlieger beboeft to doen daalen , of
in ; tC windgn.
-- i benevens •b eb ikkeen Ele tro..
er, en Cwee
eA den, Ran 4en toeftel gev d ;
ten einde niet a een de maate der Eleotrike kracht * u_
4e kenbaar, zyQ; mmar,op dat men ook zoude kun
zien, of, na bet aanbrengen van m tweeden Afleid
het Viieger-koord geheel .pntledigd is geworden, eer men
Aetzelve
of naby kolut . In de Plot word
deeze T~
oor fig. 2 . afgebeeld .
AAA
pxievoet, uit licht Hot gemaakt., hebr omgobooge yrertjes,, waar in garen
hende van
zyn, d
e yzeren pennen kunnen geftokea wor,
6n, o
s let geheel wexlctuig oribeweeglyk- op den
grond vast to zetten.
B B is een Touw of Koord, door drie yzeren- •O ogjes
loopende 3 ,t lienende ortr de ,wtw ul van den. eenen
poQt, die dpor iciiddel vat cft
w , r is
voor c oten ; ook karr h¢t k.
Zen
0
1 14
pout, anneex die to cflageu-4
y;
gehotr.
n.
to
is een dwars itukje Hout, in de tW~ a td
n
Pooten ingewerkt, om bet werktiig tr
.&vrgheld - by
ce zetten, en den beweegbaares Foot, ; waonec come,
gefiagen word, to ftuieen .
Ire VOOM wards van boven door ten Pl*kje p D,
van *ivh4ekige:gedaar , vereeni~,
glue i~
vesrtic,na~ , en zeven duimen bt
E E E z" drie Cylinders , vier en ten halven d,4iM
hoog, en vmx twee en drie vierde duizn middellyna ; nit
Lak gemaakt ; .,ten einde bet bovenwerk, bet welk zy
draagen, vry to ftellen . - Zy faau in let verbard
om dus beter tegen de trekking van dLn Vlieger 'eltar~
to zyn .--,--,- In elk derzejven is van onderen a pe
Sehroef vastgemaakt, hoedanig eene by G geziea word .
Deeze gaan door gaten in bet plankje D, D ; en op ezelve worden mocrfchroeven met Lepels of Ouren ge .
fchroefd ; en dus worden de Lak Cylinders op iret,pianlpje vastgefeld. De boveneindeit der Lak Cylinders zyn
F 4
ins .

44"
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insgelyks van Schroeven vVeien ; welke dogr •gatpn >
in her plankje F gaande, tndL'rfchroeven ontvangen, die
gelyks Hours zyn ingelaaten .
flee plankje •F , van dg~elfde grbotte en gedaante als
n zo veel mogelyk'
t plankje D D , doch ~6elks k '
00 04, zyn heeft twee recht opftaande tvftukjes, in
*e eeuv!n- zyn ; - waar Y'a
~ by ~i - word gee
bm den As-+van den Kloss ta4ten ;%--deee
zi
-gemonteerdyx :zo, om het
zag yftukken zyn met :Kby
en van het d%arsdraadi
Hour voor t komcn,
om den As eene gemakkelyke beweeging to bezorgenDe. Klos •z elve is in twee deelen ver
her ee•
ne is her Vlie-ger.koord gewonden, en a
nder kan
bet Zgde Koord,' op den Kios, -Fig. i s
, wor.
den vastgemaakt, indien men verkoos, h
dit werktuig to gebruiken.
De !4s - vat den Kios ; wit Yzer gernaakt, fleeft aan
beide de:.ei6donr i onde Knoppen, waar 'van de cene op
defy' z ngelrv wi°tl handiAt, , bra 6 duim lang is, en
uie i .al Jb tan ~
ie ; - -y -Dezelve word i,? de fleuven
van de 'rechtbpftaande zyhikjes geho44dei,n, door twee
Koperen- pennsn met 'Rnoppen, wear van 1r dh 664
by, I veitoont ; en! , met bet Vlieger-koord g''commud ; 4oob :mfdd Oan'eene dwars door den Klos ggPb
yet
;F
;dam rfthtopftaande
e ayfukkeb
onte~
,;avail 'bet
mee den As van
Jig °den klos
aanraaking
r
is , word in ~lkander vereeni d , door serf
c~ e4 a>jcl, in de iengte op het plankje F ge e, 'en
char vastgemaakt .
-we*Over die Koperdraad, en
met bet z€Jve in aanraaking , ligt, over de breedte van
bet pl~JeFF,een Keaingje K ; hebbende aan elk erode
een Ringetje. Eiet word op her plankje vast gehuuden
door 'twee Koperen pennen L , M , welke,- door de rin,
$etjes , van her -Kettingje geftooken, in' gaten, in den
rand *n her plankje F maakt, gaan . - Ken deezer
nen , L, heeft •e en oo waar aan een Ketting kan ge.
E aakt worden, terwyl e ander meet eer Knop voor,
Ien is.
Aan her in de twee vastftaandepooten ingewerkt plank •
e
een Veerftukje gernaakt, dat de Koperen pen
j~T,C,vatis- haven
met eel Knop voorzier3, vast hood ; en
door

4
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WT EEN VLIEcER,

I?

door hot weik deeze pen ., titot afieider,dient, kan op
erzelver Knop nader by,
en neder gefcbooven, en d
Hen
M, gebragt worden .
of verder van den Kn
pen, een oog hebbende, zo word'
onderst .+ nd-van d
gehaact .
Oar iu,de Ketting '
Tog ziet m`!n op a plankje F by P, een Koperdraadj*
gjes op het plankje, en dook
Met KnopMp, in twee'
~gat in ~t ree oft do zyftukje heweegbaar ;
node, oux O -4*• :hec~uitgefchooven is,, den zwengel ar
den klos t#~ffiiten,, en • dus den klos., wanneer de Vli~
Wer,
teekt, vast te~rettet,
Voorts kunnen de Laic '"ylinders, met het geen 'er
coven op ftaat,seeer gemaklyk, de moerfchroeven G of
gefchroefd zyndp, van den drievoet worden losgemaakt ;
en de Penn L cn M s pit bunne gaten getrokken zynde,,
•stje geborgen worden . Ook'=word do -,kl#a4
in een kk
e fleuven genomen, de pennen - uitgehaalL
zeer Iigt
..r het houten kapje,", :dat-hy Q fchitrin-are
zynde ;
ter zyde, cn by R van boven ,vnrtoond • wood, kati wary
den aangehangen ; fluitende dan deszelfs<M4avenrand , omy
en ruster~de .~pp de randen van-b"-pjanlaje,F ; ,waar door
d-A-%D ICylinder voor deu rye n 4 iilrgd ,a rden.
'I(operen 1 tti fthikn om. idea verderen,
l'oeftel et den, rents, Webrkovet s bnwadip#rmeohet Vliegex-kedrd, to cptntnuniceeren ; .en deeze kan langer of korter genomen worden , naar maate de gelegenheid' v*,,,
plaats, daar de Vlieger word opgelaaten~ veriaoht, c~e~eA
ken Toeftel verger van, of nader by _ den drievoet-tq
plaatzen .
as i$_eCn, plankje van 4 of meer voeten, Jennte ; waa'
op eat _vryniaakende Lak Cylinder .b, . hoog , byna 4 en iii
midddllinie a# duim, vast fl :aat . Op deezcti- is een Ko .,
erefl geleider c <gefchroefd ; aar%*viens een cind een geo
googen Koperdraad met, knoppen is gevoegd .
E&t deezer Knoppen draagt den Eletometer d ; , e*
aan dit Koperdraad word de leidende Ketting S gehecht
Voorts kan ook,met het zelve zodanig een Toeftel van
werktuigen gecommuniceerd warden, ads tot de Proeven
behaort, welke men verkiest to neemen ; ,al's", by voor,
beeld, het plaatje e ; dienende om Stukjes papier of pbppetjes to doen beweegen . Het ` ander eind van den ge .
leider c is een ronde knop, hebbende een gat„ waar in
ten Koperdraad, f, mode met een knop voorzien, aan
welF 5

e
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welken, aan' linnen 'dreads ftwesa vlier •pitballetjes hens
den, ge&ooken word .
kan by deezen knop van
den geleider eene bek
a Vies als g ileilen, om gelaa .,
11en to worden ; of wel 4entelven Jiers plaatzen, en
meet den geleider commoieeere
He plankje a a heeft in zy Io4gte wee groeven ,
e cen ander plankje, , kan ba'woo,&n wsrden ;
voor- als~achterwaarts, oor *iddel lF.t een dub,
zyden Koord i, gee over- eon Sryfje, aart de
k, ua, by k, vast maakt .
Het , beweegbaare plane draagt n Lak Cyiinder, i,
an 4ezel€de great als de Cylinder, b.j en op denzeh
vent, is een geboogen punt4g Koperdr d, ix, vastgeti
fchroefd ; waar aan een, Kotting, a, ,iiie tot op den
road', of tot in bet water reikt, ehangen ord.
it werktuig heb ik, nit hoof e van
yogi
waar
d.
.toe bet gefchikt is, den . Aftapper
.R#
verbeeld cen vrymaakeud- handva
rf verwekker,
Oda .aan bet em eitrd?by s, een Aukr'e Koper
met ee,$r
uwaet van een Kettiag tQe op den grand
afhangc ';' t
•r dW gede4te 4, zeven ,duin3en lang,
uit Lak beaaa . ----•- Met dit handvQt JtdtWu P ; -r al .
;
Peen vookeat ; getrokkemworden, maar meat- ka
A€zapper% ; watt
d
niet
verkiest
zyden
n
K
ism~- z+gel a en ;~ ned -aan • en af-fchuiven ; den
!
#,
4beaveegen~ . en do J ettipgen a€:
an-haaken :
,g- *, i i t pe z Ontzeeboog, welkc i door
middel van ;eeh Seharnier ; nauwer of %yyder, tot ow1u,
+4ug van :Vlesfen- van verlchiilende groom, ,kan genet
worden ; n 'dezelve- is voorzien van eon vrymaakendee
"I of handvat,E
- ;,V RjugerJtoord,&-dat ik gebruik, is alit bet zoge.
uaande , Qaudfche gaaren bereid, bet is doorvlogten am
4un-g+gloeid Kopetdraad , niet fkerk in , 44o gedraaid A
part het breeken van bet Koperdraad moor to komen ; en
voortg, zoo ter*wegneetning Vta de vezels, als tot bewaaring van het,Touw Xoperdraad, door geel Wasch
getrokken .'''- Ik geb ik tweeerlei foort, bet een,
dat zwaarder,is, by fterken wind, en hot dunfle, by een
- .He lengte van bet Koord is qtr.ligte Zomerkoelte .
trent 750 voeten .~ Myn Vlieger, van zyde gemaakt,
pm tegen den Regen bettand to zyn, is 3 ; voet hoog, -2
voet,
E

I I = vr,zgoE* .

boven op den zogennAm,
vOct ; 7 duim •breed, e,~ he
a 4 duim lang .
.M
den Pyl, ewe metaalen Spj
Deeze is in aanraaking, met ht , met Koperdraad door.
aan hen Scheerbot is een Kope:
vlo
getje,sam her Vlieger-koord,
Yen Ha
gehaakt
$ ' het,l
Wk van bet befchreeven werkeuig, moot
do , rievoc eftek wQrSn als Fig. 2.-.anwyst, .en°by
xo enachtig _wrd r her Ikapje Q. , J worden aangehan
-, •- Her plankje a a word tnet den Aftapper op, een
fel., in .een Vertrek Tuinhuis, of anders geWd,
dat het voor Regen beveQRl zy, en de wind den Elect
trometer niet b--weegen , kuane : by droog weder, kan
her in de open e,Lucht ftaan ; , wanneer men alleen . den
Eletrometex voorr, den wind moet befchutten, --' - Ook
kan men, als de~ ge~legenheid der plaajs :zzl~lks toelaat,
Glen Drievoet in Huis, of under Daft zotcn .
Eer men den Vlieger oplaat, moet tncm, de .Ketting
S aangehangen zynde, den Knop van . den'A#leider N,
tegen den Knop M aanfchuiven ; de Kettipg,O 0 0 aanhangert, en deszelfs eind op den gro,
of', dat yeet
barer • is, iti yet Water h n eN,
"L .evens moat, do
vvad*u Mgap
n to,
gen den nop .v den ale z c ; opde P~fc o
aanhangend n Keteint as , -suet derzeleet
yen ; en
Bind, zo beet mogelyk is, in bet Water gebragt o
.den,
Tot her oplaaten van den Vlieger gebruikt men ~ t
.din Klos, Fig. 5 . to zien, op welken eon klein gedeelte
van bet Vlieger4word ;gewomden is. --~- It
Haakje
van •- JhC. ~hot .- word in bet pog :vasKOorA
gedsan ; es terwyl men deezen kk a in de, hand
houd, 'word de, lieger tot L-e,; e zekere hodgte op
gevnerd ; •-z
;- dat dezelvc, by eene maatigo W elte, Been gevau - van vallen hebbe. Aan her andp
rind van dit gedeelte Koord, is weder een Hatkje ;
bet welk in een oog vu het Koord, tat op dent Klo$
, geheiplft word, wan
van den Drievoet gewonden
na de Vlieger, door her draaen van delP zwengel .,,
verder word uitgelaaten ; en verkiest men al her Kaoorddat op der. Klos is, niet of to laaten winders, dan fchuift
nien her penpetje P uit, waar door den zwengel geftuit
word ,
Als
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oe n de Lucht opgeheven
Als de Vlieger hoop
er
is, fchuift men den
naar beneden, met be.
hulp van bet vrym
handvat Fig. 3 ; en flelt
''~ den
e,
knop op den afitand-1
en half
..en,
r Elec.
wan den knop M ; -naar hate
ens haalt
trik vuur begeert to behouden .
~en~,doo'r jttddel van lien,~,yden KDord ofmet het
akend handvat, den Al~appef to ru
wanneer~de
ider c , en' bet . ggen• 'er mtde ge9dTmunieeerd is,
vr~rgefeld zynde, •vql .gelaaden warden ; dat men
or fief van een wyken der slier pitbailetjes, en
oor het ryzen ; vam den Ele'ltrometer ,, b +euren kan .
Wanneer dad "de Ele&triciteit daart op een zekeren
trap van fterkte verkreegert heeft, . laat ' het vuur van
knop M, op den knop van ,den Afleider N, over, en
'
word weggevoerd .
Wanneer de E, lefkricheit m'atig van kracht is, hoeda .
, dezelve gemeenlyk •b
, y beldef weden, of als de
n1g
Lticbt: •nidt •D onderachti,k - .i , l~e~fpeurt, kan men den
l'rr it • de lfeuven- ifchuiven, en ter zyde
Aftapp,er
met ; r
I,ul en kan op-de punt van, in', on .' welke
een fchroefd drfgemaakt is ., een - ronden Aup o fchroe .
even,"wanneex de ,Afrrpiper, op zekeren afftand van den
knop des geleiders irtgefleldzynde, denzelfden uienst, ala
Doch by eene
dV~A i ,' ' zal cunnen aorrn .
r
titi e~:Ia c t irlrhet~ beter ., -de punt bloot to laa .
"Aav'. * r`en mdrke ~ dat " Eletriciteit to flerk
w d tf'ohtnrydso eer I1hr4Oyk gebe~trt„aanflonds ge •
v&d-te: zj 6-j, ,6hv-den- Aftapper, door nu'ddel van bet zy.
of met bet, vrymaakend handvat at aan to
4M"' Kcr
ithuiven, Ander dat men eenig gedeelte van bet werktttbl ;, dat gelaadh is, behoeft aan to raaken, of naby
to lomen .
:Wi men den Vlieger 4joen daalen of inwinden, of ee.
- VrMd ; be1 ti~ .-wan :het werkt g ; Oat.
han"th h, zonder in gevaar to zyn van -eenen fchok to ge.
voeleh, ; men brh'ngge dan ook eerst .den Aftapper, door
bet zyden Kdord, aanten fchulve, met, het handvat,
den AfleidlO N tegen d knop M ; wanneer de EleEtrometer en de vlier pitballetjes aantoonen zullen, dat alles ontlaaden, en veilig to behandelen is .
pe Befchryving yap deezen Toeftel toopt, zo ik
meen ,. duidelyk genoeg, dat van denzelvcn, voor den
Proef•
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Proefneemer, veel meeP-vei
eiEd', dale van de, vorige gemelden, (welke die geene z
Ie tot myne kennis zyn
en kan, op deeze wy
gekomen ) cc verwachten is .
en, op zodanig een afj
ze,
',Afleider
maar "4en kan ook , dat hicr
fand',"4Je, Oat in c .
eett•, 'groo~'•9rr Jl r ht I , eenen Tweeden aanbrengen ;
&Tike ftoffe gemalkIyk over .
die, •g epunt hyn , de
neemc•; terw l echttar die elf, welke Lies beftierk, zo
V41-'door de L Cylinder 1, als door hit z deer Kobrd
i •,,dat men za an kan neetneri als men wilt, peveil
word, dat' , de Ele
Iteit uiet tot hem overga .
Verder kost het m*j.dewyj t
a a , met het ge
'er op is , • zeer gemaklyk, zotkan
En gefteld worded , dat
bet door def Regen niet_kan worden nat gemaakt, weinig moeite- den Lak Cylinder en het zydeu, 4Koorcf wet
droog to iIOUden ; waar door men ook i Itaat word gei
held, wanneer . men . dew Vlieger , by •h et'naderen van ee=
ne Donderbar, flail idgewonden, denzeken "na.*dat de
Bui is overgedreeven, •t erftond weder, uit !re •laaten, in,
dicn men de Proef begeert te - hervatten .
By !ondertveder heb ik . •wel met dit : rxtuig genet
proevcn geziamen , ook zani1 ili ni to
X=Wen, dept
nwedre:
Vlieger i de Lucht,t )a ntden
>ille
a
bui dadelyk vans nab+y' .'
, %j'W6edea .a
ant,,;beh*
ve dat • bet moeilyk zogle rsyn, dett ; Vger * dan
faande to houden ; zoude oak, lnisfchien eene zeer grob~to veelheid Blixemitoffe . langs bet Vlieger-koord ikf.
fcheidende, alle behoedmiddelen, •h oe wel ook gekoo,
zen , vruchtloos kunnen maaken.
Doch, by ande;
ren' Luchts&efteldheid, ook wanrfeer 'or. eene ry fterr
ke Ete&trictteit wierd afgeleid, 4eb •ik, Wt Verktuig
xneermaal.s-beproefd, en bevonden dat bet in alles aan
myn bedoelde voldaan heeft .

•

MIDDELEN, OM FIST' VERSTUIVEN VAN 4IET AAND, •A.AN
DE DUINEN, EN ELDERSi. TE BELI+l1'TEN .

leert beter dan de ondervinding . VooronderftelN ' ets
lingen worden ligtlyk geopperd ; zy baaren ook
weinig moeite. Verltandigen neegien ze evenwel

Diet ge-
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maklykaati
aan.. Zy
Zy eife
eifchen J>l'Oev'~n,
en zonder
zonder dezelven
dczelven
maklyk
ven, en
oorondel'ftelIingen
weinigofofniets
niets gelden
gelden..
laaten zy
Iaaien
zy de
de VVoorond
en weinig
- - Men
Men mogo
moge 4deeze,Aanmerkingen
het ZAt
ZAND
en
kfngen' o!lP bet
D en
deszelfs VEnSTU'NM
VERSTCIVEN toepasfen. WOW*
Vee! isvan
'er van
gezegd,
deszelfs
gezegd,
gegist, en
en vooronderft
vooronderfteld; maa~inige
Pl'Ocvenzyn
zyn'er
'er
gegist,
inigdProeven
genomen.
Ten aallen tyl'M
heliitmen,
men,onzes
onzeserer.
Ten
e he4t
.
en . --agtens,, een
een veskcerd
ve;kcerd ' denkb~ld
gchad;
ld v~n
vin de
de~anden
men gehad
;
zo lang
men did
die naamet
naamelyk,
door hey
hel fnp
inp~ten
g men
k ; door
pten van
van Helm
Heim
en aandere
heefe
wIllentegengaan
tegengaan.
ere ctergelyke
der elykeGe"W'asfen,
=ett h eft
willen
.
Mett dit
dit mid
middcl
toch hdeftr
heeft men nooit tot zyn
zyn oogmerk
oogmerk
el toch
ltunnen
geraaken;
dewy 1rdmeO! ieer '{likmaals deeze
deeze mpooinpoo.
nnen geraaken
; dewyl
ting,
daags na
na den
den gedaanen
gedaanen al'beid, 8f Wat laater
lamer,
geg, daags
, geheel of
of ten
ten deele,
deek, met
Zand overdekt zag; gaande
g::mndebet
het
heel
met ZaAd
Zand,
door den
den Wind
Wind be
bewoogen, gelyk
voorheenen,
d, door
k'oorheenen
,
zynen
ouden gang,
gang:J en
en ve
yernielendc al·• het
het Been
geen met
mee
en ouden
zwaare kosten
kosten en
en veel
veel moeite
moeite vverrigt wW
was..I
zwaare
Het isis derhalven
del'halvenvan
vanbet
h'':1uiterfte
uiterfte bl1lFng" met
metalle
aUe op.
opBet
lettendheid na
na to
te gaan,
gaan, wa
wat 'cr, in dit opzigt,
best
lettendhefd
pzigt , best
aangewend kan
wordenter,
tel' behoudenis aller Zeeduinen
aangewend
t1 wotden
eeduinen, ~
die
voor
het
Verftuiven
bloot
ihan;
tel'
bewaarir;e
van
die voor h&Verftuiven bloat
ewaarirae van
andere Oordlifl
onzes Vaderla
Vader lands
azidere
qWA W. 6rizes
t}s , W:lar H~'en,
en, Atikkers
kers, ,
en zelfs
zelfs openbaare
gelyk war
wy gezien
bebben ,
en
openbaare Wcgen,
Wegen, gelyk
ien hebben,
voor dit
dit ongemak
ongemakto zo
bloat
fiaan,
dezelvqfomt
iOll1ryds
vpor
bloot
ilaan,
datdatd zelve,
ds
een half of
of rheel
geheeljaar,
jaar,1anger,
bnger,
altoos,
ten miniten
minHcn
~ _ ofofaltoos
; ten
zoo lang
als
'e:
geene
fierke
~'egcnwindcn
ontfl:aan,
die
11 als 4 geene fterite egenwinden ontftaan, die
het op meuw
nieuwdden
doen liete rug
rug•kkeeren,
of
dwingen
eenen
aneren, of dwingen eenen andt'ren
koel's tote neemm,
ncemeo,dtrmaate
dermaate-met
metZand
Zandoverdeke
overdekt
en koers
worden, dat men
men andere
andere Wegen
W cgen
moee maakcn,enenzzulworden,,,dat
moet''htfaken,
ui .
ke l4ovoen
Hoven en Akkers,
Akkers,alsalsofivrugtbaat,
onvrugtbaal',verlaaten
verJaaten.
. • c-,
ke Ik
he~ laug
]ailgininbet
hetgevoelen
gevoclcngeftaan
gefban,
fiaa *er
'cr nog
no!!
Ik heF
,, enenftaa
in, dat'het
dat 'het best
best zy
zy,
de
verftuivende
Zandcn
in
te
!lui:
; de veril uivende Zanden in to fluf .
in,
ten;
om daar'
daar door
die 'er
'er op
op werken,
werkcn,enen
; ore
door de
de ~7viric1~n,
~Vin4n, die
ten
zefin
in woelinge
woelir'se brengen,
brengcn ~totcbreeken
bl'eeken.
Als
men
derzel·
. Als men derzel
.
zq
vel'
woeling
tog
eens
belet,
dan
raaken
dc
Zandcn
2:1n
woeling
tog
eens
btlet,
dan
raaken
de
Zanden
aan
yer '
het fil
ftil liggen,
liggen, enenzyn
zyn
vcrregebragt,
gebragt,dan
d:.lllbebehet
ze ze
zo zo
vel'rt
~l'oeit'n ze .zcer .fchielyk, zonder dat men zelfs noodig
ldh ze,zeer,fchielyk, zonder dat men zelfs noodig
heeft,
die m4
m<'¥.Zaaden
Zaaden
Planten
bezaaicn.
eeft, die
vanvan
Planten
to tcbezaaien
. -Het
zal
...
dcs
maar
op
annkomen,
waarvan
menzich
zich
Het zal
des maar dp aankomen, waarvan men
tot
decze
il1fluiting
bcdienen
zal.
Veelen
gcbruibest
best tot zleeze iniluitirig bedienen zal . Veelen gebruizo genaamd
genaamd afgehouwen
afgehouwenE yshout
Ryshout,
ombier
hiervan
van
ken zo
ken
, om
Haagen enenAffchut
Affchutzels tet
te maaken
maaken;
het welk
welkinin zezeHaagen
; bet
ker
opzigt
niet
af
te
keuren
is,
en
eene
goede
uitwerket- opzigt thiet of te'ketmn is, en eene goede uitwerdoet.
Maardewyl
dewylf*tyds
forntyds
Duinen,
andere
king doet
. Maar
de de
Duinen,
en en
andere
king
001'·
Oor-
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00,
:len,; eene
groote uit
~~tgell:rektheid
zo valt
val t
Ocaen
heid hebben,
hebben, zo
eene graote
deeze
arbeid zwaar;
f~.
ook wat,den zulke
zulke Haagen
Haagen of
of A
Aft
deeze arbeid
zwaar ; ook
het Hout,
Hout, chat
men
fchutzels,
het
dat men
fchutzels,wegens
wegcns de
de menigit,-"van
m
yn, daarenboven,
daarenboven!j
noodig
kostbae1 ; eiie'~e zzyn,
hoodig hecft,
heeft,~cdteJ kostbael',
ande, zeer
he~
ieer aan
aan het
altoos
up
u.gt bloodl:aande,
b
altoos als
als voor
voor de
dg Qpen~~ugt
Het zou
ras
Het
zou daarOm
dam'omvee'l
veel
ras vergaan
vergaan oftderworpen.
order or
baar weezen,
vdeezen, dergelyke
dergelyke Befchutfela
en minder
minder kol'tbaar
Befchutfeli
be.ter
beer en
en weI
welvan
vA zo..
van leevendige
n toetoe
te_teftellen
ftel1en;; en
vah
Ieevendige Gewas1
Gewasfen
en in
vall tyd
tyd tot
tot tyd
tyd grooter
grooter worden;
worden ; en
in'--bet
h
uanigen,
(lie va'h
danger, die
vervolg de
kurV
vervolg
de kosten
kosten en
en den
denarbeid
arbeid dubbel
dubbel vergb"eden
vergoeden kunDe Helm,
Helm,? (Arttndo
( Arunda, arenaria,)
51
armaria,) of
ofdede_ Slee-"
nen,
~Ien . -- - - De
hoog gepreezen,
!!born,
(Prunes SylYestris
Sylvestsis,)
...
born, (Prunus
,) 'beide
beide hoog
gepreezen, en
lang daartoe
daartoe gebruikt,
gebruikt, zyn
"zyneen
eentetoklein
kleingewas,
gewas, om
om imim •
lang
mer tot
kunnen
mer
tot foortgelyke
foortgelyke Befchutfels
Befchutfr1 s gebruikt
gebruikt to
te kunnen
it% het
het
worden : zy
zy ondergaan
* dergaan de
worden:
de verftuiving,
verftulving, en
en geeverr
geevcn in,
moetmaet
dam dan
ietsietsarilers
vervolg geerr'voordecl.
geen'voerdeeL,~-- Het Het
vervolg
an<iersa
weezen ; dat
dat niet
niet aIleen
alleetadede \Vindcn
Winden breekt,
weezen;
brcekt, en
en de
de verver·
plaatzing van
van 'het
Zand belet
maar dat
plaatzing
het Zand
belet,, maar
dar ook
ook °safte
ecen'ge inin..
komften geeft
het moct
moet een
' , dal;
daft
komften
geeft;; het
een Plantgevfts,
Plantge",~s ",cezen,
zelfs inin zulke
zulke dorre
dorre gronden
gronden groeien
ti
het
zelfs
gro~jen wil,
wil; en.,
iSrtn hee
dat tcvens
tevens die
!fret d;nn t1d".
tyd
zyn , een
een gd-'!-3,
get.- , dat
die, grondcn,
gronden I met
zyn,
zoamen
en luse:.
verbetert, Indiervoege,
dezel efa .·zo
verbetcrt,
indiervocgc, dat men.dezcl~Ci1,
tot andere gebruikeOl
eke mog. Aan
heeft, daarnaa
daarnaa , tot
heeft,
aanleg~n. Hier toe
Hier
toe zouderi
zouden wy de DENNEN ver~iezen, en w~l die:!
ies vulgaris 1!00'nen;
foort, welken
foort,
weI ken dedeXlrtaidk
KruidkennerJ JAbies
kenbaar
aan
de
k1eine
Zaadknoppen,
we e-de e Boo
B ..
kenb1ar aan de kleine Zaadknoppen, wclk~de~ze
en de
de fchielyke
takken, d'
men hebben
men
hebben;; en
fchiclvke uitbrei~lifg'der
uitbreidilrft °der takken,
die:
gevolglyk de Winden uitneemend Cegenftaan . Deezj
gevolglyk de Winden , uitGeemend t>c!cnftaan. Deez«1
0P
zullen , oDzes
onzes oO!'deel~,
oordeels en
en -!olgens
xlolgens de
de uitfpraak
uitfpraak der
der 0ll·
zullen,
dervindinge,
aan
do
opgegetven
voorwaarden
best vol-,
dervindingc,Aanftonds
aan de o]1gegc~ven
voorwaarden
best vol..
zal men my jjogelyk
tegenwerrpen,
doen . --h-doen.
- Aanftonds
zal
men
my
~ogelvk tegenwerpen,
zo veele Dennen td kr~yben toe zulk e
waar zyn
zyn 'el'
'er zo
waar
veelc Dennen te kry~'en
zulkoee.
• zotorbezwaarly
influiting?
Mar
dit ydunkt
dunkt ons,
ons, zou
influiting'?
Maar
dit,
zon
zo
bezwaarlyk
niet zyn, als iemand lust kreeg, om met ernst hand(*
zyn,werk
als toiemand
kreeg, om
met hier
ernstvan
handen
niet
aan dit
flaan,lust
nadien'er,
zonder
moer
te Daan,
nadien 'er,inzonder
hkr van
aan
dit werk nog
to zeggen,
wel plaatzen
ons Land
zyh,maer
van
te
nog honderd
weI plaatzen
ons jpnge
Land Boomen
zy'n, zo
van
waarzeggen,
men eenige
duizend inzulke
Waal"
menkrygen
eenige. honderd
jonge
zou
kunnen
Of wordtduizend
dit tozulke
kostbaar
, Boomen
to moeU
hnnen
krygen.
Of wordtwel
dit aan,
te kostbaar,
te dit
moeilyk,
ja
onmogelyk
geoordeeld,
men zaaie
fort
ja
onmogelyk
geoordecld,
wc1
aan,
men
zaaic
ditmaaken
[OOl't
van Dennen ter plaatze, daar men de influiting
van
plaatze,
menopdeeene
influ:ring
wit, Dennen
of digt ter
daarby
, ten daar
minften
goede maaken
plaats .
wil,
of
digt
dam'by,
ten
minften
0]1
eene
goede
plaats.
1k zou 'er toe verkiezen die Oorden in de
Duinen,
en
lk
zou 'er
toedoor
verkiezen
die Oorden
in d~ Duinen,zyll
en
elders,
welke
de opgovvaaide
Heuvels'gedekt
elde:'s, welke door de opgewaaide Heuvels gt:dekt zyn
to .
tC ..
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tcgen de,fchraale Wi
dezplve mien op plaafj
ken ,, 'e niet ce hoo
ok niet to laag zyn ; vooral
niet
aar ze 's Win
het ftaan in het Water on,derworpep zyn ; ., al
ng Plai&foon dat ongemak
Al ztedere jeugd
wel v draaggn kan .
71 ing zelve gefchied v y gemaklyk, en allerbe:
Y
sin Zandige plaatzen ; nadeAl then niet noocdig
eel Zands um td delves . Ditejs voordeelig. Het
anders ligtlyk gebeuren ; dat hdt losfer gemaaknd aan het Verftuiven geraakte . Men behoeft .,dan
egts het Zaad der Dennen op den grond ce werpen ; ver
olgeps hier e1} daar eenig Zand ;bf Aafde met een Fchot,
daar op p werpen ; waarna men h,ettelve in menigte zal
ien uitfpruiten, en to voorfehpn .komen . a- Her is
es d a tyd tot derzelver zaaijinge waar to neemen f
aanden Maart en April .
m c
Het uitgefproo .
ten Gewas komt, in drie of vier jaaren, tot den that
van J sters bekwaam om den ei"genlyken arbeid der
miluit' ge Mwe voordeel tp beginnen .
Heeft men
#au
g~tad g as t - t
cirxaad van verpootbaare Dene*He cersij .yiati ;
, ;yvy het werk ; deezcrvoege
nvang .
Eer* hebbc fen 4V de l Wd de Gereedfchappbn ; daar
odig ; by vporbeeld, eenige Wagens, die hag Qp'
elen zyn ; jiQ• anders dan met eenen bodern
wejken men moew,zetten cenige platte
en z~e;t 'w agt vpeten lang , dri e voeten breed,.
net randet< teri ogre van ddpen voct ; en aan weder.~ den met drie handvattet8 . Vervolgens, behoorde men
+r Inige Yzer,en Spaaden to hebben, , eenen voet lang, en
van ,beneden zevep duimen breed, alien van onderen
d'p, dock vQ.* l niet aan de kancen . Dceze Gereed.,
ppen zich bezorgd hebbende, kan men, in het vow,
Ithet najaar, dim arbeid op deeze wyyze beginnen .
'-',Men neen de jpnge, Denne Heesters, door de fpaaden
uit-den Ig ond, met de kluit aarde, die rondom den wortel zit. Om dir to verkrygen s moet, de Arbeider drie
e
in de gedaante van eenen Driehoek, , in derl
d maaken ; en wel zo, dat zy bencden, regt onder
n wortel, by elkanderen uitkomen ;ten einde de Heester daar door volkomen los zy, en de driekantige kluit
vast aan den Heester blyvd zitten ; waardoor de .tedere
vezels der wortelen_ vnor dt,Lugt gedekc blyven, : _zy,
Loch,
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*eh, welker
Wobteleh onthIoo!: worden,
wch,
!l:erven mee~·
welker vVol"ltcJeh
worden, fterven
meet .;
De dus
tendeels.
dus uitge
uitgchaalde jotlge
tendeels. De
ize Heestcl's
Heesters- zet
zet men
men
1 de
nu, voor;;:i~ti;,
voorzi~tip in
de 1\Iandett ,.pp den
den \Vagen;
Wagen ; waarna
waarna
flU,
men ,de:"d':en
dezelven ttC~ plaatze,
plaatze, waar men
en ze
~:e begeerc
begeert te
to heb~
hebi
men
ben, overbreng!.
overbrengl.
ben,
•
nu' t\;.l" plantirp
phmtingc (",'::;',
Gaat
Gaat men
men nu°t~
over ; mer:
men nC2me
neenie dl:1
dan eel's!:
eersc
i ache,
acht ; v,eIken
welken loop
oop het
in
het Zand
Za;':c.! meestal
m::c~tal hebbe
hcGbe;; dat
d is' l>3
of 'er.
niet eenigc
eenige Heuvcl~
Heuvels in
d®nabyheid
of
'er nict
in Lic>
n:,Qv hciJ dzyn
zvn, welke
des \Vinds
Winds fterker
'maaken, ei1
en dus
de :: fchuuring
a4
de
fchuuring ill's
fleri,er 1l12Jken,
dus het
Zand meer
Dit gevondeii
hebbend l'
Zand
meer doen
<.loen verftuiven
verfliliven.. Dit
gcyo::ckn hebbcndc
hehoort men
verband te
hehool'r.
mendedeHeeste,rs
H cest~rsopopzes
zesrijen,
rijcn, iii
in 'r't verband,
lanten ; ider
ieder ry
rv d:-ie
drie ,voctcn
woeten nn
van elkanderen
en alles
iJanten;
e: :,anderen;; cn
alic~
zo in
rigten,dat-de
zo
in to
te rigtcn
lLtt de rijen
rijcn met
111(;; den
de11fterkften
flerJ...flen vloed
\'lOcd des
des
Zands gelyk
Is de
de pl~l:li.
plaats,
by ':oorbecld,
voorbeeld, - zo
zo ge~
gee
Zands
gclyk faan
1":1n. Is
: by
legen, dat
Winden uit
her
kolegen,
dat de
de iterkfte
fl:cl"kf1'c ';vindcl'
I,
hetZuidvdLlstet
Zuidw:';stCi'l komen ; dan
uit1\.:
hetZnidwe,tcll
Zuidwesten naaT
her
men;
dan moeten
moe ten de
c'.c - -rijen
rijen uic
n2ca~' hec
Noordoosten
Noordoosten loopen
100pen.. Voorts
Voorb moot
',c:'t men-eerie
mcnecl1(;: dergelyke
dcr:..>;clvke
ry
zetten, uit
uit het
het \Vc~tcn
Westen n4ar
her Oostt'!.;
Oostc.; zo
zo d~ltCZC'
drat; ze op
or)
ry zetten,
na;lr h:r
den
Noordooster
hock
van`
de
eerfte
,
ry
uih.©me
-en
de
den N oordoostcr Lodz van de eerHe ry u.:'Jl11c· en de
twee
hec .rioordoo~;te[)
Noordoosren°;wtrraar,twjje
A`oen iaa
twee punten
punten in
in het
J .m2c:lr twic ro::.~cn "an
elkanderen
afftaan
blyven ;=door~wcNc
alai gqhetrulla
elkandercn at;
{ban blyven;
door w,;lkepJJ,erlill!!,
i,.letl'ulle
Zand dan door kan fpoe , op'dat,
onge,11fc:':ter~
este
Zand dan door \"m 1iJoclen; op dJt d· Jongc
met
•t
en
'eerfteri
ondfra~
a getaak
Die
niet ten ('crilcn onder hetze!vc geraakcd. Hiern" zQll
doer, •' zo
twee it'
gelyhe rijerf
men
men wel
we! docn~
zo .men.
men 'twce
dt'rgclvJ.e
rijeli .zert'Vlg);er
de
eerften
op
den
°°aff
llid
,
van~tieu
roejen
; .c'..~ch
c zo"
OJ? ryen
den afibnd
v,ni,tien
roe~en;
de eer11:en,
dat
de tweede
Voorby de
openipg,
lleo eertte
dat de
tweede
1"ycnde voorhy
oFen~;j.
!Ie" niet
ecrfl:en YOmen
; - dat
is, cat
opening~lcvan
d%gerfte
k
men; dat
openio3
d~,~erfte nict g_lyk
ftaat
met is,
die dat
der de
tweeden
. •Ovan
p deeze
gianier zou meri
fiaat met
die del', met
tW~lcdcn . .,Op deezc ;.,.l;:nier zon men
kunnen
voorcgaan
zo veele rijen to zetten! :als mid
kunnen
voorrgaan
,
met
70 vcclc rijcn tc.zctten ~ als mtm
rioodig mogte oordeelen.
--A---r Men zal, `dit •d oende j
l10
dig
mogte
ocnlecl::ll.
_e__ Men zal, dit -dcende,
0
bevinden,' dat her Zand,--zo'dra
A j
e Denne-lie
zo dn ~1'!::
j >;V~e Denne·I-I:c~'"
bevindcn, dat dekking
bet Zand,
tens'-eenige
geevetr,
dbordeiragen
zal ho
terseenige
geevcn,
door nbder
de 0D13ningen
zal zels
heezieh agter
de rijen
eggen, en
rien
' roller, dekkint~
nen
rollen,
zich
agtcr
de
rijcn
nedcr!cggcn,
e;}
zelfs
daar blyven.
Ook zal hec flier ondienftig zyn,
claar men,
blyven.
- Ook
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bedolve vgorden , en rhalven0 geen Ifoordeel kunnen
4oen Ho#t,este, in dit gevaj, is, dat men char mede
wagte, tot dat de Zanden, door ~de menigvuld}itingen , van aelven aan het 'bedaaren komen ,
r men, naar zyn welgevallen, Bosfchen in . de
men kan aanleggen , van zo groot eene uitgeflrekt, als, men dezelve begeert t~ thebben . Dus zouden
de Hollandfche Zand-Duinen, en andere zulke Oorden,
met den tyd, in voordeelige Bosfchen verkeeren ; 't
*elk to nuttiger moet voorkomen, wanneer men over .
weer, dat deeze Provincie, door het aanhoudend Turfmaaleen, armer aan zulke Gronden words ; en byna geen
eigen-Hout ; vooral niet aan alle Duinkanten, heeft om
to branden . -s-- Mogelyk zal men zeggen, dat dit
foort !an .aunt , hoewel :door den tyd tot een verbaa,ze~. a tal jermenij+uldigd, een flegte brand is, to
ierk natr Tier ;4f"yn rrekt, en voor aantienlyke Lieden
#let b ~t .ikbaar is _ 't zy zo.;. hot zal egter den minde .
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Wer de Winden, door de Dennen, gebroken, en de
Zanden aan fret ftil liggen gekomen zyn, zich juist niet
alleen tot het Dennehout , ter plantinge , bepaalen. Wy
hebben gelukkig meer foorten van Boomen, die in Zan .
dlge,Gronden voorfpoedig willen groeien : by voorbeeld,
de'Terken, de Esdoornen, de Populieren, de wilde en
tamme Kastanjen, ja zelfs de Beukeboomen, en meer
anderen . ' Maar derzelver Heesters wasfen niet , ten
zy men eerst eene bemanteling voor dezelven maakt,
door onze Dennen ; welke allernoodzaakelykst is in alle
piaatxen, waar men eenige beplanting, hoe genaamd ,
wil

OM
DIET
HAND TE
TE BEUTTEi\'.
nELtTTEN. 87
OM HEr
HEt VERSTUIVEN
VERSTUIVEN
.VAN
HET zArm
ZAND
TE
BEUTIEN.
87
RSTUIVEIV :VAN
.YAfi HET
87
oM

wi!
hraaleZeewinden
Zeewinden zvn
zyn
toch
wil aanleggen:
aanleggen:
d~
fnyden<!e'fchraaIe
Zeewinden
zvntach
tach
'toil
aanleggen :d~
d(4fnyden<leYchraale
fnyd
allcrdoodelvkst
vooi'
de;;'~~"e.-ste
Gewasfen.
--:......
BeBe'
voor
d
to
Gewasfen
.
allcrdoodelvkst
vooi'
de:.!;'
··e~-ste
Gewasfen.
Beallerdoodelykst
geert
eindelyk
Pro~~
gezegde,
om
myn
als
geert men'
men'dindelyk
eindelyk Pi'
Proe. '''.:.. om
om myn
myn gezegde
gezegde,, als
als
geert
men
waaragtig,
tete zlen:
beweezen
zien
men
flit
kle
Onder
waaragtig, t1it
tfit :de
:de Ondervihdifrg
Ondervihd'
.beweezen
beweezento
zien :=men
men
waaragtig,
de
m~ite,
ell
nccme
ich naar
naar Gelderland;
GelcWrland ; en
en
neeme
begee
neeme de
de mohite,
m~itc, eq
eq begeeve
begeeve zich
zich
naar
Gelderland;
en
het
KwarwarweI
nitar
dat
°gg~deelte
edeeltehet
hetwelk
welk den
den naam
naam "%n
Von
weI naar
nitar datdat g~deelte
het
welk
den
naam
~n het
hetKKwarwel
tier
draagt;
het
welk, op
op
veele
pine
en
tier
van Veluwen
Veluwen draagt
tier van
van
Veluwen
draagt;; het
het welk,
welk,
op veele
veele plaatzen,
plaatzen,
dor,
geweldig
uitgeitr~kte
en
met
verzanding
.dor
dor,, en
en met
met geweldig
geweldiguitgeftrekte
uitgef\:r~kte verzandingeb
verzandingeh·bezet
·bezet
is;
men
aldaar,
jam'cn
waarom men
lang,
doch
vrug
isis;; waarom
waarom
menaldaari
aldaar, jaaren
jam'en lang,
lang, doch
doch vrugteloos,
vrugteltif)s,
bedagt
isis om
om
ze
ftuiten.
Alles
bedagt
geweest
ydel
aaflooP.~QIl
bedagtgeweest
geweestis
omze
zetoteteftuiten
fruiten.. Alles
Alles ydel
ydel afioQPII1men cindely~
eindelyk
to
raade gcworden,
geworden
zulks- ~
de,
de
de,, isis
is men
men
cindely~ te
tc raade
raade
gcworden,, zulks
zulks
dt
en dit
dit
heeft zulken
zulken gewenschten
gewenscllten
Dennen
tctc beproeven
beproeven;
Dennen
Dennen to
beproeven;; en
en
dit heeft
heeft
zulken
gewenschten
uitflag
gehad,dat
datde
Hoog\Velgebooren
Welgebooren Heer,
Heer, Baron
Baron
uit!lag
uitfiag gehad,
gehad,
dat
dedeHoog
Hoog
\Velgebooren
Heer,
Baron
eer
Heer
dit
werk , eerst
VAN
van
RozendaaI,
vv AANT
N TORCK,
T o0 RR CC K,
K, Heer
Heer van
van Rozendaal,
RozendaaI, dit
dit werk,
werk,
eerst
in
het
klein
aangegreepen,
hot
•ggrout
routmet
m
in
cn
daarna
inin het
in het
het klein
klein aange;reepen,
aangq1"eepen, en
endaarna
daarnain
het. grout
met
.
kragt
voortgezet
hebbende,
beeft
kragt
thans
het
gel10egen
kragt voortgezet
voortgezet hebbende,
hebbende, thans
thans het
hetgeiibegen
geI10cgen heeft
heeft,.r
van
to
zien,
dat
alle
de
voorige
Verfuiviagen
van
Zinvan
te
zien,
dat
alle
de
voorige
Verftuivi~gen
van
Z:mvan te zien, dat alle de voorige Verftuivil'lgen van Z:mwar dat
dat
ook
den
niet
alleen
verhinderd worden;
worden ; maar
den
die
den niet
niet alleen
allfen verhinderd
vel'hindcrd
worden;
maar
dat ook
ook die
die
arbeid
zelfs
vergolden
wordt,
door
oyjhe
rjke
arbeid
zelfs
vergolden
wordt,
door
o~heer1"fke
Basarbeid zelfs vergolden wordt, door o~heer1"fke BosBos-,
fchen,
die
voor
Hem en
en tyd
tyd , ,
fchen,
en
zyne.
fchen, die
die voor
voor Hem
Hem
enzyne,,,Erven,gm
zyne.Erven,
Erven,~ne't
tme't ~en
~en Jyd
---wIk
i b
groote
inkcmften
zullen
voortbr~
-*
groote
groote inkcmfien
inktmfien zullen
zullen voortbren~t;n.
vool'tbrent'.n. ~"01--- Ik
Ik heb
heb
ftel
'
;
en'tn
.b
dit
deeze
beplanting
zelfzelf
gezien;
en
·m~.n
dit
o.piteI
tqedeeze
beplanting
eleeze beplanting zelf gezien; en ·m~. 11 dit o.pf\:eIdietqe~
geeyl4wass;"
de feii~q,
fei
v
gelugd,
om, zo
zo
gelegd,
was.,' de
gelegd, om,
om,
zo veel
veel mogelykJ
mogely~was.;
de
feH~q.die
die ik
ik'
cing,dier
Zand&i&3t
hi=
en
daar
onat~riant'de'inl
hier
en
daar
omtrent
de
ini1ijicing
odier
Zandjl
~tde1$:
hier en daar omtrent de inOijiting
<tiel'
Zand~
~tdel,\:.
wordt j:onde"
onde ~zelven
ely n
welk
wer - wordt
to,
(want
te,
niemy
te, (want
(want ' welk
welk illeuw'
nieuw werl.
werl.
wardt
,J0nde..,
dl!zelven
c
n
met
lbs
.
sneer
of~I
aangelegd,)
to
verbeteren
;
,
aangelegd
,),)teteverbeteren;
om
'Ie'Ie meer
vr1~6e·
aangelegddit
vel'beteren;
,om met
met ~s
'is der
meer
vr~oe.
Zand-S~lcltuidigheid
middel
terwegJ]4;ehljn~.cler
wegneemin
digheid
dit
middcI
tel'
ZandVf,ffiui.
digheid
dit
middc1
tel'
wegooeh1ing;.der
Zandvingenaan
aan myn Vadcrland
Vaderland p kunnenaanpryzen.
kunnenn"anpryzen. vf:ffiui.
vingen
vingen aan myn
myn Vadcrland.e
kunnenaanpryzen .
N8'}3ILIS 6*00L
N~BILI3
GELi -S.

--=-

,r

.e

,.

••

•

N~BILIS GELl'),

(~

=~

••

ONDERRIGTINGEN IN HET VERVAARDIGEN VAN, LANDSCHAFS()NIlERRIGTINGEN
IN
VEllVAARDIGEN
VAN
LANDS
CHAPS'
()NIIERRIGTINGEN
IN HET
HET
VEllVAARDIGEN
VANtEN
I,ANnsCHAPSGEZIGTEN, OF IIET
FRAAY
AANLEGGEN VAN
GROND,
GEZIGTEN,
AANLEGGEN
VAN
'bEN
GROND,
GEZIGTEN, OF
OF HET
HET FRAAY
FRAAY
AANLEGGEN
VAN
'bEN
GROND,
OP LUSTHOVEN.
01'
.
01' LUSTHOVEN.
LUSTHOVEN.
.'
'
Uit het Fransch van den Heer R . D . GsRARDIN, Mirk-

Uit
van
Heel'
R,R. D.D. GIRARDIN,
MarkUit lzet
Tlet Fl'ansch
FrGl1Sch graaf
van den
den
GIRARDIN,
Mark- '
van Heer
D'Ermonville
.
graaf
graaf van
vail. D'Ermonville.
D'Ermonvilte.

,, Men moet met reden zich verwonderen, dat daar de Dichters
""„ Men
,met
en
Dichters
Schilders,
vanzich
alleverwonderen,
eeuwen, zich dat
bevlytigd
om
Menenmoet
moet
.metred
reden
zich
verwonderen,
dat daar
daar dedehebben
DiclJters
"„" de fchoone
enen Schllders,
van
eeuwen,
zich
hebhcn
om
Schllders,
van aile
al1eder
eeuwen,
zich
bevlytigd
hebbendaar
0111
eenvoudigheid
Natuure
of bevlytigd
to beelden,'en
"H dede fchoone
eca
fchoone eenvoudj~hejd
eenvoudigheid del'
der
Natuureafaftetebeelden,
beelden, enen„daar
daar
G 2Natuure
GG ~2
" " cell
cell

S$

ONDERRIGTINGEN
OITERRIGTINGElf

cen ieder
ieder de
de fchoonheden
fcnoonheden hhunne('kunstft\3kken
bewolldert ert
efi
•" een
unstftukken bewondert
gevoelt Men
;men oerst
eerst zeer
z(?er lalaa;: b ' geweest
geweestis;"om
is'fom aan
aan hunne
hunnebebe•" geyoelt
of, met
met
•" fchryvingen
yk bef'aan
fchryvingcn en
entekenitlgen
tekeningcll
>.' dlyk
beftaan te.geeven
te gceven;; of,
bet #orfprt~nglyke
andere vfoy~rden,
woorden, bet
het oOil ,. ,. men heeft,.
heeft, het
iorfpronglyke to
te
•" andere
leveren, tar
waarvan
vanher
hetnnaatitt«zel hun
zo veel
vee! enoegen
genoegenfchenkt
fchenkt..
un 2o
•" leveren
yne aandagt
De Mar
Marktl'~af D'Ermonvz
D'Ermonvilte heefte,
heeft, eiitdelyk
eindc1yk,, "'Zyne
aandagtlaa1ml•" De
dit aangcna3me
aangenaame der
,,'ten gun
gaan ollfdit
del' Kunfle
Kunfte op,
oP. de
de Natuui"over
Natuut"over to
te
„'Cen
door hem
hem opgegeeven,
" brengen;
van de
de regels
regels door
opgegeevcn, en
en door
door hem
hem
n ;,,van
wy
" geW!td·op
opzyne
zyneLustplagis
Lustpbisniet
niet verre
verre van
van Parys,
Parys, ontleenen
ontleenen wy
gende algemeene
zo wy
wy vertrouwen,
vertrouwen,
",.ge volgcnde
algemeene onderrigtingen,die,
onderrigtingen ,die, zo
onzer Leezeren
."
. .r>,gedeelte
n gcdeclte onzer
Leezerenzullen
zullen welgevallen
welgevaIlcn."
qp inneemend
jJI!.~
in:Jeemend Natuurlyk
Natullrlyk Landfchap
Landrchap rondsom
ro.ndsomeen
eenLandhuis
Landhllisto~e
en, isIS cen
v"1il;men
een veal
veel zwaarder
zwaarder taak
taak dartaie
dan. ale een
eellSLandfchapfchilLandfchapfchIlde4rs
in zyne
zyne kunftige
ontwerpen,
Clcrs;; die
die niet
niet to
te min
min dikwils
dikwils feilt
feilt in
kunftige ontwerpell,
1cmoon
fcboonzyne
zyneverbeelding
verbec1dingeen
eenonbeperkt
onbeperktveld
veldhebbe,
hebbe,tenten`opzigte
opzigte
de keuze
zyner voorwerpcn;
voorwerpen ; en,
;ande
keuze en
en fchikking
fchikking zyner
en, fchoon
[choon by
hy eeeevolkomcvryheid
vrybeidbezitte
bczittC. in
in de
de keuze
kellze van
van zyn
zyn gezigtpunt
gezigtpllnt van
van de
de
, volkome
ugtsgeflelte
de mengeling
menr;c1ingvan
vanliebt
lieht en
en fchaduw,
rehaduw, • en
en van
vanalle
aIle
ugtsgefteltelJl,, de
dere Coeval
ndere
toevalli~ omftandigheid,
omftandigheid,die
die byhytot
tot hot
het voltrekken
voltrekken van
vanzyn
zyn
ontwerp
ontwerpnoodig,
noodig keurt
keurt..
Hot
to van
door den
Het vodrtbren
voort!.>rengcll
vnn een
cenfchilderagtig
fchilJeragtig tiitwer`kzel,
uitwerkzel, door
den
voegiyken
rle van'ben
een rond',
grond, en
en andere
andere voorwerpen,
voonverpen,die
diehat
het
vocglykeria aeJllet-van
AAoveigem!de
natuurly
e LaL~ndrchap
dfchap uitmaaken,
van de
bovewgelJ1~dc
na~llllrlyke
lIitmaakcn,hangt
hangtof~fvan
de keukeuze
e gedaanten,'
afdeelingen,•
ze der
del' meest
mecst bthaeg
bG'haar<4~e
gedaanten, de
de fraaiheid
fra~iheid der
der afdeelingen
n inin 't't dv'i·tthi~t,van
hiet,van de'behobrelyke
en afftan~
afftanden
de behoorelykc verhel$ng
verheffing en
en het
het
en uu~d~men
der' yerfa*Ilende
vcrfdfllende voorwerpen,
voorwerpen,door
dooreene
cenegepaste
gepaste
taocn
.# l men der`
go
van
fchaduw ; van
de betoverer.de
betovererde
mengel.i61g
valllicht
licht ehl
ell febaduIY;
van aan
aan dezelve
dezelve de
to tezetten
kragt ~4verfehWenheid
"'ferrcheidenhcidh¢bl
zetten,, door
door zezeinin verfchillende
verfchiIlende
r
ett ooderfcheide licbten to vertoonen, als made van
en, ~c!crf(hcide Iichten te vertoonen, als melle van
gezigjpullten
eenft6ihmirig' der kle '8i ; en bdvienal van die gelukkige
de
'ti,erecnftcmmil1g
~r klii\:rt'lJ.; en bovenal Van die gelllkkiga
ongemaa4hod, weak +oor ft ondericheldend kentnerk van de
ongema:J.ktheid,
well-..,6or
h~ ondel'fcheidend kenmer k van de
Natuur en
t Be~allige mag
ggouden worden . --- Aan gronNatuur
enr het
Bevao..t1;'e
mag gC4l1ouden
worden.
-granv
deeze
4enkbeelden
aangelegd,
geeven
wy Aan
den naam
~N
del..,
v I ~cn' deezc jenkbeelden aangclegd, geeven wy den naam
van
fcbap .
van
Jfch:lp.
, root
en htlof
imwj 1 is~, de eenheid en zamenvoeging van
joot
en
h~il!t'.el
de ecnhcid
zamenvoeging
van
ale Ontwen
then iseinde
moeten en
alle
de Voorwerpen,
_ " gezien
,leelc Ontwe
n dien
einde moetcn
de Voorwerpen,
lie
kunnen w*den,
uit hetzelfde
punt:tlle
ondergefchikt
wort<Jie
ge7ien kunncn w~dcn, uit hetzelfdc punt ondergefchikt wor+de'l aan 't zelfde Landfchap ; mete*uitmaakende deelen van 't
'tleh aan Vheel
't zcl"ie
Landfchap;
uitmaakende
declen
van 't
hglitsch
*cezen
; en door metie
derzelver
betrekking
en zamen'g3nsch
Weezcn;
ell cJcor
derzelver van
betrekking
en zamenvoeging gcheel
medewerken
tot bet
voortbrengen
't algemeen
uitvo('~ing. mc,]ewerken tot bet voortbrengen vall 't algemcen uitwerkzel
werkzeL
De-volgende werkdaadige onderrigtingen, zullen dit uitwerkzel
bhengen .werkdaadi~e onderrigtingen, zullen dit llitwerkzcl
to De
w evolgcllde
te,Na
we~c
.brcngcn.
demaal
hct Huis, rondsom 't welke de ktins tcieraaden der
Naardcmaal
hetmoeten
Rnis, worden,
rolldsomhot
't welke
de kUllsteiefaaden
der
Natuure
ge$aakt
voornaame
punt is, ow ze
uit
to ziengemaakt
, behoort
do Vervaardiger
van bet ontwerp
van om
daar
Natuure
moeten
wordelI J het voornaame
punt is,
ze
te zien, to
behoort
Vervaardiger
ontwerp
oa3r
uit overzigt
een
neemendevan
de Hieptenvan
en het
Hoogten,
de van
Vergezigeen ovorzigt tc neemen van de Diepten en Hoogtcn, de Verge.
zir:I

~

T

:11' .I!M' V!RVAARDIGEN
'lAY LANDSCHAPSGEZIGTEN
L umSCHAPSGEZIGTEN..
VAN
j'&.
gP.VAARDIG

8,

8-4

zigten, de
de $tantsiietl,
Plant~ien,.de
de GebollwCll,
of zulke
zulke andere
andere voorwervoorwern, of
%igten,
als byhyvoorheeft
voorheeft inIn de
de volvocrIJ1';
van zynplan
plan to
te brengen
brcngen..
pen als
pen
g vanzyn
Uit
d moet
Uit deezen
deezen ft,
ftap.d
moct by
hy be
he"ordeelell wat
watdedeJigging
Jiggingtoelaat
toelaat;; uit
uit
weezen
erpen alle
de byvoegzels,
ftand nfoet
moet by,
by, dosg
d~s.(l,elyks, ontwerpen
aile de
byvoegzels.
oe(nen stand
chap .
noodig
noodigtbt
tot hot
het vokooijen
va+tooijen van
I(an zyn
zy il L11l(jI'chap.
. :
De
plan
Derfodzaakirkheid
tWodzaaklykheid om
om eon
eenvolkomen
volkomenuitgewot
lIitgewa'lt
~)antotevor
vor..
men
leVangen, blykt
menegre9rcon
eengenig
eeniggedeelte
gedeel.tc van
van hot
bet werk
werk,wordt
word~aan
aangl!vangen,
blykt
alt
de enkele
enkele overweeging
overweegll1gvan
vandedemoeilykheid
moeIlykheldinillbet
betravcr 1Jctercn
uit de
misOagen, en
en de
de Msten,
I~sten,die,
die, inin zul
zlill; cen gevan eons
eens begaane
begaane misflagen,
van
vat,
bet wedel'
weder hewerken
hewerken van
van dengr
val, noodwcndig
noodwendigontf'aan
ontll:aan uit
uit het
:::"1 c;rond,
bet
der gebouwen
gbouwen tot
het veranderen
veranderen der
der beplantingen,
beplantingen, der
tot cie
clclaad gefchikt,
fcbikt, en
en der
der kanaalen
kanaalen.. •
Dit
I
Dit ontwerp
on twerp behoort,
behoort,wyders,
wyders,niet
nietalleen
aileen tote bef'aan
beftaan in'tet
inllet
hoofd,
hoofd, enenofaftotehangers
hangenvan
v'ancuedehand
handdes
desvoltrekkers
voltrekkers;; maar
maar,, Gin
om
wel
weI tote oordeelen
oordeeIen over
over hot
het uitwerkzcl
uitwerkzd,, eer
cer hot
het zelve
zelve volvoerd
volvaerdis,
is,
moot
op papier,
of dot:k,
dock, gebragt
gebragt worden.
worden . Hi'
moetbet
bet met
met'de
de daad
daad op
papier, of
Hierem
Landfchapfchilder
omheboort
hehoorteeneen
Land!cbapfcbildereerst
eersteene
cenefchets
fchets yan
,~an bet
het beoo
beoo,.;de
ccfge verbeterr
de werk
werk to
to ontwerpen
ontwerpen;; en,
en, naa
naa dat
dat deeze
deeze dedenono~cWge
vcrbcterin--on
ondergaan hebbe,
hebbe, mbet
in zulker voe
vue·
gen ondergaan
moct men
mendezelve
dezeIve kleuren,
kleuren, in,zulker
go,
ge, dat
dat zezeeerne
eene volkome
volkomeafheelding
afheeLHng nitlevere
uitlevere van
van bet
het bedoelde
bedoeldc
ftuk
fiuk works
werks.. Ik
Ik dring
dring zeer
zeer aan
aan opopdodevoeglykjieid
voeglykpeidenenyoorzigtig
'loarzigtig-•
heid
eerften flap, en heklaag de moeiTykltec*n die mew
van deezen
dee~en eerfl:en ll:ap, en heklaag de moeitykhe(~n die men
heid van
zomwylen
als men deezo
Kostendie
die 'Fr
'cr op~ojil,
o~lo0Atn, als men decze
zomwylenheft,
heeft,enendedekosten
handelwyze
g*n if veranderi
handelwyzeniet
nie.tvolgt,
voigt,,dpr,
eer umn
men Serbetp
verbctl::,w."!gen
vcranderinilljl1
maakt.
maakt.volgende wyzey -onf .
, der
.
"
-"" J<
de,
tek'ening
fthilderye
op den groga
De
De volgende wyzen am de, tekenil1~ der ithiiderye op den gromt
over to brengen, ,~aa; men, Jn agt; Weemen, om iu de 4a4de uutover te voort
hrengen,
kan men`die
in agt
am iu
de ~a.
de u,itwerkzels
to brengen,
in' 'eemen,
de fchilder~
bedoeld
word
n,
werkzels
in de fchiIdciV voorwerpe
bedoeld worden.
ten
opzigtevoort
-van tc
de brengen,
fcbikkingdie
4r'~~derfcjfeide
ten opzigte
van onderhnge
de fcbikking
~ '~lJderfcieide
zelver
afflanden,
evenrledighede~l,
envoorwerpeli"
do gemakl .. ~r
e
ze!ver
ondcrlin~e
e\lenlleOi~he\~.,
de gemaklyoKheid
em
allesafll:anden,
to volvoeren
. De ftad
, wear i de en
tekening
gemaakt
6111
alles
tc
volvoeren.
Dc
fl:?jd,
w~ar
iJi
de
tekening
gemaakt
word, moot hot punt weezen'~~an waar
iron do •ood~gal lcb
word, moet bettenpun
t weczen van
waarneemingen,
dien'eindeq
doet .\Vaar IT en de .ooJI,,:ra~ke
waarneel11ingen,
ten dien ei:lde~
doet.~.
. 9 ; ~U
va1ken,
v bcplantuig
A,
'fan'
Voor eerst. De onderfcheide
Vaal' cerJt. Dc
onderfchcj(le
. v biplantmg;',
zy Vall
t
hoogopgaande
boomen
of lagg.hout,ivakkeD
ale,
,~1 erzelver L 4
hoogopgaande
hoo,nen
of la~g
bOllt, of,
die, an
U(J~ r~o
,derzelver
fc~k_
de
tusfchenvakken
moeten
vuilen,
to fpreeken,
dg,
de tusfcbenvakken
moetenweezen,
vullen,door
of,welke
G,n zo
fpreeken, eed~
hot teLandfchap,
fehermen
, van hot tooneel
fcbermen ;krygt,
van hetmoot
tooneel
het Landfcbap
verfchiet
men weezen,
bepaalen,door
doorwelke
hot upregten
van j!elJ
.,
al
verfcbiet
krygt,
moet menaanbepaalen,
door
cpregten
ken„
op elke
afdeeling,
welke men
witbet
dock
hebbe van
uit Q:aato
ken, op in
clkehoogte
afdecling,
aan wel:,e
hcbbe in
uit 'g,
te
fpannen,
afneemende,
naar men
maate wit
van dock
do afftanden
fpannell, in boogte aflleemende, 113aI maate van de afftanden in 'I;
verfchiet.
verfchic:t.
•
Ten tweeden . Om een recht dcnkbeeld to vormen van bcT.aitTen tweeden.
Om een recht
dcnkhceld
tc varmen van
bet uiten
weilczel
der onderfcheide
gedaanten,
uitfteekende
punt,
werkzcl del' Voorgevels,
onderfchcide der
gedaanten,
punten,in Cll
'C
verfchillende
Gebouwen,uitll:eekende
die meq,, beoogt
verfchilknrle
Voorgevels,
Gcbouwen,
men
beoogt in'l:
gezigt
to brengen,
moet, indcr
ftede
van enkeidie
ecne
grondtekening
gczigt
tc brengetl,
in ll:ede
van aangeduid
enkel eelleworden,
grondrekening
to
ontwerpen,
bet op moet,
to regtene
gebouw
,a3oor
t.c ontwcrpell,
betftokken,
op te regtcne
aangeduid
worden, $.loor
bet
opregten van
die degebouw
gedaante
of de omtrekken
der
3 gedaante uf de om trek ken der.
bChet opr~gtell vall ftol~kcil, dieG de

of
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beoo de gebouwen verbecldcn,
vr beelde
welke ^tt~11 dock
Ack moet
bcoogde
op welke·
moetuitnittie dergelyke
de~`gelqke kleur al5s de
1pannen
van eene
de fchildery
fchIldcry aan
aan de
de hand
hand
fpannen van
geeft. Doer
hands
geeft.
Door &eze
deezemiddel
middclen wordt bet
het uitwerkzel
nitwerkzet voor
voor 's
's hands
gezienenenbepaald';
bead en
.en model
model van
gezien
en de
de arbeider heeftt een
'van bet
hetuiterlyk
uiterlyk
aanzien,
aam om
om hhem in dee volvoering
helpen.
aanzien, genoegzaam
volvoering to
t€ hclpen.
Ten
m de
voorkomdh van
Ten derden."OIl1
de zwaarigheid
zwaarigheid to
tc voorkomen
van hat
het bepaabepaal en 4der nette oppervlakte
hot Ibis
Huis
len
oppervlakte des
des waters,
waters, zo
zo als
als bet
het uit
uit het
&, hebbe
uitnittotefpreiden,
gezien wordt,
hebbemen
menwit
witdock
dockopopdendengrond
grond
fpreiden ,
igging, de
waters,
volgtms de Jigging,
de uitgebreidheid,
uitgebrcidheid, en
en de
de gedaante
gedaal1te des
des waters,
ildery uitgedrukt
uitgedrukt ..
in de fcbildery
de wcndingcn
wendingen der
.;I'enr~vierden
vierden.. De
De buitenkanten
buitenkanten der
der Plantadie,
Plantadie, de
der
aald worden
paden,, en
en de
de Waterkanten,
Waterkanten,moeten
moetcnbe~
be,paald
wordendoor
door kleine
kleine
en in
des TeTo ..
1l:okken
in den
dell grond
grond geflaagen,
geDaagen, volgenT
volgcns bet
bet voorfchrift
voorfcbrift des
naars ; aan
kenaars;
aan deeze
dl:eze moet
moet men
men touwen
touwenfpannen,
[pannen, en
en den
den grond
grond
met de
dus afgeperkt,
afgeperkt, met
de fpaade
[paade uitmerken
uitmerken..
en vyfden.
Boomen en
/.; Ten
vyfden. De
De uitwerkzels,
nitwerkzels, die
die enkel
enkel fcaande
ftaande Baomen
en
upen zullen
'(houpen
zullill doen,
doen, hebbe
bebbe men
menopopeene
eenedergelyke
dergclyke wyze
wyze to
te
aalen .
J:!epaalen.
onder deezC
, dat de
Zonder
deeze voorzorgen
voorzorben kan
kan men
menniet
niet verwagten
verw~gten, dat de
Workman
de de
onderfcheide
Werkman
onderfcheidedeelen
declenvan
vanbet
hetopttel,
oplkl, naar
n13r eisch
cisch,, zal
z31
volkoeren
de bek.waat:li1:e
'bekwaaMfe Tekenaar
volvoeren;; de
Teken;\:ll' zal
zal menigmaal
menigma;ll zwaarigheid
zwaarigilcid
viuden
op pap r to brcngen, zonder hot wel to bepeinvinden omnhet
on~het op papier te breDgen, zonder bet wei te bepcin~eta on to verbe,te,~en .
zen en
te
verbetc.en.
t verband van hot, Hui$ en do dsar digt bygelegene gronHetmetverband·
van It_lCt Hub land,
en demoot
d3ar noodwendig
digt bygc1cgene
gron$let verdergelege4e
in aanmerden
met
tJet
verdergclcg~e \;md, mOd noodwclldig in aanl1ler·
iA ge~nomen worden, bin de eenheid van 't geheel to bewaaking genomen
de ccnheid
gchcd
bewaa,fiat worden,
gpen voortom
ee rbrengen
, 'tvan
welk't men
de te
eenflemreno ~tusibheit
.dat g~en
ce ~rengcn,
't wclk men de ccnfl:clI1:devoort
. deelen
der tekening
noemt, hebbe men
migheid v6&t
tllsfchen
~de declen del' t:::kening noemt, hebbe men
to houde%
deezQl~
voct
te
hOllJel.
. • : van bet Lusthuis een uitgeI tt de_, ed ant~n grbbtheid
ImWen
de gedaant~~n
grt~theid van
eenuit
uitgeftrekt
Landfchapsgezigt
•vordeteebbe
men llct
bet Lustlllli:i
verfchiet
to
ftrekt Landfchapsgezigt
vordere
men het
1Ml4ei~en,-enile
afg~egenite
ge ,.hcbbe
gten anoeten,
alsverfchiet
't ware,nitbette
brei~e[toege
,-en.e
llJocten,
als 't ware,
het
Pluis
igend afgelegcDile
etT aan ge!igtell
m vereenigd
cled
worden,
door bet
Huis
toege~igend
mcdc-van
verc~;Jigd
worden,
door het
ertneerdeten
der e~
zyd ,hal'
che>"md,
welke wy
boven gcfproo\·enne(Tcl>~ren
van grond
welke. wy
hoven
ben, opl1t:r
d~ z~hcr.~1J,
ezitters eigen,
Buiten
dit gc:proozou de
Aahl!bben,
dt!s-Bezitters
eigen grond. BlIiten
dit zan
de
&elegeneop
grond
nauwlyks eenfchilderagtiger
uitwerkzel
voort~e;:der
geIegene
grand nanwlyks
eendoc#
fchildcragtigcr
uitwcrkzel
en,
dan opgeleverd
wordt
den agterflen
fchermvoortvan
brengen
, dan
wordt
door den
tooneel
van opgeleverd
de zydfchermen
ontbloot
. agterftell [cberm van
een,
tooncel
van noodig
de zydfchermen
t Is
neuwlyks
bier by 'teol1tbloot.
voegen , dat, om dit verband
Is nauwlyks
noodig bier fcheiding,
by te voegen,
(bt, om
dit verband
to 'tbewaaren,
de noodzaaklyke
tusfchen
desEigenaars
te bewaarcn,
de hot
lJoodzaaklyke
[cheiding,
tllslchen des
Eigen13rs
grd
den, rondsom
huffs en hot
vender afgetegen
land,
voor
tgronden,
oog edekt
roill~som
11llis door
ell bet
verdl:rvanafgclegen
land,
voor
moot het
worden,
middel
een digte
homing
't ec~iriig
oog ,bcdekt
moet
worden,opdyor
vallbreuke
cen digte
he;nillg
of
ander
behoedzel,
dat middcl
'er geeee
in bet
ontwerp
itch ander
oe . behoedzcl, op dat 'er geene brcukc in hct ontof cCl1ig
Eenezirh
ov opdoe.
enkomst tusfchen de afgelegene vooiwerpen, en
werp
die Ecne
_}aader
aan hot oog tus!fhcn
zyn , hebbe
agt to ueemcn.
oak in v001'\":,rpCI1,
ovcreenkomst
de men
afgclc~cl1C
(11
pus
~tadien
gezigt
wordt
Stad,
molten
die ;n:dCl'
;;3nhothet
oog bepaald
zyn, hchbe
i~1:;ndoor
or!,echo
in ;j:;~
tG ilC211lCil.
ook
))JS 1 iudien h~t gczibt bcpaaid wodt duor ",1.:,](; Sla 1, J;)(,,':111
o\..·.:~
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yse,

oak
die in een groot[chen
fmaak zyn,
in het
ook andere
andere Gi;!bouwen,
Gahouwep, die
rootfchen finaak
zyn, in
bet
maiir il)diji:n Dorpen
orpenjen
zall1cnfl:el
pla:!ts vr~
vlf!dcn
cen gedeelte
gedeelte van
van bet
het
zamenftel plaats
den ;; maar
Hufzen van
vcr[chiet
]]Jag men 'er qokk Huizen
Van een
een eenvou~cnvo~·
verfchiet llitllwak?lJ,
uitmaaken, inag
andagt wordt
wordy vereischt
in
diger
verelscht In
diger bouwtrant
bouwtrant lIlvoercn.
invoeren . Dezelf<l~ aandagt
11et
van vergel
vCl'geJegene tjo$Cchadien
de nadere
nadere bebeadien met
met de
bet zamenvocgcn
zamenvoegen van
pbntingen.
den moemoeDe klcuren
kleurenook
ook vall
van de
de digtbygelegenc.£ronden
tbygelegen
plantinge j . Dc
ten
beantwoorden
van dedeverdergelegene,
verdergelcgene, 't't zy
zy Weill·
Zaaiof `Gaai
ten bean
woorden van
a of
landen.
landen .
Naardemaal
ver.wakt, zo
20 niet
niet geheel
,rerNa#rdemaal clke
elke[OOl"t
foam van
van genot
gent verzwakt,
gF
van de
de aandagt
aand<lgt;•; en
bet
nietigd
doot' bet
nietigd wordt,
words, doot'
bet aftrekken
aftrekken van
en dewyl
d
gezigt,
van alle
aile zintuigen,
zekere paalen
gezigt, het
bet verrllkkend~t
verrukkendst van
zintuigen, binnen
binnen zekere
wil
om, zonder
zonder zatheid
zatheid,, voldoening
wdl be!1ooten
be(looten worden,
worden, 'om,
voldoening te
to ontva~
on
;:en,
aandae,t van
den hefchouwer
befchollwertte beden, zo
zo is
is het
hotnoodig,
noodig, oB:lde
ouDde aandaet
van den
paalen,
0111 zyn
zY.I1 oog
oogtoteleiden
Ieidcn,, en
het vergezigt
vergezigt to
te vel'paalen, aIs
alsmede
mede om
en bet
rza-n
beterell.
beteren, dat
dat het
bet natullr!yk
natuutlyk Landrchap
Landfchap een'
een' voorgrond
voorgrond hebbe,
hebbe, *a
mengcftcld
Hoogten
Deez~
mengefteld nit
uit digte
digtePlantadien,
Plantadien,
HoogtenofofGebouwen.
Gebouwen . De
bepaalen,
de wyze
wyzcvan
vanden
denvoorgrond
voorgrondinineene
eenefchildery,
fchildery,
bepaalen, op
op de
de
V3n een
een tooneel,
tooneel, door
door't
't geheeIe
te bevatde voor(cherm
voorfcherm van
geheele ont"erp
ontwerp to
bev
ten,
h(!t gezigt,en
gezigt, ell rigten
rigten a
't zelve
tot de
de afgelegener
afgelegenp.r voorwerpen
ten, bet
zi&c tot
voorwerped ~
en
tusfcbtn. beidc
vakken der
der zydfchermen
zyd(ebermen;; die
be idie beien de
de tusfchen
beide komendc
komende vakken
.den
middelen, tot
tot een
een grooter
grooter afftand
afftand kuakun-den d2sgclyks,
dCsgelyks, door
door dceze
deeze middelea,
nen
•.
nen verfchoGven
verfchooven worden.
worden .
Het
onderfcheid
tusfchen
een een
wyd wyd
landgazigt,
of lieV'eravlakte,
Hot ondet
fcheid
tusfchen
landggzigt,
-of vlakte,
liAr,
en
een bepaald
hcpaald enenfchilderagr
[childeragtig
gezigt, gefcb~t
en een
g .geaigt,
g~efcblktnaar
naar de
de eveney
rdighedcn
of den
denftyl
ftyl _vdn
van het Huis,
Huis, hebii
hcbbe trieq
mell niet
¥ ver
vergce·
nietw
redigheden of
~t het
nallwkeurlg·beperkt
ten.
laatfte heeft
heeft jen
ten - kenmerke,
ke, dl*
hf rlauwkeurfg
.bep
ten . Het
Hot laati'e
een voorgl:o_~
,enand
andere
omfl:and~hedcn,
en
uitgemerkt is,
' den
e, onrftand
e
en uitgernerkt
is, door
lore eerr
well,e outbreeken
ontbreeken sn
in bet
het serfc
verfchiet
welke
et dat
dat zichzcl~
zich ddb aanb~dt,
a~ifb t bby
voorbeeld
van den
top eons
eens bW
b.g~,
cigen~:Jr.tiger
'cen~Kaart
voordeeld "van
den top
;,, en
en eigenha
.tiger ,,eene
.R*t
d:m
Landfchap snag
mag heeten
heeten.·
••.
,
can een
een Landfchap
.
Dus
verre de
de beginzels
bcginzcfs ,, nool\zaaklyk
tot let
tet algenieen
aIgenleen uitwerkDus verve
nood aaklyk tot
uitwerk- .
1 gemerkt, te lJed~efteld heh:zel
zeldes
deszamenflcis
zamenftelsalsaise~n
eengehcel.al
eheel,ahgemerkt,
to ned
iteld
!.cnde;
het voorn,
"oornf\~m
1.~d[Cb3p, zo
ZO.als
015 4het~het
bet "fi'it het•f
Hllis,
of van
van hot
am Landfchap',
i
laende ; of
!let
gezigtpllnt, gezien
gezien woidt,
wotdt,incieten
1ll·~,ctcn wy*voorts'treldo4
wy·voorts tI'eedeJiltot
toteerr
eea
bet gezigtpunt,
Lrecdvocriger
middere ddee!clJ ~waar
_ wanr dp
de v~.bce"
v
breedvoeriger \'crn~g
verflag van
van de
de inindere
ding
pad mag
m;Jgvoorfchrgven
voor(chryven van
van bet
het Vou
Huis .loopende
Ioopenc1e door
ding een
een pad
. • • -ret'
fcheide
en verfchillendd
verfchillende tooneelen
tooneelen:: en
en derwaards,
dcnvaards, 11,angs
fcheide fcboon\~
fchoone en
an6l
eenen
weg, wederlteerende
wedcrkeercndc..
'
'
eenen andcren
anderen weg,
Hoe
mcer
de
Narum
gedaull
heeft
tell
voordeele
van
e;
.
•
,.
1,,:
Hoe meer de Natuur gedaan heeft ten voordeele vats eentyzondercn
~ehbe;
zonderen pIck
plek grands,
gronds,hoe
hoeminder
minderdedeMensch
Mensch te
to doen'
doen hebbe
;
doch
'er is
is geen
geen plaats,
plaats, of
of zy
zy heeft
heeft haare
haare byzondere
byzonderevogr4ee4
vCJQrJ".,;doch 'er
1-':11
IngevoIgebier
hier van
van is
"is hot
hetm6ge-'
Ion en
en onderfcbeidend
onderfcheidend character.
chara&er . Ingevolge
lyk
verfraaijen, 't'tzyzy bergagti,ge,
'tzy
lyk aIle
aile [oorten
foorten van
van gronden
gronden tote veifra,iijen,
bergagti4'~'tzy
vlakke
, 't zy
met rechtk(o,pan.
rec~ltfOope!i'
vlakke,'t
zy cene
eene v~lei
valeiofofeen
eenouderwet(che
ouderwetfche Hot'
Hof met
de
de Kunftenaar
Klinilenaar zync
kunde~'
en
;' hnaak,
fmaik, en
dc; paden.
paden . OveraI
Overal kan
kan de
zyne kundd
!L ~cschhdd
zuIkc openbaare
openbaare .·wegen
:eschheid toonen,
toonen, ten
ten opzigte
opzigte van
van zuike
wegen alsals
('?
wclaan;;degden.
l1ccn lcopeu
loopen.. tIaa
~aa.behoorebehool"·'
l1y of
of over
over dell
den ivelaang
legden grond
grand been
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h1it

lyke affchuttingen getnaakt tc hebben voor
vo. or he,, Huk„
Hu'»" den
denTuin
Tuin;
1
des Itovcniers wooning, moetende wegen
wegenQJngelaaten
op~ngelaatcn worden
worden
verleevcndigd wordt
wordt
voor 't a!geme~n : dewyl het tooneel grootlyks
ootlyks verleevendigd
welke zy opleveren.
door de voorw.erpen,
ren .
n, we
van die
dien a6rt; als wy
hier befchreeven
befchreevell hebben.
Landfchappen van
y bier
hebben,
kunnen gerchi4.t worden
naar aallerlei
Standen, Huizen,
PFrfoonen
orden naar
erlei'Standen,
Huizen, Pprfoonen
en ftaat,
Haat, enen. gronden,
van welk
welkeen
eengrootte
grootte
van welk e,ei}~ tang
ang en_
gronden, van
ook: de kleinfte
Tuinenniet
niet uitgezonderd,
uitgezonderd,indien
indienzy
flegt~ niet
niet
ite Tuinen
, zy flegts
geheel omzet„
omzet,.of,
of,aan
aanalle
aile kanten
kanten met
met hoogopgaande
hoogopgaande:
met mUt1ren geheel
w'l
gebou\ven omringd
omringd zyn
zyn.. Ten
Tenbewyze
bewyzevan
vandi&voorftel
dir-voorfiel mogen
mogen wy
ons beToepen
Landfcbappen
verfchillenden
fiylenennaar
naarononopen opopdedeLandfchappen
in in
verfchillenden
ftyl
derfcbeide
afmeetingenvoorgefteld,
voorgeHeld,door
doorNNIleo
eide afmeetingen
COLLAAAASP
S P O 0U US SSSIN.
I N,

SEB·ASTIAAN
BOURDON,P. PP.
GASPAR PODSPOUS-.
STIAAN BOURDON,P.
. RUJlIIlENS,
RUB%ENS, GASPAR
SIN,
CLAUDE LORRAIN,
LORRAIN, RIOHA1,D
RICHARD WILSON,
WILSON, JOHN
JOHN
, CLAUDE
SMITH,
WATTEAU, NICOLAAS
NICOLAAS RERCHEM,
BERCHEM.
TII, ANTONY
ANTONY WATTEAU,
H IiYtRMMAN
den Italiaaner,
Itaiiaaner, PAUL
P AU PL EPET
R ,den
den jOngen
jongenTTEN
A N den
T E ER,
E N I IE
E RRS~

t

6t veel:::
anderelJ.
deezevondt
voneltmen
mendedeonderfcheide
onderfcheideCharafters
Charaaers
. InIndeeze
eele'anderen

9fft
als dede. heidhaftige,
heldh2ftige, dede edele,
edele, dedervke,
ryke,dedefraaije,
fraaije, de
de
bHyl,
yl, als

de eenzaame,
eenzaame,dedewilde,
wilde,de de
Hille, de
de eenvoudige,
eenvoudige.
de
ftille,
cieraadenvan
van
de bedaarde,
de boertche,
boerfche, dnz
enz.
Hetontwerp
ontwerpenendedecieraaden
edaarde, de
. Het
zamcnHelltjV behooren
behooren voeglyk
voeglykgefchikt
ge[chikt to
te worden
worden
elk deezer
deezer zamenftell
*1k
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onderfc];)cidcnontont"
ndigWen vanvan
andere',
werp;
~eene
eene•lter[chcidenheld
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tot hot
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. Ten
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byttenkati en to vermen zo aan 't water als aan den grond.
Meokanbtlde deBoomen
Boomen
onder
algemcene
<lfdcelingenbegrypen
begrypcn
Mep
onder
driedric
algemeene
afdeelingen
en bflFlerfcheiden,
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in Bosch-boomen,
Bosch·boomen,alsals Eik,
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&c. Water,
Wateren
a!s Populier,
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Wilg &c.
&c. Berg
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boomen, als
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&c. Groote
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Jk j)a;l ;.'lJlle gocdJ~curing nict gecv9n ilan de halldeJwyzc orll
14 li4A myna gpedkeunng niet geeven - pan de handelwyze on)
Boo~eIlustige,
ustige,
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:B(lOmen V3n Mdc);,\che:de green op ecne rv te planten: men fiel(ic zieh voor om dllsclocndc de febyl1hail:'e lcn::;te der Pbntadic:
nit te lhekl;cn, duo!" !iret \'erfiauwen'"der kll:uren van zW:lanler tot
Egter grocll O\erg,cal~'1c. IIet is te vergee[;ch een:g gczi;.;tkundig
bcJ1'og tc: vcroorZ~,ll,;e'l aool' dceze middclcn: d.c:wyl dcczc onrierfcheid rinten n:et cnc1crfcheickn kUnFl'::n bemerkt worden, dan
in ccn k!c 1ne h10(:i:l' of plaiGcrtuilJ.
In de <!fgelegc!Jcr deelcn cens L~nrlCch~;)s zal de verrcheiden-,
heid van groene ;;,:,tiJren \"ccI meer afh1ngcn V:1I1 de uitwerkzels
des Iichts dan v:l1i de l;eus der bOOJ11ctl (Fe een vcrfchiltend l.le~
Jdcurd blad drQQ(;,cn: wy kunncn bet veilig op 't licht alieen faa{cn 23r:J.:omen, dit zdl llutuurlyk deeze [oort van vel'fcheidenbeia
,in eene vee! grontcr lI1~!lce voortbrengcn, dan de bekwr.amfie
Hovenicr k~n Vt:r()0l'Z~,Jken, welLe mo.:i(c by daar toe ook aanwende.
Booll1en nit nccmdc gcwestc:l IDoeten uit deeze Plantadien geweerd w(J;"(lcn; o:n dat zy 20 v/('inig 'w~t de landeigene overeeu
Hemmen; 0·11 dat he::t zo llJocilyk en j;ost1laar Yalt ze te kweej;en
cn dCI'.ryl de N:iCUllr in elk gCl\'c;,t .lie Boomen gegeeven heefr"
welL;.! dJH:- ;;an best \'ocgcll.
DL: i'chikking CI1 1',c,hl1~tc del' IVateren in hct bedoeldc Landfch2P moetcll bepaaiLl woden, naar het zieh best fe!likt, door
de belling van den gl'cnd e:l Jndcl'c pb~t3Iy!;e oml1alJ(ligrt;dcn, en
bovcnal 11aal' llct uitwl'rhd, 't geen zy zullen voortbrellgen ill
't, algemeenc plan. Ee:1c breeJe Ri vier is nie· nooll'~aaklyk in
cr;;n Dosch: doch, aan den :mderlCn j,:lnt, f.Ol! een k]c\!lc Beck
em jammerhartig vcrtOiJll maaht!l.1 op ccne wyduitl)elhckte
Vi,11,te.
Dc onderfcbeide roorten van vV':tcrcn wordcl' verdceld l:iet be~
trekldng tot derzdver fcl1iIder~gtigc! Ilitwcrkzclt:n in W~llcl'val·
It'l van hooger of laager plaatz-cn lll'der1l:oncnde, in Becken,
Rivieren, ftilfta~nde Meeren, •.[ .. deczer heeft zyn onderfchci·
den gebruik en plaats in de Landfcbps vcrtooning.
Waar zodanigc Watercn, als in ft:lat Zyll om fraa;;hcid aan
het gebede zalllcnilcI by te zetten, niet voortgebragt Lilln
worden, bn men, lliet tl: min, mct \'ccl \'ool'deels, zieh hcdic
nen van ,len loop del' Valcien en de oncfrenhcdcn des gronc!s, zo
weI als door Gebouwen Cll Plantrtdicn: bier in lwnncn opellil1gel~,
r,emaakt worden om het lieht door tc hltl'1l, waar uit zull;' ceIll' r-roO[C vcrfchciclcllbcid en fchoonhcid (~eborl'n wordt, d3t
men gcen reden l:cbbe om zieh tl' bC.ianmlcrcn over 't gcbrck
v::n zulke \Vatcrwci'J;cn, ~ls 'er dikwyls in f.;cdroll t;l'l1 worden,
rn2t ];o,;tcn, ailt.: de voorl:ckll, da:ll' nit omaa;mde, verre o\'crtrculTJc.
V er !'cl~cirle bcg:llzels heLft n:cn ill 't OCl!; te houdcll ten op7igtc VJll de:: GChOll\VCll. JkcZG hctrdrcn - --- Voor ecrst, dcr,
zdvcr piaatslyl:c c:t;cn[cncp of ;,;c:chiLthcir.! naar de Jigging, 't z'!
01)
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Op cen berg of in ee~e Valci, in een Bosch., of• ..: den 'Va-·
terkant..enz. - - Tell tweedm., dat ze gefchikt zyn I]«"r den
flaat .of ran~ de. Eigenaars. - - ' Tell derilen, derzclver af!hmd
van het gezigtpllnt, volgcns 't welke de grootte der Kolomlllen,
en andere lIitllcel,ende deelen, moeten geregeld worden.•Ten ~'ierden, derzel\:er cigenfchap, of het gebruik waar toe zy
moeten f1:rekken, 't zy een Kasteel, cell Tempel, enz. - - en Ten vyfden, ;1C[ fchilderagtig uitwcrkzd van 't Gebeel, ten
cpzigte van de omringdc \'oonverpen.
Het is u:t de mellgelin;.; van lieht en. febadl~:c dat allc natuur·
lvke voorwcrpen bllnne verfehcidc tinten ell fchoonbcid krygen.
:De Morgenzon is, in dit opzigt, by:wnder gunllig aan het befchqawen van digte bosfchell, woud.boomen, van lIitfkel;ende
r.otien, en diepe \'aleien. Dceze voorwerpcn krygen cen bykomendcn luister, door 't fpeelen Van het liebt or dezelve, en
door de laJ:ge fe-haduwc, wcl':e zy van zieh werpen. - - De
.hclfchyncnde Zon, d::ar en tegen, op dell middag, is best gcJchikt '1001' afgezonderde voorwcrpel1, van weinig uitgellrektbeids, als fne!vlietende wateren of gebouwen tot cieraad; het
oog wordtdan niet vcrmoeid en fcbeemerig door den glans van
; een tc w)'Juitgellrekt, ,of te rug gekaat:.t, lieht. - - - De frisfc
·kalmtc \';\11 den avondflond voegt aan een uitgellrekt Landfchap,
<Ian bosfi,:hen wa;,r het liebt door ]Jeen brcekt, aan uitge!Jreide
,,~"eidh::Jci), C'n t1ilt1':lcHldc \\"'ltcrcn, <.!ic ~~c n:lbygclegene voor·
\VCrp21l t~ rug J,~!~:tzcn; :lan vcrgez;gccll vcr/.;i~~r. door de tus.
fchenko;.cnde lu[;t: QCe7.e worden opgelui;tc:.i door CC;jC oncindi.
ge'·ver[ooeidcnheid V<il! zager ,tinten, welke de lugt en de afgck·
gene deelcn def Landfchaps,. ~p die!} tyd, hyzonderder oplc1'(;ren.

1\Tatneer ik my tics 3:'onds had hezig ~ehoud.en, '.net een on·
derzoek over de rnr:daaden en f1:raf!cn, wlerd 1k, van dienaare denkbcd;Jen omfingeId; door e't!n ongerusten flaap aangegreepen, en c;;n akcligc droum hieldt myn ziel bezet met de
volgcnde gewaarwording.
Ik hen):ld my in eene mime Stad, wier deftige Gcbml','."cn mv
een cerbicJ \'oor de mdheid in!)oezcmden, en op wcl!;e :1;, nice
d,11l mel cen diep on~zag, myn oog kon vc,tig:cn; WaDi1Cer my 01'
h:t OllV?r\:'agt;'t ccn gc'.l'ocl van· menlChcn omr:nbl!c, die de
hlclIwsglclIgheltl feheen voort te dryvcl1, ell in welker a:mseziehtcll
ccne innc;-)yi,e b;;:;wmmcrois tc leezcn llondt. Op deelc meni;;c(;
\' (;; t~'
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voet aan de

eellwigheid ziet, een onfehllldig vcrmaak van cene bllitcn wan"
deling wiilcndc fllwaken, wlerden wy, op bet onverwagbt, door
'hem, van nog twee booswichten verzeld, lafhanig aangegreepen: en, [choon ik my poogde te vcrViCCrell, ik wierd echter
weJ dra tet nee l' gcworpen; maar, l11eer mods dan ]U3chten
bezittende, lllkte ik ]lCll1 br~t fhal uit de fchcde,en drong
hem, terw1'l hy op 't punt fronut 0111 zyne geile -drUten tc voldoeo, dit op eene venvoedc wyze in zYlJe borst. - - Myna
Moeder IFdt intus[c!Jen, als eene lIen, di(;~ van baar k-oost herooL; WOldt i en voor baarcn vyand rlier. bcl1and is, zhme100s
van Kinderliefde, dan gin,;ch, dan berwaarts gcloopen; tot dat
dat zy, eindelyk, een [beep, vindende, vol woedc my te hulp
kwam, en eenen del' medel cnuldigen dcnzdven tegens het voor.
hoofd joeg, dat hy vaor haar voeten zyne fchuldigc ziel uitbHes.
Hierom nIl, am dat myne Moeder haar onfchuldig Kind zogt to
verwceren, en ilz myne eel' te bewaaren, moeten wy zull: e~n
fchandlyken dood onderg:·an. Maar dcnkt niet, (zig tot de
Rechters keerendc,) dat it. dit zeg, om dat de dood voar my
verfcbrikkelyk is; dat ik U 0111 het leven zal vraagen; neen! dit
lydt myne onfehuld niet; maar dit bid ik u, dat gy myne on,.
fcbuIdige Moeder wiit fpaare]]. Lnt my [[erven, om aall de
wraakzugt v;m den oUl]r;n 'Yanon te voldoen; it heb hem van
eenen godloDZCI1 Zoon bcro~fd; deeze band is 't £cweest, die
hem omzielde; ik was het, die myn IvlocJers lund befl:Ullrde
in het vellen van zyn vervloekten medi;czc1. Door my, dear
my aileen, ik durf 'er weill op dr,!8gen, zyt gy van twee fchand.
vlekken beroofd: ik hcb hen het leven be1J9111en; [haft my
daarom, mur nict mync Maeder..... Hebt gyaan my g€cn
bltleds genocgr Mact gy nag myncn Vader van zyne heminde
Vl'OUW, myncr Brc!("der cn myne Zl!'ters van hunnc gclicfde
Mo.::der beroaven? ,
Ake~g denkheeld ! .... Slacht my, maa\"
laat myneMoeder weh ~even; ik bid, ik [meek het van u
(zig 0/1 112are !wiei/n werpcnde.) ]\1a3r neen! ..... Gy zyt doaf
voar de mcnfehen!ic$de. Gy kent geen medclyden , Wreedaarts !....
Gy moet eene onfchuldigc vermaorden! ..... wreed vermoorden! ....• en gy wilt dat eene Doehter dit zaI aan[cJlOLnVen !
Groote God! is myn lydcn nog niet zwaar genaeg; dat myne
Maeder om my zal fl:erven; moet men my nog met haar bloed
befp!twn! ..... met dat bloed, dat my heefl voortgebragt! ....•
maar il\: zie, bet is mvc wi!, 0 Hemel! Ollze onfchuld moes~
den RecJiter zo ovcrwigelyk niet bl1'1;cn, dat wy vaal' cnfchuI.
digcn verklaard kenden worden: laat my d,l'1rom grootll1ocdig
lyden, ell gcef my flcchts mods genaeg, myne II/loeder het
laatst vaarwcl te zeggcn..... \-Vel 'lan.,. Vaal' ceuwig..... Hemel"! ... '" Hier, ollJziende, zag zy bare!\Jocder op het zelt"tvdf1ip, d~: bet l;oofd van 't lichdam [cbciJdc; waal' op zy, van
•
•
f(brik0
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loeden romp in onmacht neder!`chrik over,, Een, op den"
biel .
Eene ftilte, gelyk aan die d is, wannse ' h bet aardryk
in haaren fchoot nedergelegd, en
afgematte
chdom eehen
kommerlooae Map aangebragt
tot nu t
er de aanfchouwers geheerscht ; maar, op dit
nblik, da
itgeftrekt
op bet ontzieldc*lichaam van haare moeder lag,
men een
gefchreeuw An alle zyden, Zy is onfchuldig! Stra
niet onrechtvaardig, gelyk gy haare moeder gedaan hebl ! Da
wferd ras geftuit ; teen zy haare levenskrachten herkree
bende, met eene vervoer~g uitriep : „ Gy zyt dan dood ._
• ik, ik moet nog dat licht, dit voor my affchuwelyk 1'
• fchouwen ! . . . . Ontmenschten ! moest gy haar dan doen fter
,, voor dat lk 't ceuwig affcheid kon neemen?
Wreeden
„ moest gy my dit eenigst vermaak nog ontneemen ? . . . . Mynai
• waarde Moeder! Maar ach! Gy hoort dien lieflyken naam
• meer ! . . . . W at heb ik begaan ? Helaas ! to laat bemerk ik in
• misdaad, waarom myne eer niet voor uw leeven opgeoffer
„ Zy kan my iminers zo dierbaar niet zyn . . Ondankbaare, da
• ik ben !
1k` heb myno Moeder doen fneeven ! . . . . 1k, die v
• haar bet leeven ontvong !
ontaarde, wreede Dochter ! . . . .
koomt ; ftraft haar,
• maar neen ik ben dien naam niet waard
• zy heeft haarejnoeder vermoord ! . . . . Geeft toch fchielyk ope• ning voordeezdF fchuldige ziel,ow haaren kerkerte'Qntvfuchten ;
• die van haare Moeder, naar te- ,,zwePven ,, om haare fchuld to
• bekenntn, en haar otn ,vergf6nts' to fmeekeu! . • . fla toe, &
Myne
• fchielyk toe! ik 'kari' r~iet nger leevenr. . . 1!k"
krachten' Waren intusfcheri, pl cbr .het yerlies sjn eene-~n epigte
bloeds, dat door den ontvangen flag my r7b ade enqptv4oden v ,
zo verminderd, dat ik zieltoogende ter aarde lag *tel!ens alle
vermogens infpannende om haar to hulp to kom
; .docl.hier too
niet in ftaat zvnde, ftortte ik, op(#lk woortl, v fpyt en innerl ke droefheid eene beek van traanen ;&zonder een wdord tekunnl
uiten . Maar, eindelyk, haar op 't punt ziende van in de eeuwig
held over to gaan, vloo,k ik over erode, en glide, achoon met een
zwakke ftem, uit : „ Laat af,,t
laat of ~trervlor.~kteh ! radkt dat feili jP
„ door myner liefde niet aan! . . . ftraft my voor haar, welke m
„ liever dan bet leeven is ; 'voor wie ik, om haar to redden, wt
• gevonnisd zyn! Ik wil, ik zal, ik moet! . . . a God! Op `d'
oogenblik wierdt haar den doodelyken flag toegebragt, die Vy ecrf
fchreeuw deedt geeven, waar door ik ontwaakte.
Bergen op den Zoom.
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USSCHEN S
DOSO,

AIRE, EEN KLVIZENAAR, EN
VAN DE WERELD .

SOLITAIRE .
oon!
door
welke
eene zonderlinge fcdiikking der
a!
enigheid vond ik u hier in 't midden deezer rotzen .
MUNDOSG
Vader ! hoe drommel kwaamt gy bier ?
SOLITAIRE .
Gy
Ik hoop, Zoon, tot uwe verlosfing en vertroosting .
Ichynt in verlegenheid .
MUNDOSO.
Ik lecd, twee
a, op myn eer, , ik .heb bet kwaad genoeg .
4igen geleden, fchipbreuk, op omtrent drie mylen van hier .
SOLITAIRE .
In
then
laat(len
ftorm!
zag uw fchip in nood, en bad St . AN'ToNIUS vuuriglyk om uwe Ik
behoudenis
.
MUN6SO.
Wy hadden wel .eer veei verp7igting aan u, Vader ; doch ik
denk, dat St . ANTONIUS elders anders bezig was, want by lief
6ns fchip ten gronde gaan . Ja, indien bet aanroepen der Heiligen
lets hadt kunnen baaten, wy hadden 'er genoeg aan boord . Mis .
fchi Wks hot ban fchuZ1 niet : wy hadden geen een good Zeeman
n chip . Mej de hulp van een haIf*uzyn Engelfche Matroozen,
z St. ANTONIUS' ons vau den wal hebben kunnen helpen ; doch
he* wasrniet •te,yvag n, dat de Ieiligep een anker zouden uitgebragt hebben om bet ship 'er if to winden .
SOLITAIRE.
eEn zyt gy de eenigst overgbleevene van do Schipbreukelingen?
M'UNDOSO .
M'een! wy waren met ons vieren, tot dat wy, als zotten, aan
jfiet vegten raakten, over do weinige beuzelingen, die wy van bet
wrak behielden .
SOLITAIRE .
Is bet' mogelyk?
MUNDOSO .
Ja, zeer mogelyk, Vader ; doch, dewyl ik bet ydel agtte wegens
eigendom to moisten, tot ik middel gevonden hadt om 't leeven to
bewaaren, 1 ik hot gefchil onder hen alleen befegten .
SOLITAIRE .
Uemel! Welk con wereld bob ik verlaatent
39 UN-
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Hoe , Vader , zyt gy bier oo1eop den oever g*eeten ?
SOLITAIRE .

van de *Weld gekreegen
Neen, soon ; maar cent weal
hebbende, keerde ik na deeze pliafll{om de v
kingen daar
van to vernnXdei!l, en om Hemelfche dfngen to bet
MUNDOS0 .

Fen zeer gefchikte plek gronds, in de daad ; want
e1
nig anders dan den Henve1 ziem Ik durf zeggen,
midden van den d?g, eeln flar zo goed zoudt kunnen z
v in een diepe put waart. Maar . ik bid u, goede Va
gy my een weinig to eeten geeven? Ik heb deeze drie dagen n
ariders dan Schelpvisfchen geeeten .
SOLITAIRE .

Met al myn hart , 'myn Zoon ! tree in , daar is myn Kluis .
zou zo bet middagmaal gaan houden toen 1k u hoorde .
MUNDOSO .

Ik dank u Vader ! , --- Ha ! heerlyke Visch! goede Salaad ! L
Wyn ook ! en geen kwaad verblyf waarlyk . -- Gy zoudt hier
zeer aangenaame dagen kunnen fyten, Vader, indien gy iemand
hadt om nu en dan mede to praaten. Len aartig jong, praatig
Meisje , zou zelfs dit plekje groyds vermaaklyk doen worden ; dock
ik heb geendenkbeeld van eeg lenals eenIlluizenaar, volftrekt
op zichzelven alleen.'
E-O'L rX A IRE .
Godsdienst en WysbegeertC verfchafEen my sanmerkingep, die
+de plaats van verkeering bet eeden .
MUNDOS0.

Wat den Godsdienst betreft, 12eb ik, then ik de laatfte keer to
Lisbon was, aan St . DOMINICUS eene gelofte gedaan, dat ik,qpo
lang de Inquifite duurde, nooit ovg,I denzelven zou fpreeken . ---Maar war de Wysbegeerte aanbe'angt, ik ben in Engeland gc=
weest, Vader , en heb van dezelve zulk een vaorraad opge
dat ik geloof u to zullen knnnen than . Kom that ons een ge c
f}ukje onder handen neemen.
SOLITAIRE .

1k heb geen lust tot twisten ; waarom zou ik gefchil vwren,?
MUND0S0.

Om uwe Wysbegeerte to toonen, zekerlyk,
SOLITAIRE .

En is dit bet gebruik der Wysbegeerte?
Ongetwyfeld.

MUND0S0.

6a_

3A® ZAMENS . TtISSCI}EN EEfI ICLUIZEN' . EN EEN T<1AlftANDN WEEELM
SO L,TkUtE .
Dan kan eqn Kluizenaar geen Wysgeer zyn r dewyl by niemand
heeft OM mede-ID twisten .
M1 Ds s ojutst zokenzaam
k .,bo

ik

wil fici,ifp'
'emen u ve overtuigen dat een
bet nutloosfte in'c{e wereld is .
SOLITAIRE .

et volftrekt nutloos . Drink, Zoon, eet. Gy zyt

o
M UNDOSO. f
uitfteekende Wyn! Ik dagt niet dat deeze Rotzen zulke
rfrisfende Salaad vbortbragten . ja, Vader, uw eenzaame Wysbegeerte is geheel uit de Mode . -- Le Hedendasgfchen hebben
tdckt dat men zo Godsdienftig kan weezen in een Hoofdkerk
in een'Kluizenaars but : en dat men de Wysbegeerte zo wel op
curs van Amfierdam en Londen'kan oefenen, als op Robinfon
foe's Eiland . - Met ecn woord, Vader, bet is uitgematkt,
lekkere Visch! - dat een Kluizenaar een nutloos weeis, en met geene mogelykheid van dienst kan zyn voor eenig
is,
auenschlyk fcheppel . Allerlekkerite Viseh,
de Saad!

19-
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COLITAIRE .
Zelf niet voor een fcbipbreuk,gkbden hebbend'Zeeman .
M U N rrt^iSV.
lRecht - Vader, - gy hebt my gevat, - ik merk dat Icmand under bet eeten moet zwygen . - Zyn harsfens zyn geen
oortje waard, terwyl by bezig is met 2yn maag to vullen . - Ilc
verfchQOning. Ik moet be nnen, gy hebt my eenenuitit
nden dio4St'gedaail, ; iyn ye
honger,,draagt'er getuivan;

'era

SOLI1AX,*

.

Leer bier uit, myn Zoon, hoe gereed ondankbaarheid, uit ge .
hfek aan opmerking, hervoortkomt. --- Gy kunt uit dit geval
op k opmaaken, de ydelheid der Wysbegeerte, welke alleen in
Poor Ien heftaat . Weet', dat, daar de Natuur niets to vergeefsch
aakt heeft , de Ypor2ienigheid niet wil dulden dat iets onfchulnutloos zy.
,
eugd," zegt gy Menfchen van de Wereld,
. beftaat in goed to doe? aan anderen, en hoe kan iemand goed
,; doetfyan anderep, die op zichzelven en alleen Ieeft ?"-=-- Grout,
nogthans, is de verdienfte van hem, die moeds genoeg bezit om
zici
verzoekinge to onttrekken, en geen kwaad duet . Indien
ik weinig goeda doe aan myne Medemenfchen, ik doe bun nog
minder kwaad . In de Wer* leevende, zou ik van beide meer
verrigten . A r, zelfs eens .veronderfteld zynde, dat de zugt tot
eenzaamhcid eene dwaaling is, dat dan de verzorgende di senst, op
heden door my u toegebragt, u leere, hoe de Hewel uiel: wil gebengen, dat zelfs de verblindheid en dwaaling * Idec11en burr
geheel nutloos voor elkander meaken,

1
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)h et bier zee- flecht gefteldd zyn, als de voornaamelicden
bet niec dienftig oordeelden Kopten tot hunne rentmeesters to neemn ; doordien zy van allerhaisdel zaaken kennis hebben, en iu het •eThstu4en zeer,ervaren zvn,
doende ajt-laarfte in een foort vad Ko of
arakters,
welke niemar 1 anders yerftaat . Misfchie
nen zy
zich ook hierom van deeze lieden, op dat z eer onder hun bevel ftin, en ten einde zy, in geva
aQ eeni, .
e onlusten, hen megr in . hunne magt zouden h
eeze rentmeesters zvrt ja ieder dorp eene fo
heeren, :en teffens befchermers der Christenen,
„ Vmi alle de Oosterlingen zyn de Kopten (*), zo
het, fchynt de oneerbiedigfte en flordigfte inhunnc
gods,
dienstoeffeningen . Den nacht voor de zon - en- feestddgen brengen zy .i n hunne Kerken, maar de dagen zelvmt
in drentelen door, zittende des winters in hunne huizesl
en des zomers onder lommerryke boomen . Zy meened
waarfchvnlyk dat in bet opzeggen van hunne zeer lange
formuliergebeden , zonder eenige aandacht , en in het
ftreng onderhouden van hunne menigvuldige vasten,, hun
geheele godsdienst beftaat . ,A+le hunnekloosters, uitgenomen die in de woestyn
`
S . Makarius en S . Antonius, en een to
sne., wo
raliaenlyk door een' of
twee gehuwde priester$ . b
ttnnd ; maar de patriarch
rnag niet getroalwd zyn, of.geweest zyn,`en wordr it
een dier kloosters genomen . Ze zvn alien , zo priest $
als ledemaaten, zeer onkundig . De eerften verrichtnn
den dienst in de Koptifche taal van lluiten, en veritaat,
.Per gemeenlyk zeer weinig .van ; zy hebben echter boe. ;
ken, daar hun kerkendienst, met cent Arabifche uitleg.
King,
[„ (*~ Schoon, men over t alemeen van gd33achten is, dat de
Kopten, of Koptifche Christenen, zo geneemd worden naar Kopt
of Kopten, eertyds eene vooinaame Stad in Opper-Egypt(i o verklaaren ech,er de hedendaagfche Kopten hunneti naamaoorFprong
anders . Volgens bet verhaal van den Heer Fo.RSKAL, - ee '
bet Koninglyk Deensch reisgenootfchap naar Arabie, geloov ,t
Kopten ; dat hun eeifie Koning KoFT heeftgeheeten, en dat bunne natie naar beta haaren naam draagt Zie c. wiEuu a, Be chrjrving van 4rahie, bl. 584. Als men ondertusfchen p de verregaande onkunde en domheid van die lieden, waarvau de reliigers
eenpaarig getttige,jis geeven, .scht flaat, zal huupe verl~aa$ug of
oveilevering n veei geloof .perdieuep ."]
l . DEEL . A L( . LFTT . No . 3 .
1
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ging, in flaat. Het zou een geheel boekdcel uitmaaken,
als men van alle de byzondere plechtigheden der Alexan,
drynfche ke04bericht wilde_ geven (*). De Kopten
voeden een 'onverzoe~'haat tegen de Gricken,
ledert
hen gedwongen hebben, de K'eikvergadeicedon aan'te neetperi ; to ether, dewyl de
ring v
Grie
e overhand krygende, hen, zo men zegt,
g behandelden . Over 't al*mden hebben zy
einig achting voor de E'uro ers, 't we1k, grooteen gevolg is van de peso mgen der Roomschgeinden, om, hen tot hunne kerkg eenfchapte .brengen .
En zelden maaken zy onderfcheid tusfeheniverfchiilende
gezindheden, maar befluiten alien onder den naam van
E{ranken ." --- Verder leert ons de Heer Pocncke nog,
ir*aakende de befnydenis der Kinderen, zo van 't manlyke
als vrouwlyke geflacht, omtrent den ouderdom van tien
jaaren, onder,de Koptifche Christenen gebruikelyk, dat
zulks geen godsdienftige gewoonte is, es dat zy 'er eenige andere reden, van geeven . Ook neemen, zegt hw
de Mohammecktanen in Opper •Egypte, buiten twyfel
oorfpropglyke :inboorlingen ;des lands, en bygevolg in
hunne vooroudereti Christenen, zulks in agt ; zynde
daardoor, naar 't £chynt,; onderfch iden van hun, die
gen -Egyptenaars 'an,afkomst zyn, onder welken dit
velgens sTRAHO, .(Lib. XVIf . P. 824 .) van
is, had .
„ De- ooden, vervolga onzceSehryver, hebben hier
Vne byzondere g6woonte . D jl zy, in de tyden des
Jleidendoms, vreesden, wyn, ~ den , afgoden geofferd, to
zullen drinken, was bet , gebruiklyk, dat al de wyn ,
¶lien zy dronken, door hun eigen yolk gemaakt, en verzegeld aan bun gezonden wierd ; en deeze gewoonte on'derheuden zy nbg In - alle d&oos~prfche .landen . Zy heb_
ben
egter n gggewagvan verf e byzonderheden dear toe betrekkelyk, waaronder ooh
eenige aanmerkingen voork9men, die bet bovengezegde wegens
de Kopten zo ten aanzien van hunne herkomst, gevoelens, err
haat tegen ' e Grieken, als ten opzigte van hunne onkunde en
Aordigheid in de openbaare Godsdienstoefening, ophelderen en
bevestigen ; docb wy zouden to 'breed nitweid
4anneer ery
pns is een byzoudcc verUaE die
- ilal eu
l~
:de , lmaakt de Heer Peco ke
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ben fes- en dertig fynagoogeir in Kairo, en ddne in Dud .
Kairo, waarin, nahun voorgeeven, de,propheet Jeremia
heeft geleeril . Daar is eene byzonder
zindheid under hen, die affezond0d . .leeft, en een eigene Synagong bi~#t. Men heeft flu wJargenom
at, gelyk
de anderd jeaden wegens hunne oogen,
eze weZy z i
gens hunne groote neuzen, merkwaardig z
ete oude Fsfeeit, . en heeten nu Charaims ( ' i
kra, den naam, waarmede zy de vyf boeken van
benoemen ; welke zy naar de letter ilipt onder
zonder eenige gefchreeven overleveringen aan to neem
Men &gt,,dat de anderen zich by hen wilden voegen ;
maar, dewyl zy de echte regels der Wet, ten aanzien
der echtfcheidingen, niet waargenomen hadden, meeneA
deeze ; dat zy,in overfpel leeven .
„ De Mohammedaanfehe inwoonders van Egypte zyn o
rcnboorlingen des lands ; in de dorpen Filaws genaamd,
Arabiers van afkomst . De laatften zyn van twee foorten .
Die van het Oosten , meestal aan den oostkant der rivierwoonende, en die van het Westen Mugoubi ofWesterlingen
[,, (*) Dqj Heer i kocsE had niet Charrims, xnaarKarai =
ten fchryven van n'atap . .De lwdendaq'che jooden worden onderfcheiden in o're p en m,tZin,' of careers en vRabbinisten, De
eeriten worden zo genoemd van n-pp mikra, dat is, de" fe' .ift,
gm dat zy zich alleen aan de gefchreeven wet houden, en allbde
overleveiingen der rabbynen verwerpen. De overige Jooaen
houd-n hen voor ketteis en afvall , gen, cn gee' en hun+allerleie
fcheldnaamen ; order andeich ook then van Sadduceen ; welk laatet
ligtlyk aanleiding kan gegeeven hebben„ dat JOEL eEpamoarrus, do ,
oude, en anderen, deeze lieden als een gebrged(el :der oude Sa duceen hebben aangezien , net wclken, zy echter niets anders , cfa
bet verwerpen der mondelyke -=overleveringen . gemeen hebben
Doch even zo min kan men ze voor c p oude Esfeen ultgeeven,,
gelyk onze Schryver doet . De geleerda zouden zich met ream
verheugen, als de Heer rococrtE een gemeelge van Eden in
Egypte ontdekt had . Wat zou men van ban niet kunnen leeren •?
Tide
Hoe veele duisterheden, zo we] in de Joodfche als in d
kerklyke gefchiedenisfen der Christenen, zouden door hen, en
nit hunne oude Schriften, opgehehlerd worden . Doch, gelyk ilk
gezegd beb, de geleerde man begaot hier in eenP mis11 . De
KaJooden .'door hem voor Esfeen gehouden, zyn de beke3
Leers, die, gelyk de geleerde WOLF, in zyne Notit. Karaeorum,
pag . 72 . toont, federt onheuglyke tyden in Egypte-brume voornaame zitplaats'bebben gehad ."]
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gen gehaamd, en uit de gewesten van Barbaryc gekomen,
zynde in, huntle zeden en gewoonten van de eerften ondericheiden, den' flechter dan die. In de dorpen, byzonder in 0 er-Egypte, heb en zich veele Arabiers
neergeilaag
en zyn eerl,ite lieden . Zy, die onder
tenten w , hecten Bedoui, en geneeren iich meest
van hun
voornaamlyk kemelen en geiten, die op
klein hae rgewas graazen . Deeze hoaden zich grootd'
n weerskantcn der riviere in de Delta, en ook
to omtrent Mekka op .,, Een'•ander flash van yolk zyn die, welke men_, in
onderfcheiding van de inboorlingen des lands, en de Arabieren, Turken noemt . Hier toe behooren die, welken
de Sultan herwaard zendt , de flaaven, en die uit hdn
dcel aan 't ftaatsbeftuur hebben, met hun kroost, en
over 't algemeen -allen van vreemde afkomst . Deeze
2yn zo geidgierig als heerschzuchtig, en daarenbovetr
ongemeen door,Ileepen, om een zaakzo ce .4eleggen, dat
zy hun oogmerk beraiken. De verbaazendfte dingen
zyn ten dien .einde, to Kaire, door hen in 't work ge
field met de verhevenfte ftaatkunde en bedektheid . Deeze onderfcheiden zich van de anderen, door hunne echte
Turkfche kleedy ."
„ Onder de Mohammedaanen zyn de Dervis zeer bye lieden.` Men kan ze in cwee of drie foorten
ZQtl
on fcheiden . ' Zy } die in kloosters woonen, zyn, om
z to fpreeken, eene geestglyke orde, en leeven eenzaam ; .fchoon 'er van 4e~en , Io* ik meen, fommigen
4i et verlof reizen, en fiaar hunne kloosters to rug keeren. Anderen maatigen zich' dit karakter aan , leeven
et hun huisgezin cn dryven handel . Zodaanige zyn de
anfeptle Dervis to Damascus, die cens of tweemaal ter
v~heke in een klein dnbewoontl klgoster komen , en daar
hunne zeldziat e, Q eningen verrichten . Deeze zyn
ook, o her fc}lynt, goed flash van volk . Maar daar is
troy een derde Toort i beftaande,`zo men zegt, uit zeer
ende' lieden . Zy zwerven het land door, en beon
delen, of dwingen liever een ieder om bun jets to geeven : want als zy in hun hporn blaazen, moec men hun
a6ting bevr .yzen, en eene aalmoes brengen . De twee
eerfte foorcen, en, zo ik geloof, ook deeze, draagem
een,achtkant teken van wit albaster met eene groene in .
vatting' voor aan hunne gordels. Op hun hoofd hebben
zy
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zy een hooge flyve routs zouder rand. De Turkomans
draagen dezelve routs, maar een weinig fpitfer en met
een' witten rand . In Egypte zyn 'er W-ei ig, uitgenomen welke zich i'n de k1 osters ophouden fen van die is
'er maar den huis naby Eairo ."'
De ware oorfprong'van Gelukfilaat eens Yolks aangewe n #n de op-voeding der Kinderen, door PH . JOH. LOOFF. M . D., MeaLe
het Greninger Genoatfchap Pro excolendo jute Patrio. '
ningen en .4mfl rdam by L . Huifingh en J . D611. ;77-8 .
wen de Voorreden 212 bladz. In gr. octavo.

a~ een Volk gelukkig 2yn, zo moat hat deugdzaem wezen . Dit
ZIis ears' onbetwistbare Stelregel, weaken de Heel ' Loo hier
ten grondfage fegt ; en waerop by verder met rede zyne Stelling
vestigt, dat men, ter bereikinge bier van, bovenal zyn Werk
moat maken van'de opvoeding der Jeugd ; waervati'hy,' zo voot
de Jeugd en ied er Huisgezin in 't byzonder, al& , voor den Volks
fftaet in 't algemeen, op eenen 'vasten grond, de heilzaetnfte ge .
wolgen vooifpelt, indien dezelve van den hoogiten,tot den laegfen stand behoorelyk werkfl .ellig gemaekt wierd ., Maer, wat zegt
!set, een Kind op to voeden? Onze Autheur 'de verkeetdlieid
eniger denk- n handlbvyzen daeromtrent aengetoond hebbende,
omfchryft di in dezervoege. „ E n Jin4, .wei op te,voeden, aan .
„ gaande zyn zedelyk*gait,, zegt, hers van jongs op to leeren,
zyne dri€ten to gebruiken laa-niet to misbruiken, en dezelve to
• beffieren tot die oogmerken, tot welke de Schepper hem does• ve gegeven heeft, ten einde de waare deugd in hem to ban
• wortel fchieten , en alle ondeugd en taster of to kerert' . ---Zulks heeft, gelyk een ieder met hem terftond zal opmerki n,
zeer veel in ; net vordert oogewwyfeldeene fterke, en .naeuwlyks
minder dan oprechte Ouderlie€de voor de Jeugd, en een veriand
dat vatbaer is voor de bestes,
etregelen, wclken ten dien einde
in acht genomen behooren to %yorc]en ; mitsgaders ene volkomen
bereidwilligheid, en een taei geduld, otu die mactregels onvermoeid in 't werk to ftellen . Dan voor hem, die deeze vereischten bezit, IS 'Cr grond van hoop, dathy, in ene mindereoftwerderemate geiukkig zal flagen . En denzulken eft dPfleerLoo ; .indit
Csefchrift, ene reeks van Lesfen aen
band, welke na k
gefchikt zyn, om ter bevorderinge daervan to dienen ; en
er
lezing wy alien den gcnen, dicn de Opvoeding der Jeugd ter harte gaet, nevens andeie Schriften over dic onderwerp, ten ern .
ftigfte aenpryzen . - Na ene beknopte voorftelling van a lgeme.
n e regelen, wegens de lichaemlyke'gezondheid der Jeugd, ontvouwt by meet byzonder bet geen men, ter beftieringe van der .
1 3
zel-

,,

sit
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zelver Hart en Verftand, heeft gad'e to fiacn . Dit afgehandela
hebbende, hecht by daeraen zyne overwegingen, nopens liet ge .
drag dat men to i*iden heeft, met enen dus ver wel opgevoe'en
Jongeling, die, hu, geen Kind meet zynde ,°tot jaren van kennis
en oordeel
en is ; om hem,.'daer by nu open'yk in de Waereld ftaet ;te
eren , ais een Wend to geleiden , en alleszins
behulpzaem to zyn . -- In dit alles betoont
met goe
de (leer ene welgegronde kennis van de Menschlyke Naim r ;
naeuwkeurige iriaehtneming tan derzeiv'er onge.
leiding ; die, van de tederfte jeugd af, gorgvuldig in 't
eld, by uitftek gefchikt is, otn do f111erge®venschte geeti to wege to brengen .

.Eva+tgelifcke en 7aedelyke Liederen, door den Schryver °van de Zedtt.
lyke Uitfpavuzingen . Te 4wflerdam by F. de $ruyft 1779
Beh.jlven bet , floorwrk -en den Bladwyzer der Liederen,, 197 blade .

in gr . o4avo.

a`rnitife voorltanders van den by uitftek zo,genodmden bevindelyken Godsdienst, die tevens gevoelig getroffen zyn van hunne
ierpligtibg ter najaaginge van wage Heiligmaaking (j), zullen , itt

't ee-

De bewustlmd dat meh veel o rkan hebber met bet ecr(le, en midde .
het laat{le verwaarloozen, geeft onzen S~Nryver aa,ilciding, om zig,
ilkking tot het .leezei zyner Liedeml, in de Vzoorreden aldus re uiten .
heb .cliudekt, dat er onder a , gevonden worden, die, Diet dan met af, van ; bet woord zedelyke aeugd baaren gewaagen, en echter van geloeeklaag u, en voor u zullen myvigewerkzaainhQeniyet God fpreeken.ne liedeiiBh 11ieb voldbeiltie tyit .' D ' z't 3aAen, die, zonder bewys, met
unneemelyk zyn . Naar myn g0iroelen is twt kristelyk geloof eene dcrzclven .
Jndien wy door onzen deugdelyken wtddel Diet bewyzen, dat we gelooven,
clan hebben wy even zo weinig geloof} als bewys ; en, zo ik gees vcihceid
denkbeeld van Gods chara&er, (mag ik my op •d it flul: alto uitdiukken) hcbbe, God kan ijcll met scene zielen verftigen, die zich Diet toeleggen, ora
a. deugd, door gedachten, woordaen enrwetiten, uit to oeffenen . Ha geloor
Woudt kich betig met isaket4, die>rgdti Diet a et ; mnar bet moot zich, zo wel
thn geOlle van God, als t*n bebieve v'an andere menfchen, bewyzen, door
eaakeV die gezien worden, .
' ' door daaden, die fpreeken . lk wil gaerpe toeRsan, dat on>r deugdelytke tjerrichtingen, die nit bet geloof voortvloei3en, breki g t
ebrekkig 2yn, en dat wy, zo ons God n'
zest
;Ale
anLk; tfernT,g in Klistus
bekthvuwen, geene vsirdienteu, om onzer
deugden wille, zouden bezitten : maar ik word akelig op de bedenking, dot
lemant, die zich een kristen last noemen,flordig genoeg van hart is,om zich,
undanks zyn tytel, hebbelyker en gereeder voor gemoedelyke en daadelyki~
vergrypmgen, dan veer cone volflrekte liefde en zucht tot hciligheid en deugft
to dulden. Men moge zich, met de broedeis van ,jofepli, venom noelmen .,
en 't Bart voi hebben van 2onderi ; vroom van bait en wandel zal de tank zyti
by deD leevendigen God . . . . Ongelukitigcn, vat dot gy onder de fehaapeai
van onzen aertsherder? Leest myne lic&ren suet, of lecstze, om veiliefd to
worden, op een geloof, dat werkzaam is door deu7d".
)etW
lab
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't eene en 't llhdere opzigt, 'over I geheel, voldoening itf deeze
Liederen vinden . In men gal, fchoon men met des Schryvers
trues, niet moge initemmen, zyt* Liederen nogt ns
denkwyze, in
meerendeels met eene opwekkelyke ftigting, (bet note oogmerk
waartoe ze door hem uitgegeeven zyn,) kunneg doorbladeren .
Tot eene proeve hiervan fla men bet oog op hetW4e~lid~e Lied,
't welk ten opfchrift heeft, 111 myn geluk berust iJGU .alleen.
An u,'onyn doed, heb Oe my opgedraagen ;
Hoe vPolyk mama die opdragt myn kemoed !
Bet weet vau .zorg, van zuchten, nosh van klaagen .
God heeft myn harte, en keurt myn' tivandel goed!
,I'}', in den Bring derfervenden gezeten,
,Zie nu in 't ronde, en weet van geen verdriet . . ..
Die Goa' belaoort , zou die van droefheid weeten?
Myn harte althans gevoelt of voedt- ze niet .
Die God betrouwt kan, to aller uure, zinger :
Diep in den nacht, heft by een danklied aan.
De zaq&lust is de drift der hemellitige,a .
7y zingen fteeds ; die voor Gode fe'tel ]iaau .
tee,ft 'etlig eri te'vredm
ic4ci9>l$, fchoon A~ ;np doornen trapp'. .,
Zyn harts koa/tfmaal noch keure in ydelheden .
H# kowdt, op aard, geen tydlyk makker/shap .
Die Grd

behodVt

1'Ry wondt

fly juicht van vreugde, al druischt hem alles tegen .
In wanfpoed ze gt ky vlfs, verrukt en vry . . .
En zeker, 'to- 'errukte zieten .zweegen,
bear ding 'er AN 'tin .riltlyle zielsgety?
Noch tyd, noch dooj, 3iochoaf kan hem verfchrikken .
Zyn hmrte is vol van hope en van geloof.
Het voelt zich door Gods liefde atleen veawikken.
En is voor ad 't gewoel der waereld dooo .
4 p or
„ Mar a aangaande, deugdgezinde, kristelyke landgenooten, rechte zoonen
en dochters van den heiligen en onzondigen j E S u s, u aangaande veiblyde ilc
mny . Leest gy ruyne hedercn, wauneer gy geene beteren bezit, of wanner u
$eene verhevener gefchriften in de handers vallen ! Hnildt ze voor ]let geen ze
zyn, en bet hart van den optlellei voor zodanig bet is . Myn hart is wchnecrend, en aizo zyn myrte licdereu, daaruit vootty vleeid, uwe 3 ;ristel}ke aanneewing waeiai ;".
14
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d T7oorreclst, nooit naar waarde of eisch to roemenf
Eenvouwig, groot en eenig zielsgeluk !
God mynen •G od, myn' vrind, myn deel to noemex!
Dat my dit recht (ll:eds byblyve en veirukk'!
Hoe Wlgemoed, hoe vry zal ik dan heven,
Pere ik, fchier vergeeten vafl elk een!
Ter'goeder uur', heb ik ms aan God fteeven .
A myn geluk berust in God alleen.
Spectatoriaale Schouwburg , be?ielzende eene verzameling der beste
zedelyke` Taoneelukken , byeengebragt uit alle de verfcheiden
Taalen van Europa . Met nieuw geinventeerde Konstplaaten verfierd . Zesde Deel . Te 4nffIerdam by P. Meije ; 1778 . In octavo 3zo bladz .
bet Toonbelftuk, getyteld de valfche Yriend ; waarvatl
Behalven
wy reeds gewag gemaakt hebben,, by gelegenbeid, dat men

bet zelve, in den aanvang van 't tweede beet van 't Zedelyk Too.
neel, geplaatst had, behelst dit zesde Deel van den Spefkatoriaalen
Schouwburg nog twee Tooneelfl;ukken , onder de opfchriften,
Elfride en de Vrygeest.
Elfride , eene dogter van den
Graaf Orgal, is gehuwd met den Graaf ~1t wold, een guniteling
van den Engelfchen Vorst Edgar ; dien elwold in den wean gebr
Had , dot zyne Huisvronw to afztgtelyk van voorkomen
om aan het Hof to verfcbynen . , Doch de Abt Dun/isan, die
old , on dot by den Geestetyken niet ganitig*was , een
kt aad hart toedroeg,-gaf ,den Vorst~aanleiding tot andere gedag .
ten ; en maakte den Graaf Orgal op, • om -zelfide waare oorzaak
na to fpeuren. Fly naamlyk moist, ,d* dtel'vold,, door den Koning gelast, om naar Efride to verneemen, den Koning misleid
had, en zelf met hear gehuwd was ; dat, de Graaf Orgal hier door
verfteeken was, van zyne Dogter tot den rang van Koningin verbeven to zien ; en by twyfek- niet, of de ontdekking dier misleibiinge zoo den onder ang van tel~voldQbewerken. De ontdekking e,hieavan, en bet doodlyke gevolg voor jeiwold, die zig in een
twetAvegt met pn Koning van 't leeven taut berooven , benevens voor Efride, die zig , zelie eetw dooalyke wonde toebrengt,
f$d%ft, T„4iken voorts bet hoofdonderwerp van dit ftuk uit . In
de ontwikkeling van 't zelve, leveren Elfride en Atelwold de aandoenlykfte Tooneelen van ecne onverbreekbaare zuivere Liefde ;
de Graaf Orgal' fchetst op 't leevendigfte het charmer van een
eerzugtig' Mensch, Brie zyn doel mist, en alles aan zynew auk
opoff_rt : de Vorst zelf wordt eigenaartig ten Tooneci gevoerd,
als ieinand, in wiens gemoed ftrydige hartstogten hevig werkzaam

zyn,
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gyn, die hem ten laatfte , overeenkomfl'ig met de denkbeelden
van zynen tyd, tot een tweegevegt doen overflaan ; en Dunf$an
fpeelt natnurlyk de rol van een fchynheiligen Geestelyken, then 't
OM It even is, Tangs welken weg by, zyn oogwerk bereikt, terwyl
by altoos den Godsdienst tot een dekmantel ge uikt .
Wat voorts her andere Tooneelftuk betreft, de Pry
genoemd,
bet zelae gaat over een dubbeld Huwelyk van twee
ars met
twee Zusters, die eene wederzydfche ruiling aangaa
at, met
voorafgaande en tusfchenkomende Tooneelen, vry wel uitgevoerd
wordt . Maar bet voornaame doelwit is, in 't charafter van
phan, een jongen Geestlyken, een der Minnaaren, een
(;Oestelyken to fchetzen ; en in 't charafter van Adrast, den a
ren Mi naar, een Vrygeest of to maalen, die zyn good hart aan
zyn v ~ft opoffert . Wet byzonder heeft Adrast hot gelaaden
op de ~"eestelyken, die by alleszints voor flegte menfchen houdt,
welken altoos flinkfche oogmerken voeden ; van waar by zelfs
bunne fchoonfchyoendfte daaden verdenkt : maar'bet gedraNevan
Theophan jegens hem brengt hem ten laatfte to regt ; en
ze
verheugt zig,, in de waarheid van 't geen by meermaals gezegd ;
beeftbevestigd tezien ; „ Adrast ;gy zytbeter, dan gydenkt ; beter
dan gytot bierhebt willen fchynen" .-Adrast is zekerlyk nietdeee .
.nige Vrygeest van die foort ; men vindt 'er meer, die hun goed hart
onderdrukken,, door zekere grootfchynende gevoelens, in welker
voortlaan zy eer ftellen , om dat ze niet algemeen zyn : zo dat
ze, wanneer ze hun ohart recht uitfpraken, met-Adrast zouden
zeggen : „ Indien m ne gevoelens to gemeen wierden, zou ik de
„ eerfte zyi,, die zeea$iet, . en tot de andere . party overging" .
KLEMENTINA, of het Testament . Tooneelfpel in vyf bedryven . Gsvolgd naar bet Hoogduitsch. Te Awj7erdam by A . v. d . Iiroe,
1778. In o2avo 92 bladz.•

dit Tooneelfpel, waar mede bet tweede, Deel van hot Zedelyk
In Tooneel
voltroliken wordt, brengt men ons onder bet oog, tot

welk eene oveunnat van boosheid hyt voile eigenbelang en de
wraakzugt den Mensch kan Vervperdp . Kleinentina komt voor als
eeue jonge Juffer van onbekend~ afkomst, maar in 't Huis va den
Baron Belford, met de uiterfte hoogagting en to4negenheid, op •
gevoed . Men twyfelt niet, of Klementina is, op hot ove lyden
van den Baron, een kindeiloozen Weduwnaar, die g~, nablo0verwanten heeft, de L1fgenaan9e van des Barons nalaatenfchap .
Dan Laura, drs Barons Huisbef'ietfter, tragt dot to verydelen,
en Klementina ongelukkig to maaken . Laura hadleeds voor ee,
r1gen tyd de Baronnesf-- heimlyk door veigif doen fneeven, zig
beiende Iuet bet denkheeld, dare zy den Baron xou 1.erWen ;
orn
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om met haar-te buwen . Dit mislukt ziende, en wafnettde,da#
Klementina bier van geene geringe ooizaakk was, zcifs den faro)j
van flinkfche oo merken verdcnkendh, befhct zy den Baron ins,
ge~ks van leant to helpen ; en vervolgzns,${Emgntinra regtlyk tQ
huldigen n de geplee'g4e vergiftigtng ; ua dat zy een valsch
Testamept weeten to vervaardig-en, door middel van Bland ;
1 Nabeftaanden van haar, wet wren zy den bait
een zo
.die egter, buit .n haar weeten, bet valfche .Teetawen#
-tot zyw gen voordeel ingerigt had . Laura flag t , vol&ens her
wan dit Spel, in zo verre;, dat zy haare befchdld ging to
ementina weet to doen gelden, zo dat z daadlyk in very
nking kame. Intusfchen bevinden zlg aan 't } Uis van B& o'r
de Graavin Holdberg, die haaren Gemaal verwagt, 'en de r
Dalheim,' al vroeger ee ; Minnaar van Ktementina ; w by tert
laat&W ook komt de Gr; nf Holdberg zelve ; met wietts, ko ft- ont,
dekt wordt, dat Klementi f de etgen en eennge Dogter van 4eezei
Graaf en Graavinne is waarmede de zwaarigheid, tegea bet
aangaan van een ongelyl a 'huwe'yk, van den Graaf Dalheim, met
I lementina -, zo lang ha ar t afkoinst onbekend was', gdheel vervalt,
Middelerwyl is ook de ofs •huld van Kleinentina, en 't wanbedxyf
van Laura, mitsgaders Ftn Bland, openbaar geworden ; en Klesnentina, niet alleen Erigenaame van den Baron Belford, maar
ook eene Dame van geboorte, weigert Diet meer'haare hand met
haar hart, op de toeftemniing haarer, Ouderen, %an Dalheim to
geeven.- Dit veroorzaakt eene algemeene vreugderyke aandoening ; maar dezelve wordt plotslyk gcftoord, coor de :romst
van Laura, die, by de bekentenis van shame misdaad, op een&
h ende wyze, bet geluk van Klementina verheft €n to gelyk
ennen geeft, dat Iflementina-'er geen enot var zal hebben,
ien zy haar een vergiftigden drank heft doen icneemen, de*elke binnen kort zyne onvoorki n elyke uitwerking zal hebbeg.
Zulks verwekt eene-hevige woede ijr alien; terwyl Laura zig der
openlyke ftrafoefeninge onttrekt t d6* , 't inneetnen van eep op 't
oogenblik werkend vergift. En kort bier op ontdekt men, dat
'er voor Klem?nti'na niet to vreezen 4y ; alzo bet bekend words;
dat Bland, die reeds met den dQod worftelt, toevallig den wyn
met water, then Laura cvoor •. Klementina veigiftigd had, had
nitgedronken ; waarap haar get. aAdere drank dan zuiver wyp
met ~'cater toegeaiend was ; 't welk dit fchrikbaarende Tooneel met
blydfchap doet4oopen Er heerscht dus in dit Stuk eene
boog~a e kwaadaartigheid, die de onfchuld belaagt ; maar de onfchuld v hynt eerlang in vollen luister, en de kwaadaaitigheid
eriangt hair verdienden loon . Dit brengt eene groote verfcheE
denheid'van chambers, en afwisfeling van bedryven ten Toonesle, waarin de'Natuur vry wel in agt genomen is ; 't welk dit Stuk,
hoe overllatlyk ook.hut charafter vatu Laura zy, ter leezinge aan .
pryst,

,be
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De Vrymetzelaar, . gevangene van Staat, Teoneelfpel . In den bedryf.' rjit her Fran,rch van den Baron EcxER VAN ECKFIOFF .
Ti Nperdam by H . Demter . In eEavo 33 bladz .

etzelaar, een Man van aanzien, en Gr , eester van
E ent Vryi
Genootfchap, gevangen, en met een fchande ~n dood

gedreigd, ten einde hem to beweegen, om de geheime er Broederfchap to openbaaren, houdt zig ftandvastig aan zyn Eed van
gehefmhouding_ Zyne beginzels van Eer en Deugd, die i
gefprekken en handel doorf}raalen, doen hem eindelyk
verwerven ; mids dat by zig, naar den inhoud der Wet, voortaa
anthoucle van bet doen byeenkomen, en bywoonen van` de verga .
deringeA der Broederfchap, 't zy in 't openbaar 't zy in 't geheim .
De ganfche inhoud dient, om de Broederfchap to verdeedigeh tegen de be£chuldigingen, die men haar van onderfcheiden zyde to
Iacte legt, of de verdenkingen,die men tegen dezelve voedt ; 't
rvelk in zgue foort wel uitgevoerd wordt ; doch niets byzonderr
behelst, boven, indere zodanige verdeedigingen, die3 meermaals
in 't licht gegeeven zyn .
Zedel yke , Perhaalen, getrokken uit de welken van de Heeren n'alt1 uD UrRCIER, en andgre der beste hedendaafche Schryveren .
.,ft t
nieuw einventeerde .Konstplaaten verfierd . Derde Deeh Te
dm/ierdam
A. Mens Jansz . en A . E . Munnikhuizen . In
o Uave :407 bledz

nit tderde' Deel b*llt weder drie leerzaame gefchiedeni
die ons' cene grotite verfcheidenheid van characters ont
wen, en nutte leerinpen aan de hand geeven . Het hoofdondeiwerp is de Min, met ,Snderfcheiden gevolgen . Clary, eon andmeisje, ongelukkig misleid°'door een wellustigen Lord, zyne hadden ontfnapt, en getroost in laage omftandighedenleevende, huwt
ten laatite met eon
arorlnet, die, de vooioordeelen over 't
hoofd ziende, haar met zyn hart en a hand verwpardigt. --- Ariszus en Eleutheria zyn on g ukk
g~lieven , then 't wangunftige
lot met wederwaardighede .
ve=erwaardigheden tot aan den
dood vervolgt ; en hunne gefchiedenTs hehoort onder die fo
varr
waereldlyke voorvallen, welken ors opleiden
de denitblden
van bet loon der Deugd, en de ftraf der Onde
, pp
even .
- Makin en Helena toonen ons wat de Li e v
wanneer zy door de Ouders gedwarsboomd wordt ; ,
a%aexlyke
hart gevoelt, wanneer bet begirt to bezeffen, dat
,,a on=
regtmaatig gehandeld heeft ; en hoe treffend de vreu
, wanneer zodanige Ouders , na verloop van etlyke jaare
ie Geliel
ven, naar derzelver omftandigheden,gelukkig vinden .
G4-
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Ue.A iedenis van KAREL FERDINER, door J . J. DUSCH, Schryvet
van de zedelyke Brievan tot verbetering van 't Hart . Uit het
Hoogduitsch vertaald. Twee De .len . Te 14mflerdam by M .

SchalekalP 4 1779•'

' gefchicdenis, doorviogten, gelyk hot menigmaal in
Ferdin
Scbriften van die natuur gaat, met de gefhiedenisfen van ver-

Adieiden andele perfoonen, zo in als buiten de Familie, beftaat
a aaneengefchakelde mengeling van minnehandelingen, die
uit'
rtu begup(tigd dan tegengegaan, of nu voortgezet, dan afgcbroken en weder hervat worden . De Heer Dusch heeft .,zig van
deeze fchryfwyze b ediend . om allerleie foorten van harrsc gten op
eenao ongedwongene wyze to laaten werken ; waarin by de Nktuur
zo naauwkeurig op haar voetfpoor gevolgd is ; dat deeze° Gefchie-'
denis met regt aangemerkt moge worden, als cone eigenaaitige
ontvouwin$ der voornaam(te we, kzaamhedeu van "t menschlyke
hart, in 't gewoone beloop des ieevens .

rerdeediging voor het Menschdom, of Verhandelinn over de Gastvrylieid Van C. C . L . HIRSCIIFELD. Uit hkt Hoogduitsch vertaald. • Te Utrecht by G . T. v. Paddenburg, 1778 . In oElavo
144 blade.

n .,deeze Verhandeling over de Gastvryheid, beNhouvd als ccdeugd, niet flegts van byzondere die#ones, niaar van eetl
Ch Volk, in zig fluitende elk inenschuevend onthaal, elke
ufche, dienstvaardige en weldoende bejegening van con Volk omtrent de leden van een ander •Volk, melt de~Schiyver zig voor, bet
MenschJomteverdeedigen, tegeiideluatlykebefchuldigingvanden
Heer Ho.n° . Die Wysgeer naamlyk beweert, „ dat 'er geen neiging
ging in de menschlyke natuure algemeener is, dan de haat- tegen vreemden ." En die fteh' g, zo afzigtig voor 't Menscbdom
gen
wordt titer ten kragligfte wed
ken, door 't nafporen der oud'k der Gastvryheid onk tot
heid, uitgebreidheid en infta
op d tegenwoordigen dag,, on er alle Volkcn, zo befchaafden
als 1befchaafd ; by welken die gulhartige neiging niet uitgebluscl i-, Zloor heufche of flegte behandelingen van vreemden ;
of on
to a 'nomen , door fchikkingen die men, byzonder
in
e :dot heeft, waardoor de ultoefening dier deugd
mityelp
de komt, en haare werkzaamheid_ dus zeldzaamcr
plaa, h
D e Heer Rn sclfield bcroept zig hieromtrent zo' cp
de ou ~e
aatere gefchiedenisfen, en de berigten der Reizigeren door
gewesten ; die eenpaarig zamenloopen, om de on,
gegrondheid deezer befchuldiginge van 't Menschdom ten lira
tigde to tooncn .

! I*
MENGELwERK,
TOTERAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETE*SQHAPPEN
EETREKKELYK .

UNZAME OVERDENKINGEN NOPENS DE ONBESTENIV
HELD VAN AL HET TYDELYKE, EN WEGENS i)E
EEUWIGBEIM

(Vervolg en flot van Bladz . 66 .)
waren my alle de tegenlaeden, die m"y in;
Floedeheilryk
Wexeld overgekomen zyn, geweest, bad ik'er

alleszins dat nuttige gebruik van gemaakt, waar toe ik
my nag voorilellen, dat ze in de Godlyke befchikking
dienden ! Zekerlvk hieraan had ik moeten beantwoorden ;
dit had myn°doel, bet einde myner poogingen, behooren
to zyn ; dan had ik 'er de regte vrugten van getrokken .,Maar laoe weinig heb ikpan diem grooten pl' t#vojdfian ;
om u', mynefi Schepper, in alles to erken,
oe,wein}g
heb ik Jean :Fwoord aarl bet groote oognierlt van u,
my, zo gun!lig hebit,willen onderhouden, zo wyslyk h
willed beftieren !
Hoe berispelyk, hoe verke
is myn gedrag, in vele opzigten jegens Hem geweest ;,
hoe weinig was myne aandagt geregeld, en hoe byster
luttel vestigde ik die op H6m, welke, met bet toezenden van alle die tegenheden, p t dan bet goede met my
voor had .
Met ffhaa
meet Ilk belyden, dat ik,
in flede van my, in alle die
waardighedeli, gelaten
to redragen, in ftede k''1 r ~
it to houden onder de
ilaande hand, die my kastydde my nog rnaar al
jtwils tegen de fchikking des I'emels verzE c2'i ge
mureerd heb tegen Hem, die geen Schef"gd 1 r,,
van zyne bedryven heeft to geven . In tafd va#
d
to overwegen, hoe wisfelvallig alle dd''di<t1P, dezer
Wereld zyn, heb ik my menigmalen, door de't `''eftendigheid myner gedagten, ginds en herwaards de rh ilingeren , door eene reeks van ydelheden . Niche, minder
heb ik gedaan, dan my de onbeflendigheid dezer WeI . DEEL .SMENGFZW . NO . 3,
H
reld
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reld voor . ogen gefteld, hoe zeer my alles toeriep , -~
van myne geboorte of heeft toegeroepen : „ Ilet levent
van den mensch is gelyk aan een ligten damp, die begins
to verdwynen, zo dra als by opkomt" .
Dat onndige, dat ligt vergankelyke van 'tmenschlyk level, upnen wy dagelyks leren, als wy maar op .
lettend iid ge' ruiken . Des menfchen levenszon gaat tog
maar,_ ¢enmaal op , en vary velen gaat ze zeer fchielyk
on
van eene menigte gaat ze, op het zelve oogen~
b}i , alszy opkomt, we er onder de kimtnen.
Schi ely~k is de bloem des levens verwelkt
-velen is
dezelve verdord, eer de Zotner aankomt ; ;vein
we;nigen houden het tot in de I- erfst , en allen moeten zy in den
Winter ilerven .
De natuur ontvangt van ai, waC
leven heeft, eenmaal tol ; wy alien moeten, 't zy vroeg,
of laat,,,die fchatting opbrengen ; van 't ftertlot, alien
menfchen befchoren, blyft niemand verfchoond .
Noch aanzienelyken, nosh geringen, nach ryken-,
boch armen ; noch fterken, rtoch zvvakken, nbch jongen
noch otiden, noch Koning, noch Onderdaan, zyn fchoot*,ry voor de verder8yke fchigten des doods .
' Methufalem leefde verfcheiden eeuwen ; eindelyk h ftierf.
Salomo, de groote Salomo, de wysfle er{fchatrykfce der Koningen, ondervond, in het midden van zyIuister , dat alles ydelheid was , en kw~ellarge des
stes . Geen wonder, Salomo ~-*,die magtige, die
& Heerfcher itl Salem y was met dit, alles een
vensc . - Hy moest alle- zyne fchatten verlaten, den
Scepter uft zyne hand, de Kb*inglyke Kroon van zyn
boofd nederleggen, en fterven .
Alexander, die
gedugte werelddwinger,
a heerschzugtige begeerf
ten geen palen kende, - fpeet, dat 'er maar eene
Wereld voor hem to co
mnen was, wierd fchielyk
van= deft' dood overwon
bawarelyk haalt by den
Pkst van zyn leven, en-ziet de Ryksftaf valt hem uit
dg l~andeit ;; d't dood ontOeldigt hem den Scepter nit zyne
t~ , te vuisten ;- hy fterft. - De Konringlyke Pa-l iz
v igen niemant tegeas de felle doodsfchigten ;
even ¢b weinig als de laagfte hucten .
„ De dood
itlopt .Zo wel aan de Hoven,der Koningen, als aan de
Hutteil Aer Armen" . - De rollen, die op het tooneel
dezer *ereld worden uitgedeeld , zyn voor alien niet even
Itng', niet even -dezelve . Deze heeft eene lange, gene
ee-

,one korte rol,te fpelen ; deze maakt op het toheel des
}evens eene heerlyke, eene allerfchoonfte vercooning ;
gene, Freer eene allererbarmlykfte, eene arme en flegte
,figuur, Deze treed op het tooneel met eene fiere Maje,
ileit, :fret den Scepter van gebied in de hancene verfchynt in het gewaad van eenen armen bedelaar leunen+de op , eenen veragtelyken ftok . -~ Maar, na het
eindigen van deze onderfcheiden vertooningen, valt het
gordyn neder, en zy alien verdwynen uit het ge t.
Het flerflot is eeh leder befchooren . Die g o3ren word, kan zich verzekeren, dat by fterver?moet,
~---- Deze waarheid, die nooit uit onze gedagten be .
hoorde to gaan, word to weinig, veel to weinig, overwogen, -=- Weinig, ja zeer weinig, denkt men het
tooneel dezes levens to moeten verlaten, vooral, wansneer men eene voorfpoedige en langduurige gegondheid
geniet . Men verbeeld zich als dan, de dood zal ons
wel voorhygaan. Anderen moge by aanvallen , oude
van dagen, zulken, die zich gaarn in de armen des dooda
werpen . - -- Maar ons, wy zyn jong, wy zyn fleurig,
bet trisfche bloed ftroomt ons door de aderen ; wy zyn
fterk ; de dood zou zyne kragten to vergeefsch op ons
fpillen! ons 'zal by dierbalven wel on&emoeid voorbygaan . . Dwaze,fterveling! weet gy niet, ,,, dac men nqg
;, dezenenIe uwe Ziele van u kan afeifchen" ?
zulke woorden tee minflen kragt op .onze Zielen
den ; deze Godlyke woorden, die elk onzer nag vri
delyk vermanen, en getrouw waarfchouwen, om in tyds
ons to gewennen aan deagedagten . des doods, aan de gedagten om to moeten Reran ; op dat de dood ons niet
fchielyk,niet op het aller onverwagst, op het lyf valley
en in een eeuwig afgryzep n
orte 1
Hoe menigmalen zien op ~A gen niet, en welke kragtige indrukken moest zu?l~s tr nze gemoederen ma en ;
hoe vaak ziet men den dood met de prille 'eugd a
pen, terwyl by voor eenigen tyd den gryzerP, den begvenden ouderdom voorby treed .
Hoe vitiltealert
maait hy, met zyne verderfelyke feize, de tee`, eTfjeu gdige grasfcheutjes, in hun eerst opkomend lenteg uen, af :
terwyl de verdorrende floppels verfchoond worde
Dikwils rekt de kwynende krankheid nog ettel wk aren,
daar de fleurigfte, de bloeijenfte gezondheid, in een enkel
oogenblik, in het graf geftort word.
-•t- En alle zulkc
roe.
H 2
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roepende ftemmen, ziilke gedugte voorbeelden, kutmen ons
nochtans bezwarelyk opwekken, om agt to flaan op onze grootfte belangens, om op ons zelven to letten . ---~
De meesten zien wy aan met eene koele onverfchillig .
hYeid ; enfle ons hart treffen, verwekken cer eene dolzinnige.buitepfpoorigheid, dan eene bedaarde en Kristely .
ke ovei°weging .
Zo onlredagtzaam is de jeugd! ze
laat zich zoetvoerig wegvoeren door de uiterlgke vertooning , dezer wqeld ; zy laat zich al to vaak verleiden, door het bedriegelyk fchynfchoon van de goederen dazes levens . -Zo,, onagtzaam , zo onopmerkzaam , is niet zelden de jetigd .
Dan deze daad is
echter niet ten eeneipaal van alle verfchoonin.g ontbloot.
De aitwendige dingen makern eenen geweldigen indruk op
jonge gemoederen ; de minften bezitten in then tyd bedaardheAd genoeg, om alles op zyne regte waarde to
fchatten.
Maar zie daar, de trillende ouderdom,
leunende op eenen ftok, om den waggelenden gang to
onderfteunen, is over dezelfde dwaasheden to befchuldi .
gen, ja dikwils nog f4mmer •d an de jeugd .
- Treed
de dood dikwils den Grysaart voorby, an grypt by eenen bloozenden jongeling aan . In ftede van dit ona~tzaam
over 't hoofd to zien , behoorde het hem opme7kzaam
~c tnaken . De dood toch mist niet, van den afgeleef.
op tynen tyd aan to fpreken, en in het verderf neer
ftorten. Het zeggen van'Sokrates blyft eene eeuwie waarheid ; en behoorde in onze harten diep ingechreven , in de tafele ©nzer, gedagten , gegraveerd to
zyn . y Of wy kort of~ lang leven, (zegt hy) wy leven
,, om to fterven" . - Of, getyk= een gew - yd Digter van
den fterveling zingt : „ De rrensch is als Bras, e i alle
zyne heerlykheid als ee e bk>me des Velds" .
Mogten wy dan mec e
oninerlczaam hart, met een
verflapdiger ziel, in all
edaardheid des gemoeds, ertr
Nf&adeflaan deze wegen,dex°Godlyke Voorzienigheid,
batten delktr geen hair, van onze hoofden vallen kan ;
weg~n! ¶lie ons vrefelyk toefchvnen , dog die niet onnafpe%rj k` zyn ; mogten wy die *in hunne vermaningen,
-waarfch uwingen, en liefderyke raadgevingen, recht ter
marte,, ~nemen !
Dat dan de onagczaamheid nimmer
onze liatien overmeestere, noch in een diepen flaap van
zorgeloosheid wiegen .
Laten wy ons niet onbedagczaam nederleggen op de fpitfe van een mast, of op
den
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den buitenften leant eener ysfelyke fteilte van eenen
verfchrikkel7/ken afgrond, gaan liggen flapen! -r Dat
de voorzigtigheid veel liever in onze harten woone, de
bedagtzaamheid daar over de wagt houde s en de omzigtigheid alle onze gangen befliere! Ieder "voorwerp
dat ons omringt , en duizenden zyn 'er van then aart ,
ioept ons toe, en vermaant ieder fterveling, op de
nadrukkelykfte wyze met deze vriendelyke taal der
„ Menfchen Kind ! o , gy alien,
Voorzigtigheid :
„ die het leven ontvangen hebt, gy Zonen der fterfea, lykheid, gy Kinderen der aarde en des ftofs, weet,
,i dat gy ieder oogenblik ' uwes levens omringd word
• door dg dood ; deze is uw metgezel van uwe geboorto of aan ; geen enkel ogenlilik zyt gy van uw leven
te
„ verzekerd, wanneer de Dwingeland u met zyne ma„ gere armen aangrypt, is'er geen verbidden moer over ;
„ zyne - magt is onwedrftandelyk. Millioenen pylen
• heeft by op zynen koker ; en wanneer by 'er den van
• op zyne ftrakgefpannen peeze zet , kan by ze fehie„ ly';, op het onverwagst, u door het harte drvven,
• en gy moet onvermydelyk fterven ! - Geen * hulp• mie iel, geene verwagting, kan u vleien.' De dood• fchlgten vliegen by duizenden, en 'zy - 1lreffen fehie• lyk, dikwils zo verbazend fchielyk, dat niemant dpr,• zelver eerfte flagtoffer-r raden kan! Bereidt uwe h"
„ ten dierhalven, om ieder oogenblik to kunnen fterv
„ laat de dood u niet onbereid, niet ongereed vinden ;
„ om to vertrekken ; zo dra die uure verfchenen is,
„ word 'er geen ogenblik verbeid".
Zulk eene overweging +ban het broos en vergankelyk
beftaan aller itervelin'~enbehgorde dan ook by allerlei
wederwaardigheden ; by'vaii ' martelyke bejegeningen,
by alle drukkende,omf}4n
eden, dit vermogan op
onze zielen to hebben ; dat~wy, al wat ons in diP~en
overkomt , met eene ftille gelatenheid, met
ne Maerige onderwerping, dragen ; zo dat wy ons m
ver.
zetten tegens den onveranderlvken wil des,
c gen .
Dit is onze grootfte pligt ; het betaamt alle .'e rngen,
zich gerust over to geven aan de wyze, aan de aanbiddelyke beftiering der Godlyke Voorzienigheid , riot cene
berusting, met eene gchoorzaame onderwerpmg, aan de
wil des Heeren.
Wat nietig Aardeling zal zich
verzetten tegens zynen Maker, en vrede in zyne ziele
hebH 3
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hebben ! Eerie enkele overweging, dat wy, wegens
fchandelyk wanbedryf, alles verbeurd hebben ; dat al
wat wy ontvangen loutere goedheid is ; dat niemand
der zondige ilervelingen op de geringfte gunflen van zy .
nen Schep#er de allermninfte aanfpraak heeft ; deze over,
weging alleen moet ons in wederwaardigheden, in onget
vallen, welke ons ieder ogenblik ftaau to dugten, welke
ons ook min of meer in d'it leven , 't zy vroeg of laat,
treffen zullen, alcoos gelaten en geduldig maken ;in flede
van het werk, van de daden van onzen Almagtigen For,
meerddt to berispen -in fledc,x,an in drukkende ongevallen
moedeloos to zyn,, en ons,"dan buitenfporige vertwyfeling over to geven . Overtuigd zynde van onzp fchulden
van onze misdaden , van een fchandelyk gedrag , gehouglen tegens onzen Hemelfchen Weldoener ; overtuigd
zynde vqn een gedrag, zo ftrydig tegens de oogmerken,s
waar toe wy gefchapen, waar toe wy als redelyko
Schepzels verpligt zyn ; zullen noch kunnen wy anders .,
flan al Gods doen billyken ; dan Hem in de'roede vallen„
wanneer zyn hand 4vaar over ons is ; walineer zyn
rechtvaardige toorn over ons ontbrand, ontbrand van
wegens den patuurlyken haat, en afkeer, then God vai
ons hebbenimoet ; naardemaal wy vol zyn van ongereg
Ogheden, vol van misdaden, vol van trouwloosheid ell
---r--- En deze overweging zal ons, wanneer zo
yOn . fchandelykfle, de hatelykfle, de verfoeielykfle misdryrecht ter harte gm, niet alleen onderdania, aan de
todlyke befliering, maar ook tevens nederig maven, zy
zal ons geduurig onze grootd pligten onder het oog houden ; ons gedrag en wande1t egelen ; ons leer en leven
meer overeenkomftig de alwy or gmerken , de aanbiddelyke einden, die de Alftt bedoeld heeft , met ons
iuit" den afgrond van het ~t Vroepen, en tot het zyn
to d overgaan ; zy zar ons leren, dat wy met zo
v uitmuntende- gaven bc en millioenen van andere
sche zelss, befchonken zyn, om onzen grooten, onzen
allee swaardigen Formeerder to eeren, to verheerl, eq, en zynen gedugten, zynen ontzaggelyken
naam grootheid toe to brengen . Mogten wy onq
dan fckjk%en tot het houden van zulk een betamelyk.,,
g
drag ; en ons gefladig gewennen, om ons zelven deze
zaak, deze gewigtige zaak, geduurig to herinneren ; op
dat wy pen dag, seep uur, seen oogenblik mogten lateu
voor

=~t7aAME OVEROENKINGE11.

107

voorby fchieten, zonder ons voor ooren to ftellen, wat
wy Gode verfchuldigd zyn ; hqe zeer wy in onzen pligt
to kort fchieten ; wat w y al ontvangen hebben, en wat
wy wegens onze zonden integendeel verdienen . Laten
wy leren leven , om God to gehoorzamnen, onzen
Naasten to beminnen, en ons eigen geluk, ons eeuwig
behoud to bevorderen.
Dit L1erinnert my ten levcndigfte Gods onverdiende
gunften ; en brengt my de weldaden, van Hem, mynea
genadigen Schepper, myn leven lang, zo rykelyk,
zo overvloedig boven vele enderen genooten, t binnen,
Ik gedenk aan alle zne gunstbewyzen, met blyde lof
en dankzeggingen ! -' Gedankt en geloofd zy de Eeu •
wige Broil aller goedertierenheden ; die my zo vele onverdiende bewyzen zyner goedheid gefchonken heeft .
Eeuwig geloofd en geprdzen zy zyn groote Naam,
voor de oneindige weldaden aan my bewezen !
Alles was my ooit is wedervaren, 't zy good, 'C
zv kwaad ;''t zy zegeningen, 'c zy Itraffen, 't zy voorof tegenfpoed ; alles wat my voor her tegenwoordig
overkomt, alles wat my ooit Izal bejegenen, dit weeC
ik, h :er van ben ik ten vollen zeker, dat 'er. my niets
overgekomen zy, niets gefchied is, of gefchieden, zal,
buitenL,den wil mynes Hemelfehen'Vaders . Zonder lien
gebeurd'er niets, valt 'er zelfs geen Musch op de aarde ;
„ want uit Hem, door Hem en tot Hem zyn alle d*4
Hy is het , die my gadeflaat ; on W
,, gen" .
zyn toeverzigt leve ik ; en 'er geheurt omtrent my niets,
buiten de alwyze fchikking van mynen Grooten . Formeerder . H' vV ben 1k zeker ; ik leef onder
zyn opzigt, en H
me gade op alle myne wegen .
Wat is he
, antiedenkelyk groot j onder
bet opzigt to leven=n 4m, wrens befcherming eene
veilige toeverlaaA is'*i?? allerfeie wederwaardi heden ;
onder wrens befchutting .men eene veilige fchu
ts ;
eene veilige bedekkii vend ; veilig, al woeden de orm .
winden van tegenhe-den ; zeker, al dreigt eac al~emene
vloed van ongelukken en rampe4 ons ".her lyf to
ftorten, en ons to verzwelgen in den diepen afgrond van
de ys£elykfte jammeren . Gerust en zeker , al
loejen de verfchrikkelyke Donders, uit cen tonweer van
rampen, boven onze hoofden ; al fchieten de verderfe.
tyke j<3lixems hunne felle flitzen op ons neder, nit de
H 4
pik,
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pikzwarte opeengPpakte Wolken van oogenfchynelyke i,
van vrees en fchrik verwekkende, gevaren ; nochtans is
men veilig en gerust onder zulk een zekeren toeverlaat .
Het oog des Heren is op alle plaatzen . Maar ge.
lukkig, driemaal gelukkighy , •op wien dit Alziend Oog
in gunfte nederziet ; then de verkwikkelyke ftralen van
dit eeuwig Licht in genade befchynen ! duizendmaal gelukkiger, dan of by de gunst van al de wereld .gewonnen
had ; duizendmaal gelukkiger, dan of hem alle de rykdommen van bet Oosten in zyne fchatkisten vloeiden ; ja
nog meer dan tienduizendmaal gelttkkiger, dan of by
de ganfche wereld'rnet alle hare ryke fchatten in eigendom bezat . Alle de voordelen der aarde, alle de gaederen dezer wereld, verlaten'de mensch ; zezyntezwak,
ke rietftaven, om 'er op to vertrouwen ; to bouwvallige
gronden, om 'er cen beftendig geluk op to vestigen .
Alle die tbederon verlatep ons gewis met dit leven, by
aldien zy ons nog zo lang byblyven ; en ons verlatende, laten zy eene ysfelyke gaping in ons gemoed, een
ydel, dat nimer vervuld worcj ; en hier donor verwekken ze in de Ziel eindblooze kwellingen, verdriet en
moejelykheid,met
een, een altoos knagend hart
pynelyke,
leer. -- Daar en tegen zyn de goederen des Hemels
blyvende, eeuwig blyvende goederen ; goederen, die
befendig zyn, die den mensch niet verlaten, noch been inn. de eeuwigheid ; en zelfs dan eerst volkomen
*brden°, in de Hemelfehe gewesten , die boven qns zyn .
Zulk een dnleegbre Bron*van Goedertierenhcden is de
Oneindige God, onzeQroaunapige Formeerder.
Zo vol barmhartigheden is Hy
'ol van genade, van
ceuwige en onveranderlyke Li v
Ik haac die
trekken, welke Qnzen God,
gereed is om zyne
fchepzelen gunftig to zyn,'die ti -rq - is in weldadigheden, wiens naam, is Barmhartig, La~kmoedig en groot
var64Redertierenheden ; ik haat , zeg ik , die fchilderyen, waarm, men hem afmaalt, niet als een goedertieren
God ; maao veeleer als een Tyran o een Heerfcher, die
altoos eect, •grimmig is, die over iynen fchepzelen een
yzeren Scepter zwaait, een Scepter van geweld, wiens
gewigt een ondragelyke last is .
Angstvallige zie_
le, die de, geringfte tegenheden niet verdragen kunt ;
die waant, dat uw Maker alles, wat u bejegent, u
zulks toezend in zyn ongenoegen. F,efchouw, ja be .
fchouw
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fchouw met opmerkzaamheid de wc .daden, welke u,
yonder ophouden , gefchonken worden ; en belyd dan met
my, dat God, de eeuwige God, waarlyk oneindig is in
barmhartigheden en genade ; dat Hy niet moede word in
ons ieder oogenblik wel to doen ; dat Hy ons in zyne gunfte blyft gadeflaan ; da't Hy ons gedurig bedekt met de
Vleugelen 'Zyner goedertierenheid ; dat wy onder zyn
toeverzigt veilig zyn, zelfs in 't midden van duizend
gevaren , die ons oogenblikkelyk omringen, en over het
hoofd hangen . - Gedenkt dit, bekrompe angstvallige
zieien ; gcdenkt aan Gods Weldaden, en laten u ve harten met blydfchap, met dankbaarheid, en uwe monden
met eeuwigen lof vervuld worden .
Maar gy, myne Ziele . laat deze betamelyke overweging uwe gefladige bezigheid tyn, en flaa ze met eerie
aandagtige opmerkzaamheid gade ; op dat g* ge urig
mogt toenemen in'Hemelfche Wvsheid, in die Wysheid,
welke van boven is, en haren bezitteren doet beerven,
dat beftendig is . - „ Looft den Heere, myne Ziele,
en vergeet^ gene van zyne Weldaden ! " ---- Want waar
was ik , zo de hand des Almagtigen my niet had befchernid, zo de Vleugelen 7,yner Goedertierenheid my
niet hadden overdekt, veilig overfchaduwd'tegen legioenen vin
. rampen, die geen ftervelyk oog kan voorzien,
veel'ininder eon zwakken arm tegenhouden ; die door gel
ne menfchelyke voorzorg verhinderd , nosh door d&
zwakke hulp der flervelingen konden afgewend worden ;
die van alle kanten op ons aandringen , of dadelk gereed
laan, om ons met geweld aan, to vallen ; die' op ieder
'he~gewili"lft" ed .r polstlag er pletter na, of den
ons onder
mpv-= te
g gr='
band tusfchen Zi4 f~; r~ aarn los to maken? Waar was
ik, zo uwe hand,, ,~,~ w~~ magtige hand, genadige Heer en
Goedertieren Weli~ , zo uwe hand zelve i4 nice
befchermd had? Al lang was ik onder die genen get 6d,
wier namen niet m
edagt worden onder dej evenden!
Al lang was den afgrond des versl~i-) ;Rrgezonken ! Al lang was ik tot fpys en voedzel van
veragtelyke Wormen geworden ! - Al lang was myne nedrige woning geweest in de nare Wyk der afgeftor .
venen ; of mogelyk had ik nog geleefd ; inogelyk had ik
nog wel den adem in myn neuze gehad ; maar ik had misfchien nloeten worftelen met de jammerlykfle, met de
finar11 5
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fmartelykfte en gr' °venflc rampen ; rampen, die my deli
dood ver boven het ]even hadden doen verkiezen .
Tegen - dit alles ben ik, door de hand des Heren, nog
Ben ik dean, 6 groote God,
beveiligd gebleven !
door u vaderlyk gekastyd ; is uwe hand wel cens zwaar
over my geweest ; hebt ge my wel eens in wegen van
tegenfpoed, van fmart, in wegen van bitterheid en verdriet *illen leiden ; uwe- Goedertierenheid heeft my
nochtans bewaard, dat ik niet in moedelooze in buitenfpoorige vertwyfeling ben- vervallen ; gy hebt my geleerd
en doen zien, dat 'allep,, wat my overkomt, ten mynen
beste gefchied zy ; dat uw werk nimmer to berispen is ;
dat alles , wat gy geNvrogt hebt , en nog werkt , gefchied ,
am uwe aiwyze oogmerken, tiwe aanbiddelvke` einden to
bereiken .
Ik leef nog : maar ik heb liet alleen uwe
GoedertiNenheid, goede God, to danken . - Gy hebt
my bewaard, beveiligd tegens de verderfelyke pylen des
doods. Zonder uwe befcherming, zondcr uwe genadige
Jrewaring, zou' ik allang in bet geweld, in de magt, van
then algemen,an Verde'ryer van het Menfchelvk geflagt,
geweest zyn ; want ons leven is gelyk eene lchielykbrekende waterbel, die door de drukkende lugt van buiten,
of door de uitzettende van binnen , eer men 't verwagt ,
yerbryzeld word . Onze levensdraad is zo bros eeweven
s eene fpinne-webbe ; by kan de minfte fchok'niet verger eta breekt vaak op de allergeringfte aanraking .
Hoe grout, is dan niet die- Goedertierenheid, welke
een leven,'dat zo verpankelyk, zo broos is, eenleven,
dat zo fchielyk kan uitgebluscht worden ; hoe groot is
die Goedertierenheid, welke een leven ; dat onderhevig
is aan zo vele wederwaardighcaen,, bewaart ! Een levee ,
dat aan zo vele jammeren, '. z4 .vee:l verdriet bloot
,ftaat, dat het den mensch dikmalen1 onder het gewigte
moedeeoos zou doers bezwyken Or"!~ het welk die aan.
bitldenswaardige Goedheid dai{ eens weder bekroont
met zegeningen , met weldaden, P* voorfpoed, en rekt
under de 'vervloedigfte bewyzen
unite! _
Zo
genadig, AYgroot van Goedertierenheden is myn Al4
magtige Schepper, myn Formeerder ! Zo weldadig zo
gunflig betoont Hy zich over my !
Zo vele onverdiende, zo vele onwaardeerbre liefdebewyzen heeft
Hy my, myn leven lang, gefchonken . Hy heeft
myne da en uitger4t, en myne jaren vermenigvuldigd ;
daar
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daar Hy myne levenslamp, maar pat ontftoken, reeds
over lang in eene pikzwarte donkerheid had kunnen uit .
blusfen,
- Hy heeft my gefpaard ; niet om my ge .
kromd to doen nederbukken onder den drukkenden last
van rampen en tegenheden ; niet om my gedurig en zwaar
to traffen, om my den gewigtigen, den drukkenden last
van zyn verfchrikkelyk ongenoegen to doen torfchen, om
my een kwynend, een verdrietig, een beklagelyk leven
to doen leaden ; door my to doen worftelen met ziekten,
finerten of zwarc tegenheden, die als eene aaneenfchakeling van rampen , onafgebroken rampen , de edn op de
andere volgden ; en my dus op den Schouwburg dezes
levens to brengen, ten eipde aldaar eene beklagelyke,
eene bejammerenswaardige figuur to makers, en een elen.
dige rol to fpelen .
• Maar geloofc, ja eeuwig gelooft zy zyn heiligen 'naatn, die my veel eeraaverladen
heeft met gunften, bekroond met Goedertierenheden, en
onder de befchermende fchaduwe zyner Vle4gelen eenert
veilige toevlugt heeft gefchonken .
Myne dagen
zvn dagen van gezondheid geweest, dftgen van voor.
fpoed, dagen van geluk en blydfchap . --,- De kwynende krankheid heeft myne hchaamskragten zelden of
pooit ondermynd. -De frisfche, de vrolyke gezondheidi, is byna altoos myn vriendelyke Medgezel geble,
Voor gebrek, voor veragtelyke armoe
yen .
ben ik bevryd .
Boven het noodwendige heeft
hand mynes grooten Weldoeners my met zegeningea
bekroond, om ook nog aan anderen to kunnen weldoen ;
om mynen'eveiimensch nog eenige zwakke hulp en onderftand to kunnen toebrengen .
„ Loof dan myne Ziele, l loof andermh •" den Heer, myne Ziele, maak
zynen name grolfay, lent zyne goedertierenheden zyr
oneindig .
"', 4Tnc~ im Hem zyn wolken en donker-

heid. Gerechtigh6- , 2 gerigte zyn de Vastighdden zy+
pes throons . Een vier gaat vdbr zyn aangezigte henen,
pn fteekt zyne We~.tpartyders rondsom aan brand ; zyne
Blixemen verlichcei4eWereld,het aardryk ziet ~e, en
beeft.' De bergen fmelten als Wasch voor"•hot aangezigte des Heeren der ganfcher aarde ! ;'
Zo ontzaggelyk is Hy, onder wiens alziend oog de Kinderen
der aarde zich bewegen. „ Doch Hy is eene veilige
befchucting ten dage des kwaads, alien, die op Hem
vertroawen . By bread de yleugelen, de fchaduwryke
Vleu-
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Vleugelen zyner, Joedertierenheid uit over alien, die
onder deze veilige befchutting eene geruste toevlugt
nemen willen . By Hem is de ware fontein des levens,
en in zyn licht ziet men het waaragtig licht ."
Zoudt gy, myne° Ziele, zoudc gy dan immer vergeten
de weldaden, welke de groote, de alleen magtige Wereld-Former zo menigmalen akin u bewezen 6eeft ; die,
tot op dit ogenblik toe, dezelve blyft fchenken ; welda_
¢en , welke gy u ten eenemaal onwaardig gemaakt hebt ;
weldaden, die grooter zyn , dan gy u immer had kunnen
toezeggen ; die menigvuldiger zyn, dan gy magtig zyt
u to kunnen herinngren ; die het petal der hairen myns
hoofds to boven gaan, die zo menigvuldig zyn als het
ontelbaar zand aar_ den oever der Zee .
Net alzo myne Ziele, vergeet dezelve nooit ; maar
gedenkt •e veel liever gedurig met blydfchap, met genoegen „met waaragtige vreugde, onder eene vurige begeertc, om den grooten en milden Gever uwe erkentenis fchuldpligtig op to dragen . --- Gedenk, gedenk deze weldaden, deze gunflen, deze onfchatbare (Uoedertierenheden ; gedenk ze menigvuldige malen ; laten ze uge
heel vervullen, op dat gy - gene van dezelve vergeten
moogt, zelfs de allerminfle niet, of die`geringer fchy .
nen. Door kleine, door geringe zaken worden, dikwils
groote Qogmerken uitgevoerli ; zulke weldaden, die one opmerkiiig, nauwlyks of geheel niet opwekken, banen
dikwils den *bg tot grootere ; de allergeringfte ten minfen zyn onze da Nnkbaarheid waardig, am dat wy de al-:
lergeringfle zelfs verbeurd hebben .
Hoe kragtda4ig behoorden deze overwegingen ons
niet op to wekken tot eerbiedigwt tot nederige, tot boetvaardige dankbaarbeid, en ons aat3'Vte .,IPIrLn tot de betragting der Deugd en Godzaligheid, to,; hot in agt nemen
dier pligten , welke wyaan oanzen4rooten Weldoener verfchuldigd zyn ! - Maafr hoe behoorden zy allerbyzQnderst in of s to ontfleken eene vurige, eene brandende
liefde tot God ; ons dat aanbiddel\r3pperwezen boven
alles hoog to doen fchatten en waarderen ; om dat te flellen tot hot eenigfle voorwerp onzer hoogagting , onzer
aanbidding, tot onzen cenigen fchat , beide in den tyd en
in de eindeloze eeuwigheid ! - Hier toe worden wy
gedrongcn, wanneer wy in aanmerking nemen de onbe .
grypelyke liefde, de liefde, die geen voorbeeld heeft,
noch
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moch weerga kent ; die liefde, we'S geopenbaard is,
toen de Verlosfer , de groote Verlo er der Wereld in
het vleesch verfcheen, die bekragtigd is, toen die liefderyke Heiland zyn gczegenden adem uitblies, toen zyn
dierbaar bloed vergoten wierd ; toed, toen Hy, op eene ontmenschte, op de wreedaartigfte wyze, aan het
vervloekte , moordhout genageld, uitriep , bet is volbragt.
- Die liefde, welke zo"kragtig verzekerd, zo onveranderlyk bevestigd wierd, toen Hy, den dood, de Hel,
en alle de helfche magten, overwonnen hebbende , de fpe_
lonk des verderfs uittrad .
Die liefde, welke bovenal voor eeuwig bevestigd is, toen Hy op een Wagers
van Wolken hedn voer, om bekleed'te worden met eeuwige Majefteit en Heerlykheid in den Hemel der Hemelen .
0, dat myn boezem met zulke gewigtige oVrdenkingen gedurig vervuld, geftadig bezig fnoge zyn, in een
regt bezef van de noodzaaklykheid, oiti met",u, den
Regtveerdigen God, door uwen Zoon verzoend to worden ;, op dat myne Ziel geftadig tot die Heilfontein, die
Bron des levens en der eeuwige Zaligheid , hare toevlugt
neme ; om in het purperen bloed, dat reine bloed, dat
volmaakt onfchuldig voor ftraffchuldige ednmaal is uitgegoten,, ewasfchen en gereinigd to worden van alle ongeregtigheden , om een eeuwigen Vrede by u den Drieeeiien God to verwerven, en Itoorloos to genieteti .
Zyt dan nimmer, myne Ziele, zVt nirnmer zorgeloos ;
en onbedagtzaam : maar let aandagtig op alle de wisfelvalligheden, aan welke, .wy menfchen op deze wereld
geftadig bloot 'gefteld zyn ; op de broosheid, op de vergankelykheid van uwe aardfche woning ; die aan millioenen van rampen *ppde .=hevig is, en mt gelyk maar voor
een onbegrypelyk korten tyd nog bewoond zal worden .
Bereid uholven
dn in tyds ; 'op dat gy, gereed
moogt zyn, wanneer lie afcc t gehlazen word .
Leg u tog met zorgeloos ter neder, op den uiterften
rand van een vex'-'k kkelyken afgrond : maai*zyt. altoos
waakzaam en oplectt t1 .
Een wel bereide ftaat is
een geruste ftaat ; een ftaat van blydfchap, van genoegen ; waar tegen een onbereide ftaac den mensch geftadig
ontrust, en van de eene kwelling in de andere ftort .
Een welbereide ftaat doet den mensch, met eene
ltille , met eene onverzettelyke gelatenheid , de dreigend-
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gendfle onheilen
gemoete zien ; dit maakt ons gerust
en vertrouwende, al razen de woedende golven van tegenheden ; al bruifchen zy tegens ons aan met een onafbeeldelyk geweld ; al loeijen de ftormwinden van rampen
rondsom ons henet, en al barst 'er een ysfelyk onweer
van jammerlyke ongelukken boven onze hoofden uit,
ja, fchoom zelfs het ]even fchipbreuk lyde, in den storm
vin wereldfche tegenheden & rampfpoeden, de welbereide Ziel verliest hare kloekmocdigheid nog niet ; ze
blyft ftandvastig in den dood ; vertrouwende, dat deze
haar zal overbrengen in de haven van veiligheid, aan
bet eeuwig Vaderland barer beftendige ruste .
Maar laat ik bovenal niet onopmerkzaam, niet flordig
zyn, omtrent myn gedrag en wandel ; op dat ik my
doo; geen wangedrag, door gene al to groote onagtl
zaamhei~ 's Hemels gunfte onwaardig make . Mogten
myne v ten gevestigd blyven op bet pad der Deugd en
Godzal}gheid ; mogte ik altoos beftendig then weg bewandelen met vrolykheid, en genoegen ; mogte ik alle
myne gangen beftieren naar bet rigtfnoer van Gods geboden, zo jegens God, als jegens myn Evenmensch en
my zelven ; op dat ik 'er nimmer moedwillig van afwyke .
Laat ik van nu voortaan, onder de God'
Jyke hulp, alle myne pogingen in bet werk ftellen, ons
de bevelen van mynen 1-femelfchen Vader nauwkeurig
p ' to vblgen ; zone wetten , de wetten des Euangelies ,
Q
to ehoorza en, to gehoorzamen uit liefde tot mynen
Sch pper, t#'it liefde tot de Deugd, uit liefde voor myne eeuwlge behoudenis.
Mogten dan nu voortaan
myne gangen gerigt zyn op den weg,der Deugd, dat
zalig, dat vermakelyk pad, bet welke deszelfs gelukkige
betreders, en vergenoegde Wandel ;-rs ; leid naar die
Hemelsche gewesten, daar eeuwige vreugd en blydfchap
op hunne hoofden zyn zal ; alga? "de Zielen met eeu •
wige, met nimmer walg#nge -, efust verzadigd zullen
worden .
Mogen nan nooit de hobbelagtigheden, welke mcn
bier en daar op den weg der Deugd aancreft, my affchrikken, om denzelven beftendig to blyven bewande •
len ; maar veel eer my kloekmoedig maken, en in myne gelukkige poogingen bevestigen . - - Deze weg is
aan den ingang bier en daar wef eens met fcherpe, met
fle-
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ltekende doornen bezaaid, waar door i 1en afgefchrikt,
worden van denzelven in to treden ; op eenige plaatzen
is by zeer ongebaand, oneffen en hobbelagtig ; dog bet
is flegts aan den ingang . Hoe verder men opwandelt,
hoe gladder , en gebaander pad men aati~reft . Al ras ontmoet men er geen doornen, geen distelen, geen hobbelagtigheden meer, die bet voortgaan belemmeren, of
den Wandelaar lastig , n ejclyk en verdrietig vallen .
Allengs begint de weg aangenamer, vermakelyker, gladder en gebaander to worden . Duizend vermakelykheden, duizend bekoorlykheden beginnen de Ziel te ftreten . Al wat men ontmoet is wezentlyk wellust, die de
Ziel vervult met ware vergenoeging ; van oogenblik tot
oogenblik vermeerderen de geneugten, en de wellusten
worden volkomener, naar maate dat men bet eeuwig en
Hemelsch Vaderland nadere . leder fchrede,„ lie men
voortzet, bevestigt meer en meer de ruste des gemoeds ;
de vrede der Ziele vermeerdurt dierhalve hetd genoegen , en vervult den boezem met eene ware en zuivere
blydfchap .
Groot , magtig groot , is bet verfchil tusfchen dezen
zaligen,deznverkwi elyknweg, nthendrzon,
de, en ongebondenheid . Nauwlyks tog is men bet pad
der ondeugd opgetreden, of, zie daar, alle vermaken
verdwynen,even'fchiei k, als ze koomen ; bet een volgt
bet andere ; maar zo fpoedig, dat zy, voor ze de Zief
nog regt aandoen, alreeds verdwenen zyn, en dan later'
zy fmartelyke voetftappen agter ; een doodlyk hartz'er,
eene pynelyke, eene verderfelyke kwelling . Men ver.
liest alle vermakelyke fchoonheden. uit'het oog, _ op bet
zelve oogenblik, Is men ze begint to aanfchouwon . Men
tact hier in iedelhid, in . wolken, en omhelst fchaduwen
voor wezentlyke lichamen .
Den ingang van dezen
weg vind men doorgaars fchoon, verleidend en bekoorlyk : dog wel dra ontt!oet m n ftekende distelen, en
prikkende doornen , die den
a hoe langer hoe moejelyker maken ; den Reiziger afmatten ; An duizend
kwellingen en pynen a-andoen ; en bet jammerlykst van
alien, bet verfchrikkelykst, bet ysfelykst is, dat deze
weg eindigt in een eeuwig, in een onvermydelyk, in
eenrampzalig Verderf.
Laat u dan, myne Ziele, laat u nimmer misleiden
door bet iedele , door bet bedriegelyke fchoon dezer
we-
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wereld ; waar dc r uwe zondige, uwe bedorven begeer .
lykheden gaand . worden ; waar door uwe verdorven
driften en heigingen ontfloken, en wakker gemaakt worden :
Laat u nimmer door deze verleiders beflieren
dat ze u nimmer 402n breidel ontwringen, waar mede gy
alle uwe begeerlykheden beftieren, alle uwe driftenregeren moet ; op dat gy altoos de heerfchappy moogt blyven
voeren over uwe zondige 1Artstogten, over uwe vleefchelyke wellusten, over alle uwe verkeerde neigingen .
Dan, wanneer al myn toeleg wezen zal, om my
zelven, om niy'in den -grond to verbeteren ;
om
my regt 4eugdzaam to maken, en to fchikken naar alle
de wetten en hevelen de's Zaligen Euangelies ; om zo
Godvrugtig en nauwkeurig to wandelen ; altoos vervuld
met eene brandende Liefde toc' God, gepaard met
eene hartelyke liefde tot mynen Evenmensch, en cene
zuivere *begeerte tot myn eigen zelfs behoud
Dan, -Oanneer myn voornaamfte toeleg is , om al myn
heil blmynen grooten Verlosfer to zoekeri ; om door die
eenige Heilfolitein gereinigd, en door Hem met God,
mynen Hemelfchen Vader verzoend, en bevredigd to
worden ; om van nu voortaan, uit eene zuivere begeerte
tot de Deu4d, het kwaad to haten, en , uit then hoofde, mynen naasten zo veel goed to doen, als myne ge.
tinge pogingen kunnen toebrengen : Dan, ja dan, zal ik
den av%dftond mynes levens zonder verfchrikking kunbe zien
ren ; dan zal ik myne levenzon met een
bl elaat
de lage kimmen zien dalen ; dan zal ik ze
kunnen zien on`dergaan ; in die verwagting, in dat Zalig
vertrou*en, date zy eerlang *edr met een vernieuwden
luister, met een veel heerlyker glans, werryzen zal .
G. V . D. G .

Mr.

LEEVENSBERIGTEN VAIN
HENRY BAKER, DEN
NATUURCTNDERZ9 KER.

r. HENRY BAKER werd to Londen, in 'J leet-Street,
~~ op het einde van de jongst afgeloopene, of in het
begin der regenwoordige, Eeuwe gebooren . Wy weeten
met wat zyns 'Vaders bedryf was ; doch zyne Moeder
was een Vroed-yroaw die veel cc doen hadt . Hy werd
by
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by een 13oekverkooper beheld ; doch . laa dat zyn Leerjaaren verftreeken waren, fchynt by >lfet die. bczigheid
zich niet meer, of althans niec lang , bemoeid to hebben . Want Mr . BAKER, uit den aart tot de Wysbegeerte
genegen, zich naarflig toegelegd hebCtnde op het bedenken van de wyzen, om flamerende, en inzonduheid
Dooven en Stommen, to leeren fpreeken, maakte by hier
van voornaamlyk zyn werk . In het voortzetten van ceti
zo nuttig en bezwaarlyk werk , flaagde by zeer gelukkig ;
en verfcheia`e zyner Leerlingen , nog in, leeven , draagea
getuigenis van de goede uicwerking zyner- lesfen .
fly trouwde SOPHIA, jongfte'Dogter van den bekenden DANIEL DEFOE, welke hem twee Zoons ter wereld
bragt,die by beiden overleefde . In den Jaare MDCCXL
werd Mr . BAKER gekoozen tot Lid van de Oudheidkundige en Koninglyke Societeiten . - Bykans dertig
ren agter een was by een 1 eftendig bywoonder van de atscgemelde Societeit, en werd menigmaal tot eea v~v n den
Raad gekoozen . In 't Jaar MDCCXLIV werd de Uouden
Eerpenning van Sir GODFREY COPLEYS inftelling hem toegeweezen, om dat by door zyne Microscopifche Proefnec .
mingen, op de Cryftallifatien en gedaanten der zout=
fchietingen, dat Jaar de zeldzaamfte ontdekking opleverde . =- Mr . BAKER was een der eerfte Lnden van
de Societeit tot aartmoedigingderKunften,Handwerken,
en des Koophandels . Een zeer nuttig en eerlyk leeven,
doorgebragt hebbcndc, flierf by op zyne I hers in et
rs
Strand, op den vyf . en twin tighten Novejnb" des
MDCCLXXIV, toen meer dan zeventig jaaren bereike
hebbende. Zyne Egtgenoote was centgen tyd to vooren overleden, en by liet niemand has dan een Kleinzoon, wien by dq, aanzienlvke fehatten naaliet, door
het leeren fpreeken Evan Dooven en Stoinmen gewonnen . Hy befpi •a k ook, by uiterften wille, honderd
Ponden Sterling aan 0.1c Koflinglyke Societeit, tot het
houden van eene les finale Oq1 ed- en Stookkunde, dus
lang door Mr . WOLFE 7ehoudeA.
Dit zyn de weinige oomftandigheden, die war hebben
kunnen verzamelen, ten opzigte van Mr . HENRY BAKERS
leeven ; doch wy kunnen 'er meer byvoegen, met betrekking tot zyne poogingen om de kennis der Natuurkunde uit to breiden, en het welweezen des Menschdoms to bevorderen . Zints den tyd dat lry Lid was,
vazi
1 . DJIM . MJENGEyry . NO- 3 .
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van de Koningly Societeit, verfcheen by niet alleen
zeer flipt ~p d1,~ zelver byeenkomflen ; maar betoonde
zich een ~6erkzaam en yverig werktuig, om de loflyke
oogmerken daar van voort to zetten ., Hy fchreef eene
menigte van flukkgn, waar van 'er veele gedrukt zyn in
de Philofophical Tranfa~tions : byzonder zyne aandagt ge_
vestigd hebbende op alle nieuwe verb eteringen in de Natuurlyke His tone, was by seer zorgvuldig om dezelva
voort to zetten . Wanneer dus de zonderlinge eigenfchappen van de Water-Polype ontdekt waren, agtervolgde by dit Qndetwerp met veelyvers, en eenen gelukkigen uitf4ag, en breidde,-gelyk uit zyne Schriften to
zien is, zyne keurige nafpeuringen tot veele anderekleine Diertjes uit . Zo was by mede, naa de verwonderlyke ontdekkingen in de EleEiriciteit, een der eerflen,
die het gemeen onderrigtte van de uitwerkzelen, die
daar do& in de Geneeskunde to wege gebragt werden,
en verftag deeds van Proefneemingei} 'op dat fluk to Rome en fe Bologne.
Schoon by "zulk een eerwaardig Lid was van de Koninglyke Societeic, ontfnapte hy`de berispingen niet van
Dr . HILL, in diens Dotors Befchouwing der Werken
van die beroemde Societeit : dock een opfchrift, meer
het uitwearkzel van verfloordheid en misnoeaen, dan ingerigt de waare Wysbegeerte to bevorderen , kon de
agting Societeit in 't algemeen,, noch die van Mr .
zonder, krenken .
)3A R in '
alveih f ukken die by zelve vervaardigde, deedt
by er Societei grooten dienst, door de ontdekkingen,
welke eene uitgeflrekte Briefwisfeling hem verfchafte .
Deeze bepaalde zich •n iet binnen zyn eigen Land ;,
zy flrekte, zich wel tot vreemde Ryk en, en diende tot
nut zyns Vaderlands . Aan hem zyn wy verfchuldigd de
egte Gefchiedenis van de Coccus Polnnicus, overgezonden
door Dr . WOLFE . Deezen zelfder. BAKER hebben wy to
danken de Italiaanfche . Aardbezien , onlangs zo veelvuldig in Engeland gekwcglkt ; ddtizaaden waren hem gezonden door den Hoogleeraar BRJ-N'S, van Turin ; by gaf
ze aan verfcheide zyner Vrienden, door wier aanl :wecking zy ryklyk groeiden . De zaaden desgelyks van den,
echten Rhabarber, of den Rheum Palmatum, welke Plant
wy nu op verfcheide plaatzen onzes Lands ontmoeten,
werden eerst aan Mr . BAKER gelluurd, door Dr . MOUNSEY ,
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srx, Lyfarts der Keizerinne van Rui •r..
Deeze fchonk
hy, even als de voorgemelde zaaden, aan tine Vrienden, en eenige deezer groeiden zeer tierig. Het gait
vast, dat alle de Planten van den echcen Rhabarber, die
thans in Engeland groeien, uit deeze zaaden voortkwamen .
Schoon Mr . HENRY BAKES eenige Papieren mededeelde
aan de Societeit der Oudheidkundigen, ontmoeten wy
geen derzelven in de vier Deelen der Archceologia De
waarfchynlyke rede hier van is, dat de Societeit der
Oudheidkundigen, nog maar weinig jaaren gele4en, haare
Stukken hceft beginnen uit to geevenz
De Societeit tot aanmoediging der Kunfien, Handwerken, en des Koophand°is, heeft bvzondere verpligtingen aan onzen Natuurkundigen . Gelyk by een der
vroegfle Leden was, zo bragt by-ook niet we%ig toe
aan de opkomst eq,stflelling . By de eerfle oppigting
nam by eenigen tyd .~ )post van Secretaris waar, blonder
eenige bezolding daar voor to genieten . \krfcheide jaaren rustte op hem bet inleveren der berigten : by was
een groot yveraar, in de algemeene raadpleegingen der
Societeit ; en 'er waren weinig Vraagflukken van eenig
belang, waar over by z n gevoelen nietinleverde l8choon
hy, door de iwakheid van zyn flem, pier ffrk kon
fpreeken, drukte by zich klaar, keurig en overtuigend
uit . Hy v&vaardigde een kort verhaal van den oo fprong deezer Societeit, en van bet deel, 't welk
hadt in de oprigting derzelve, foboon *y niet weeten
wat 'er van dit opftel 'geworden is .
De voornaamfte werken van Mr . BAKER zyn The Microscope made Eafy , en Emplojment for the Microscope (*) .
Van bet eerfte dcerer Werken, eerst uitgegeh`ven in 't
jaar MDCCXLII of 1\4DCCXLIII, heeft men vyf uitgaven . De tweede Uitgave van bet ander, 't welk zo
vermaaklyk is als leerzaam, zag in den jaare MDCCLXIV
bet licht . Deeze Werlc,?n , en jnzonderheid bet laatfte,
behelzen de keurlykfle en gewigtigfle Waarneemingen
en
(*) Deeze Werken zyn alien Liefhehberen in ons Vaderland
bekend ; het eerie, onder den Tytel,het Microscoopgemaklyk ge,naakt, thans voor de derde maal uitgegeeven, met aantek . enz .
van Dr . M . 11 0 u T T U I N . Het, tweede onder den Tytel, Nuttig gebruik van het Microscopp, tweede dxuk ; beide iu gr. $vo .
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en Proeven, dh . „vIr. BAKER, of voor de Koninglyke
Societeit g6daan, of afzonderlyk uitgegeeven hadt . Men .
fchen, die ruimte van tyd hebben, kunnen uit dezelve
leeren, zich op eene onfchuldige, aangenaame en nutte
wyze onledig to honden . De Schryver droeg altoos zorg
om zyne Leezers rechte kundigheden in to boezemen,
over de Wysheid en Goedheid des Opperweezens .
Men heeft van Mr . BAKER gezegd, dat by een Wysgeer
was in,,kleine dingen ; doch , indien men met deeze woorden voorileeft zyne verdienften to verkleinen, fteekt 'er
geen klerp in 1e aaninerking : want de kleine voortbreng.
zels der Natutlre, zy_ n zo wonderbaar als de grootfte.
Wie de twee'laatfte Hoofdftukken van Het Microscoop gemaklyk geinaakt wil leezen, zalaich volkomen overreed
vinden van de wysheid en nutheid der nafpeuringen en
proeve#van Mr . BAKER .
Tenbefluite, by was cen kui g, opregt, en goeddaadig Man, zeer hooggeagt bq alien, die hem best
kenden. Zyt~e Vrienden waxen de Vrienden van Weetenfcbap en Deugd : en zyne Tydgenooten zullen zich
altoos herinneren, dat niemand bereidvaardiger was dan
by in de zodanigen, met welke by verkeerde, de beIUlpzaame hand to leenen , in hunne poogingen tot bevord
g van Kennis en het welweezen der Maatfcha
e.
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verfcheiden Schryvers bier over bezig geweest
Alzoo
zyn`" en 'er cenige verfehillen eusfchen beiden zyn,

zo hebbe ik 't waardig geagt ,, na alvoorens 't zelve
naauwkeurig onderzop to hebben, dit beestje eens to
befchrvven .
Coccinella , Cochinella,,. ; %.,'onceiilia, in ; t Latyn, in 't
Fransch Cochenille, en van daar in 't Nearduitseh Cochenielje , is een klein onregelma'atig rondagtig ligchaam ,
van grootte als eene gewoone Vlieg ; en van eene mooije
roode koleur . Eertyds hebben fommige Schryvers die
beestjes voor bezien gehouden ; maar de ondervinding
heeft veelen beter geleerd .
In de bezien naamlyk
welke vooX ware Cochenielje gehouden zyn, vind men,
Wormp .

l9ESCH#gV($G VAN D'S COCHEINSTLJE.

121

Wormpjes, die, zo als wy het hier ~t -- Lande uitdrukken, in Popjes veranderen, en uit de~'Le Pci jes komen
Vliegjes voort, die de opregte Cochenielje uitmaaken .
Ze worden tot ons overgebragt uit Mexico in Nieuw
Spanje, alwaar ze zig onthouden op de Indladnfche vyg
4of prikkelpeer ; uit welker zaadjes deeze Boomen gemakkelyk kunnen voortgekweekt worden . Men vend dit
zaad aan de rype vrugten, eenigzins naar eene vyg gelykende, en voortkomende van de geele Bloesfetis, die
aan de toppen, dqr hbbgfte bladen zitten . --c- Deeze
vrugt nu is vol van een reed fap, 't we& ci entlyk de
waare oorzaak is, dat deeze beestjes zo vo rood fap
zyn ; gemerkt zy daar op aazen en 'er hun voedfel uit
zuigen.-- Onder deelhe boomen fpreiden de Indiaanen
lakens, na alvoorens dezelven zorgvuldig met Kalk bfmeerd te hebben ; als dan fchudden zy de BO*nen, op
dat de beestjes daar vallen , en haastelyk fterv*n ; gelyk men klaar zien 'an aan eenige beestjes , daar de witheid van de Kalk nog aanzit . Men vatcgt ze ook wet
door middel van den rook van eenige brandende ftofl'en,
boven den wind ontftoken, waardoor zy dan verftikt op
de lakens nedervallen . Vervolgens worden zy op een
droogen zdndigen grond, of fteenen vloer, ift de Zonne,
gedroogd : ook legt men dezelven wel in gt4otp wyde
ondiepe kQperen _bekkens, waar hen de weerfc yn van
de Zon to eerder doet droogen . Dit beestje is van een
allergrootst nut voor de Scharlakenverwers ;' ter
dinge van die koleur, naar welke dit beestje ook Sc arlakenrood genoemd word . Zy gebruiken 't insge_
lyks om Carmozytfrood to verwen, en men bereid 'bit
betzelve , met bymengitg van geest van 'Salpeter en
Tin, het Celadon -'rood, of de zogenaamde com'eur du fiu;
welke bereiding nochAoor water, noch door v uur , haare mooije roode kouleur verliest .
Voorts heb ik
'er van, by eigen ondervi' ding, dat de Cochenielje,
als men ze laat uittrekken It overgehaalden brande'
wvn, een allerfraaist vogt uitlevert, zeer gefchikt om
in -Thermometers to doen . In 't geneeskundige komt de
Cochenielje ook voor als cen gepast middel tegerl de
pis-opftopping ; en word wyders voor een goed verzagtcnd geneesmiddel gehouden ; maar is tog egter weinig in gebruik .
,A . V . D. S .
1 3
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PROEVEN OVER DE ELEC R19C'M VLOETSTOFFE .

NADERE PROEVEN OVER DE DOORDRINGI3AARIIEID VAN 'T
GLAS VOOR DE ELECTRISCIIE VLOEISTOFFEN.

Myne Heeren !
voorige Letter- oefeningen , in bet _Mengeiwerk
I nVIIuwe. Deel,
bl . 577, een berigt geplaast vindende nojohn Lyon, otn to

pens ettolyke proeven, gedaan door
too i!een, dat lit Glas doordringbaar zolrde zyn voor de
EleCtrifchh Vloeiftoffen ; zo neeme de vryheid, UEd. b y
deezen oe to zenden, vier proevert, in myne tegenwoordigheid, gedaan, ten huiz ,, van den Konstwerker
Z. Rechter, to Delft, waar door alderblykbaarst beweezenrord, dat bet eene foort van Glas voor 't zelve
doordringbaar is, en- dat in 't and 'e regc bet tegengettelde plaats heeft : niet twyffelende, of de zelven zullen eene plaaw in UEd, Mengelwerk verdienen .
Eerfte Proef. De Konstwerker Rechter zette een V lesje van Engelsch Glas, waar •i n eene Dons-veder was, op de plaat ter Eleftricite,t ; en na dat
ezelve gecletrifcerd was, zag men 't Vedertje
grootelyks beweegen, op de aannadering van
vinger .
Ty ede Proef. Hy zette een Vlesje van 's Hertogenbosch • Gins, op de plaat , en deed als vooren ;
dog men- zag geene de n infte beweeFng op de
aannadering van den vinger : zelA was hec Electrisch vuur toen flerker dan to vooren .
Derde PrW . Fly nam voorts een Bosch-Glas, Hermetisch geflooten ; deed als vooren ; en op de aanna .
dering van den vinger wierd de Dons-veder fterk
bewoogen .
hierde Proef. Vervolgerli narn liv een tweede Bosch_
Glas , mede Herme7sch geflooten ; de behandeling
als vooren ; dog de Veder was onaandoenelyk op
de aannadering van den vinger .
Ik ben
A. S.
Men zal, zo we vertrouwen, wel doen , nls men deeze en foortgelyke proefnecmingen, betreffende dit ftuk,
vverder tact alle naauwkcurigheid voortzet .
8ENI,
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EENIGE WAARNEEMINGEN EN AANMER&17" GEN NOPENS DE
LUCHTSGESTELDHEID DES JAARS 1778, TE AMSTERDAM .

Door den Masker der Peertigjaarige Tafel uit zyne dagelykfche ..4antekeningen getrokken.
loop der Saifoenen, in het laatstverloopen Jaar 1778, was
D eweder
verzeld van ongewoone byzonderlleden ; wel misfchien

in zo groot aantal niet als in 't voorgaande 1777, dochfliet minder in foort en 'flouring : en dus merkwaardilo genoeg or%door
wy op dezelfde wyze medegedeeld to worden, als ik dad Jaar
gedaan heb (*) .
Mogt ooit een Winter met recht den naam Kwakkel'ginter draagen, 't was die waarmede.slit Jaar begon : de Vorst die rends van
s Dec : 1777 gedreigd ha a, en in 't laatssdier maand, de binnen
wateren Moot , hield aan tot 14 Yanuars ; myn T''°rmome* :
fond den 3 28 s - 22t's morg..'9 U. 26.
4 27-2 -29
2 24 - 25 - 28
12 28 - 34 - 3 0 12
13 22 - 2612- 241
14128-341-37
daar op kree'g men dooi, zo dat de warmte den 1C ig en 2o tot
46 gr : klom ; doch den 25 begon het weder to vriez8n ; de ftand
des Thermometers was den 25 t35 . 3 6 . 3 2 2
26 30 . 31 s. 26
27 2112 . 28 . 23
21
21 .
30 . 26 ; .
den 29 kwaln dooi, doch 't was geen ernst : in de ganfche maand
Februari zyn de vrateren geen dag zonder ys geweest, en evcnwel
heeft ook naaulyks een dag in dezelve de Scheepvaart geheel tdlgeftaan ; in 4 geheele dagen, van 's av : 31 Jan : tot 's mid : ,4
Febr : was de hoogfte Thernn : 33, de laagfte 3i f g W en 't laagst
in de geheele maand 28 gr : op dcn 13 's av : en 14 's mcrg :-- daat
en tegen was de grootfte warmte,den 71381 . 45 . 42
8134 . 46. 37
913 8 . 43 . 42
2 143 12 . 43 . 39
den volgenden 24 Road de Therm : 37, 34, 37, 's mid : met een
zwaare fneeubui.
14
In
( ) Zie Hedend: Fade; 1: Letter-oef: VII. Decl , N. 2 . bfengelwerk,

p . 60-77.
i) De Heer SCHAAFF hecft den 3'S av : 30, den ra's morg: 39, en dun
's moi0P 44 fr ; naast deal; 1k dat dit fchryf. Of drul;feilen zyn zuwlen .
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In Mart hield bet zelfde koude Saifoen nog aan tot den 2o ;
enwarmte in die maand flechts was 381 gr :
tot welken dag de
de koudfte dagen den 12 . 31 . 381 321,1- 29 . 39. ~2 .
en 't warmst den r8, 46 : ig en 20, 461 gr : doch na dien dag
tvieid bet zachter ; klimmende de kwik tot 52, 53, en den 30 .
V 54 gr :
Dus was 't verfchil der warmte in deezen winter klein, zynde
van 5 December tot 2o Mann h : 461 1: 21 - 251 gr :
van 5 November tot 1 April - 54 - 21 - 33 Even Genpa rig was ook doorgaands bet Weder ; zynde meest~
zees qonk-,r •, behalven in de Vorst van 26 tot 28 Tan : ook meest
ittl , ditgezonder# den O . N . O. ftorm van 31 Dec: en de harde
Weste wincRn op den 22, 23 en 24 Februari, als ook in t laatst
van Maart - Sneeu viel in den geheele winter op 35 dagen, dus;
dikwyls, tchter veel minder dan in den' origen winter, en ook
in minder hueveelheid De Barometer vas doorgaands laag .
SNiets was dus zeeiv* merkwaardig dan de veele Oostelyke winden by z~' flappe Vorst, hebbende, volgens myne aamekeningelt
in 9 weekgn, wan 14 Dec: tot 14 Febr :
de N -en N W wind gewaaid to maal .
(meest ban
W en Z'~V
2 5 -l Q a 23 Jan :
Z en Z O
68 O en N O . . .
83 ---onkonbaar ftil . .
3 63 dagen, 3 maal da gs is - 189 --diep in Maart had men nog veel O. en N. O . winders,
verder totp
doch meer met N . en N. W. verwisfeld .
r aanvang v,n April vertoonde de eerfte meer ongewoone
byzondeiheid in dit Jaar : op den 2 ftond myn Thermometer's
morg: 6 u : 42 en 7 u : 43 gr : dcch reeds 's mid : 2 u : tot 62, en
3 u: 64 s ave to u : toonde by 531 gr : den g 's morg : 6 u : 48, en
7 u : 5o gr : s mid . 11, en 2 u . 68 gr. doch een ligte onweersbui
; aet zeer tveiIT iegen , drukte do kwik ten 21 u . tot 62, 31 u. 58,
$t l0 u . 49, gr . echter zette zich, van toen af, de walmte met
zeer heldere lugt,en tulle, meea Oostelyke, winden, op deezc
wyze voott
den 4 49-.. 58 . 49
den 9 57 . 68 . 6o . 31 u . 68 ;.
5 48 . 56 . 452
10 58 . 70 . 58
6 46 . 64 . 541
1 1 57 . 67 2L . 55 ;
75 2 . 69 . 57 3U .67 . 12 55 . 62 . 51
85 6 . 6 -: . 561
1 35 0 . 58 . 50
De middenwarmte, van den r tot 13, was S53 gr . en geen wonder
dat bet gelaat der aarde met kragt vernieuwd wierd : maar zeer
fchielyk veranderde tusfchen den 13 en 14 deeze groote warmtc
ea
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to dit aangenaame Weder in zwaare hagcl, fneeu, en rcgenbuicn,
met zeer harde winden op den 14, 15 en i6,ylit •h et N. W. en den
17 Z . W . met een koude die op den 15's moig. en 16 "s av . tot 35
gr. kwam, doch tot get
or merklyke Voist, waar door hot
zo veel fchade niet n vreesae en a's waarfchynlyk zoiz
gevolgd zyn, in
e nog eenige dage'i langer had aangehouden . et overage der maand bleef ook koel ;demi
warmte klom hoogst tot 55 en 56 gr . behalven op den laatften
,dag, toen de kwik weder 56, 68, 57, tekende ;'evenwel was het,
door de ongewoonheid in 't begin, eon warme maand, houdende
5 o gr . - do Barometer was ook mee ;t laag .
In Mai zette zich de warmte zo eenpaarig voq ;~t, dat do Tjierm .
in die geh_ele maand niet laager kwain {an op deli 23s av . 48 gr.
('t welk nog tnaar eens gebeurd is, in 11aai 1764) en met booger dan
66} gr. hehalven op 3 jagen, , die zo veel heeter ware,, dat men
do 2 ecrfte wel by de
ewoone mag tellen : t . w .
den 41D1- 77 . 58 . 'S
12 t1 . II1'-15176 . 38 .
3 1 58-A 711. 62 .
De wind was den i 's morg . N. W. en 's av. N. den ro 's av.
N. W . en dit waren ('t geen ook niet gewoon is) at de Noordelyke Stieeken in die maand tot den 2o 's avonds, wan^eer die gewoone M<iiwind nog begon to regeeren tot den 3o : want door ook
dit , .eel der m^and het koudfte was ; evenwel de geheele maand
was zo warm, dat ze die van 1746 evenaarde, en i leen door die
van 7758, 1764 en 1771 overtroffen wierd : dit ftrookt wel niet
met de klagten over koude die men nog hoorde, doch ik weet
geen Bloeimaand, of 't inoest een der 3 genoemde zyn, wa ;r in
ik zulks niet g-hoord heb ; men wit altyd in die inaand reeds den
zomer hehben : allc niyk viel tot den 22 wat vei regen, dochAnin~
det dan in 't voorige Jaar .
7uni was wedeioin eon warme maand, doch ongeftadiger : zy be~
gon met eon dag die de kwik 's mid . wedei tot 76 deed ryzen,
daar op volgden koele dagen ; fta inde myn Therm.
den 3!56 . 591.• 52 .
111 U . 50 .
41541 . 6I . 51 .
5 52, . 63 . W4 .
naderhand hervatte zich de wartnte, en klom
den 12 • tot
64 . 71 ; . 68 .
13 -- 68 . 8o . 64 .
doch vermindeide we cr den 15 tot 58 :2F . 6o. yg .
.
16 - ;
5g 6o . 5-," .
met fterke N. N . W . wind, die echter den - 18 weder plaats
maalhte aan do warmte ; cn met den 23 nam c!ie hit .e een aanvang
die ruim 9 weeken , tot den 26 An, . duurende , deezen Zomcr
eon der merkwaaidigft ete maakte die' tot hici g iegcld waargcnomen zyn ; waar by een droogte k`1:am, die reeds den 23 Me ; bcI 5
bc',i-

e.

126

WAARNE!MWGM

gonnen ,zynde , door de maanden .,7uni , 7udi, en dug. heeti ,
(behalven in 't laatst`,van `~uli) zodanig aanhield, dat bet gebrek
aan watep, 26 in deeze Stad, als vooial op 't land voor bet vee,
algemeen was .
De vergelyking van deezen z
•ieren tot het laatst
9arende, volgt bier voor eeist do
nen Thermomep'in deeze hitte, naar myne gdwoone aantekeni, gen ; ze was dus .
3'uni 23 66 . 74 . 62
27 67 . 8I . 70 mid : 112 u : 82
2463 . 7o . 6512
28 65 . 78 . 65-I2 en iu :8o
29 68 . 76. 69 - 3 U : 7 6 =
2 ~- 64 . 73 . 67
20- 66 . 76 ;. 62 .
3o 68 . 74 . 6I .
7uli 1 1 66- 73 . 65
I7 66,. 7812 .65
6~ . 70 . 64 N3U'i8 68 . 74 . 65
19 '69 . 8073
3 67 .76; . 6+'
20 77 . 88 . 70
4
7312. 8y1
2i 65. 7o! .61!
5 4 . 82 . 73
6 70 . 78 . 68
22 64. 62 . 62 ;
.
68
7 72 . 8o
23 6o!641 .63
8 67 . 70 . 663
24 62,' 64 . 6o
25 6I . 74 . 64
9 68 . 75 . 65
26 63 . 70 . 59
10 66. 78 . 67
27 62 . 74r . 66
II 70. 712 . 62 3
28 6 7 . 73 . 64
12 64 . 73 . 66
29 6o . 69 . 63
1 3 70- 8o . 70
3063 . 70 . 6112
u: 71
14 '74 . 85, 72
15 70 . 7712. 65
3 1 J63k 69 . 62 3 u : 70
16 68 . 78 . 703
dug. I 62 .69. 6o
17 6o ;. 69 . 62I .
18 60 . 74 . 66 ,
2 621.741 .65
19 62 . 76 . 66
6 5 . 75 . 6 5
4 67, 78 . 68
2o 67 . 7712- . 653. 3 u : 78
21 66 . 75 . 64
5 69 . 81 . 70
2k65 . 70 . 63
6 68 . 73 . 67
23 64- 73 . 62a
7 68 . 76 . 66
8 67 . 75 . 67
24 64,.7212. 6 7
9 68 . 78 . 67
25 67 . 73 . 64
26 6612.69 . 59
10 67 . 75 . 663
27 59 . 623 .59
II 67 . 7 I . 66
28 6o . 68 . 58
12 67 . 73 . 65
29 6o . 67 . 58-'
13 66 . 73 . 6512
30 6o . 64 . 53
14 7 1 . 77 . 64
63
.
70
.
6o
15
3 1 5 2 'a-59- 53 ;
16 64 . 72 . 61
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Extra Waarneemidgen heb ik op de meeste dagen aangetekend ;
zie bier alleen de voornaamfte, om niet to larreed to zYn .
. 65 . 8. u . 70 gr : rO :+ helder.
i voortn : 126 u- . 6 t .
82 . 3 A 4 u . 83, O .
1.
nam.
00 . omtient helder .
I av . 8 en 9 10 Z 0 .,1 . banken .
.7uli 5 .
II - 72 Z W 6 . zeer betr : Weed . van ver . A
ii a 12 - 73 itil
- donker . 12 u . wat regen .
.'s nagt 2 onweders met weinig regen .
(
6 (voorm : 62 u . 69 . 7 u. 70 . 9 u . 78 .'12 u . denk 8
nam : 2 - 78 . 3 - 79 . 9 - 70 . 10 - 68. 1111 661 .
7 f voorm :51 - 67 . 61- 70 . 7 - 72 . 8 -'x`75 .
lnam : 2 - 80. 3 '- 77 .
X67 . Io - 68 . f4~ u. 69.
voorm
:
61
.
-~
7,5 .
70
69. 7
^13
nam : 2 - 8~. 3 - 801 91- 704 . 10 - 70 .11 92 .12-68.
--14 (voorm : 5 - 69 . 6 - 71- 7 ; 74$. - 77.
nam : 11 tot 31 - 8* 7 - 77 . 10 - 72.I%0
f voorm 5 - 64 . 7 - 662 .8 - 7o . wind Z. ten O . o.
---I7 j nam :
2 - 782 21- 74 . 3 - 681 metDond .Reg. enWin a.
t- 32- 71 81- 66!Ioen1Iu :65.
('voorm :
- 64 . 6 - 66 . 7 u : 69 . 8 U : 7I . 12 U : 78.
,9 n ;m: 51
1 - 79 . 2 - 8o . 4 - 81 . 92 a I I u : 73 . 12 11 :72 .
voorm : 5 - 72. 6 - 74. 7 - 77 . 84 u : 8o.O .t.Z .omt . held .
nam : I - 87 . ii a22u :88 . 3u :87 . komt,onweder op .
- ""20 --- 4 - na een onweder 79.4 u: na een tweede 71 .
1--+ 9elf10U:70 . T0# u : 69. I12 u : 68 . Z. ftil .
.II u: denk 84 .
:78(voorm : 6 u :68 . 7u : 71-8 11: 75 .84 84u
11ug.14,{ een koite donderbui, de cenige alhier in die maand ; vertminderde na ii u : de hitte ; zynde ten 2 u : 77 . 32'u: 75 .
De zwaase hitte hield dus in Juli onafgebroken aan tot den 20,
wanneer ze haar hoogite toppunt beklom : by de 2 orlweeders van
then aanmerkelyken dag, die echter bier niet zwaar waren, viel weinig regen, maar zo veel to meer op de 4 volgende dagen , welke ons/
vry guur voorkwamen ;betwasin'ovrgedmanwlor
der warm, doch dagelyks met regen tot den , x Augusti ; na welken dag tot den 26, zich de,,bitte ftcrk hervatte, met grooto
droogte en ongemeen helder weder ; zo dat ik in die maand 60
maal helder en ointrend helder aantekende, en van 's av. den 17 tot
's morg . den 21 geen 't minfte wolkje aan den ganfchen gezicU.cinder to merken was ; al de regen in die maand was :
den 1 's morg . een ityve hui .
den 6 en 7, beide een weinig fofregen .
tusfchen 9 en to, een bui
den 14 's morg. b y 't onweer weinig : 's av : geftadig .
den 27 's morg. eenige buien .
den 29 's namid . iets .
den ;o en 31, zwaaie buien ; eens, 's av. den 3o met bagel,

I
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die 2 laatffe dagen vvarw koud, met fterke N: W. en N. N. W.
winder,
Niet miry Wmerkelyk was de nogte van den Barometer, zo
in de geheele maand, wier midde
r ; IT hield, als byzon..
der van 15 tot 29, in welke I5 d
iddelde 30 . 21 was,
't aagst 3o . I, en 't hoogst open 7, . uun 3o. 5, deeze ftand,
wel als de hoogte der geheele maand, overtrof alle voorige
aantekeningen ; als blykt uit myn Tafeltje, Natuur~ . Verhand . V.
Deel . P . 683 .
Nog egne hyzonderheid was do heerfchappy van den NoordelykOn w nw ik hob van 16 Aug . tot 11 Sept . de Streeken dus waargenom en .
N 3o, N. W . 24 •
54
W t Z .1 . 's morg. 30 dtL . Z . W . o
I
Z t V4 I . 's av. II Sept. Z. O . 6
7
O . I1 . N . O . 7
18
onkenbaar fiil 's u
rp . Sept.
1
dear elk"wtirgmenbtolad,envridatjge,

27 dagen 3o maal

8r

ty, de W. en Z . W . winders syn, zal men Diet konnen nalaa •
ten -dit merkwaardig to vinden
Met .ooze Noordelyke winden nam de heete Zomer van ons
affchei i : en daar volgden maanden , September en Oflober, waar
van de eerfte a 1768 , do tweede na 1769, zo. koud niet go .
weest is . In September -had men de grootfte warmte op deeze dagenM
den 16f48 . 69 . 6o
g I 55 . 69 . 6o
24 f 58 . 70. 6o ;
deeze klimming der kwik, op den 16, was weder ongemeen, want
bet was op din eenen dag 't hoogst behalven den 24, en 't laagst
tot den 27, in die jnaand : maar in de laatfte dageh vertoonde
zich eerie euwe byzonderheid ; myn Therm. daalde tot,
den 28 1 50 1 . 55 . 47
2 947
, . 57 . 45
30 40 • 57 . 45k . 's morg: 6 ; u : 39 .
Jeeze koude, 39 a 40 gr. was de grootfte tot bier toe in Septerm
ber aangetekend, overtreffende de la-tfte dagen van die de, jaars
1764, fchoon my nog voorftaat, dat toea een felle Noordewind,
met zwaare hageihuien , bet veel kouder op 't gevoel maakte ; nu
was 't holder, de wind Z . Z. O . en Z . ftil, 's nagts ryp .
In hot geheel was bet weder in deeze maand v, y good, de winden
zeer ftil, en de regens, behalven in do eerfte dagen, maatig ; waar
door ook over de koude weinig geklaagd wierd, zelf, minder dan
in Mai .
Zulk een veikeerd denkbeeld heeft men van den
loop der Satfoenen ; daar September, volgens myne tafel, 5 gr .
warmer moot zyn dan Mel, en nu integendeel s gr . kouder was .
In
2

h
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bleveHe 6 eerfte dagen kou4, loch de warmte k1om
den 7 tot 52 . 66 . 57
8I - ,,- 66 . 6o
''geed als n 61' 5 2
ien de
6 . 473
doch bier op volgue ii dagen een` :iiet gewoone koude, dus
11 .43 . 51 . 453 17 39 . 50 . 413 .
12 45 •
53 . 45 1R 35 . 44 . 371.
13 37 . 51 . 4 :s 19 3312 .46 . 373 .
14 4 223 . 54 . 45 20 37 . 413. 40 .
15 39 • 52 . 45 21 36. 50 . 4 6.
16 40. 46 . 38 2,1S 47 . 3 8
een koude, die wet nbg_veel verfchilde *an den 22 en w OEt. des
voorleden jaais, echter vry langduuriger - tats, en veeien reeds otn
vuur ftooken deed denken ; bet heA .;,,%gtla Ale deeze nagt~q
gerypt, en zelfs een en anderm, *V ,geuia t ; mk het yerige'
.
maand was bet warmer ; klimmende myn Theerinameter den 24
's mid . en s av . tot 57 , en den 30 'a mid . op 58 gr. -=+ • Deeze
Otlsober was wedei zeer ftil, beha'en dat bet op den 24 's av . uit
her Z . W . en den 31 's av . uit bet W . ftormde ; op dies 24 ftond
ook de Barometer op 29 . o, gelyk die in de geheele maand laag
was, en flechts z3 dag op of boven 3o dm . kwam', hoogst den 30
's av . 30 z2. - Niet ~meer rCtan 6 dagen gtngen zonder regen
voorhy, doch de regens waren zelden zraar . Op den 22 Sept . an
14 OE ober , fcheBn zeer iterk Noorderlitht .
Het zacllte Weder, zich in 't laatst van OF2oI}er hervat hebbew .
8e, Weld nu ftand tot bet einde des Jaars, 'zonder doorgaanden
Oostlyken wind in de 2 overige inaanden .
November had veel overeenkom ;t met die des voorleeden Jaars ;
en wet x , in den trap der warmte, zynde geweest
in 1777 hoogst 6o Iaagst 37 gemiddeld 47 - o
46r 9ff +~
1778
58 - 38
2, dat dus in beide Jaaren de grootfte koude in die maand vee2
ininder was dan in OElober, fchoon in 1777, dit verfchil vry grooter was, en 3, dat bet Weder, in 1777, tot den x8, en nu tot
den 21 , zeer bedaard gebleven zynde, in bet overige der maand
ftormig wierd : alleen waren de Regens nu veel zwaarer dan in 't
voorleden Saar, en de drooge dagen weder , nwet meer dan 6 .
Den 23 ftond myn Therm . op 472 . 54 . 54b in then avond ont.
ftond een ftorm uit bet Z . W. die den 24 hevig aanhield, met
extra warmte, zynde 's morg . 55 . 's mid. 572 's av . 61, u, 5B. 9
U. 53 . 10 U. 52 . en 12 U . 49 gr . '3 av . 9 a ro u . liep -de wind
W. N . W. doch de ftorm w .~s na 8 u . tot geluk voor ow l,nd,
bedaard : -- op d .n 25 ftak die 's morg . wedcr nit het Z . W .
®p, en trok 's natgid.op nieuw W t N . en tegen den avond N. W.
met
In Oaober

x3o
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met zwaare re A ev allagelbuietk, verzeld van D . en W. els
s morg. vroeg : doch daar de wind in den
ook op den
voornagt •v
nderd was, wierd andeimaal her gevaar door do
guntige Vobrzienigheid tydig voo „ekomen .
Nu kome ik tot de laatfte, ma allermerkwaardigfte maand van
Ik zal van dc*% ;ve aan 't einde van dit bericht
bet Jaar.
re volledige tafel geeven ; Vtlar uit blykt dot
~e middenwarmte van die geheele maand was 4593

van 4 tot 31 . in 28 dagen
4654
van 7 tot 23 . in 17 dagen
485Y
er ran 7 tot 14 . in 8 dagen, juist
50ze verfchilde dus van November 1 , en van Oflober 29 gr. 't welk
een zeer kleal onderfcheid+ tusfchen deeze 3 maauden, die,naar
myne tafel, byna i3 gr . uerfcl °n moeten.
Deeze Ongewoone warrate ha, ok ongewbone uitwerkzelen op
cn voor myn huis kregen
bet groeiend Ryk ; 2 jonge lindc
n van ii kelylce groc
t en agter myn huis kwamen
m~,,euwe kn
hiacinten 1 tot if dl~jm oven den grond, alles reeds
5e tulpen
in de hel t der maahd. Dan, hoe, ongemeen deeze warmte was,
juist &or 3o Jaargh had"de wintermhapd 1748 een voorbeeld opgeleverd van volmaakt+g gelykheM, niet alleen in de middenwarmte der geheele maaaun$,, lnaar, 'dat nog meet- in 't cog loopt, zelfs
daar in, dat zotcrenalsira, de 3 eerfte dagen kouder waren, en wel
ebenwel d it.is het eenige voorbeeld zo lang
de z 't koudfce
aantekeningen voor handen zyn ; de naast daar by komende December, zynde die van 1760, was omtrent 2 gr. kouder .
Wat het Weder betrof, men had fomtyds vry mooie dagen,
zelfs op de warmie, als den 9, xo, 12, 20, 21, en 27, dock
anders, gelyk doatgaands in een zagt winterfaifoen, meest fterke
Regens en Winden, waardoor ook do Barometer in de eerfte
frelft laag bleef ; maar den 16 ~boven 3o duim komende, zag
men geduurende de Kersdagen een aandagtwaardige zaak ; t: w :
dat de Barometer ,6 dagen op en boven 30. 8 ftaan bleef, en op
den 26 's av. varIi 7 tot rx uuren , de hoogee van 30 . 9 bereikte,
pvereenkomende met 29 10 F ; of nagenoeg io1 1 . Rhynl. rnaat (t) ;
rrtrend 12 u . hegon de Kwik iets weinigs to zakken -- uit myn
aks genoemde T:feltje kan men zien hoe zeldzaam deeze hoogto is, zyrfde federt 1735 flechts 9 maal op of boven 30 . 8 geweest, 't langst, 13 dagen achtereen : en nu circa 3 dagen ; de
stand 3o . 9 is op Zwaanenhurg alleen aangetekend 's morg . den 13
Jan, 1761, doch to Amfterdam toen go. 7 . en op den 29 J211-1766
is hier 30 .9 , en op Zwaaneburg 30 . 81 waargenomen : Prof. Muschenbroek to Utrecht den 21 Jan . r73o den Barometer op 29 . 10
fRynl
. ziende, noemt zulks „ zo hoog, dat Hy zich Diet kon her„ inneren then ooit hooger gezien to hebben" .

Het

(t) Naar de waare proporue van 30. 6. Eng. tot 29. 71 Rbynl.
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flat vreemdfte 'b deeze hoogte was, at de lugt niet alleen
even warm, inaar zeer donker bleef, zelfs
morgeps den 26 met
1 zeer ftil
vogt ; en de wind al die dagen meest Westelyk , ho
bet een en ander deed verfchi4ene opmerkende Li
n vreezen,
dat in bet luchtsgeftel iets ongewoons moest plaats hebben, datzich
misfchien eerlang zou ontwikkelen : gn de uitkomst toonde dat
deeze zicb niet bedrogen hada~_
verfcheidene byzonderhedet
had dit Jaar opgeleverd, maar de voornaamAe was die waarmede
hat eindigde .
Den 28 Dec. zakte de Barometer fterk, ly bet opfteeken van
den Z . W . wind ; die aan den avond ftormig wierd, enpm 9
Den 29 woei't's m ..g . no
N . W. liep met regenbuien .
hard nit bet W . N. W. met zwaaren regen. ; kort voor den middag liep de wind eens tot W . Z. W."snet heviger . oofteekenden
llorm ; en was ten 2 u . (de Bare- tot•2 9 . 3 . gezakt zynde) weder W t N . met aanbbudenden • waarenr regen ; dock Ogen den
2vond keerde zich de felle min, met regen-en hagelbuien verde woe,
zeld, tot ieders fchrik in 't N. N . W. en'*eef, fcho
de van den wind 's nagts na i2,~stren veel vetrhinder(l
den geheelen 3o in dien hoek met buien van ±eg,sW, lapgel, . en 's tgorg.
9 a Yo u . cans Sneeu, die de eenige in die maaftd was, behalven
's nagts tusfchen den 2 en 3 . -- 6
Door dien ftorm wierd bet
water voor deeze Stad 's morgens den 30 ;; tot 68 a 7o duim boven pail opgezet ; doch door 't verminder
van den wind ging
dit gevaar weder voorby ; en Is f~ r~g. deh
fcheenen wy alles to
boven to zyn : de wind was in t Z . Z . W. getrokken, en geheel
hedaard, de wolken waren eerst niet zwaar, evenwel de Barometer daalde ; en ten g u . zag ik zeer laaghangende dikke wolken
uit hat Z . W. aandryven, met'veel f{erker drift dan de wind irf
de benedenlugt had . bet begon al rasch to regenen ; 's namid . 2
u . woel 't reeds zeer hard met zwaaren regen ; ten 3 a 4 u . begon
men bet een florin to noemen ; en om 5 u . liep die eensklaps in 't
W . N . W . flak nog heviger op, en wierd verzeld door een zo yslyk
onweder van Donder, Blikfem, Hagel, Plasrragen, en geweldige rukwinden, dat aan de oudfte lieden noclit i# den winter zo
zwaar geheugde : even na half 6 u. viel, oniMddelf op een zeer
blaauwen blixemftraal, een donderflag, waarvan ik my by de
zwaarfte Zomer - onweders naaulyks -de weerg2 kan herinneren ;
en die ieder met zulk een ontzetting vervulde, dat ik ehn voor.
beeld in deeze Stad weet van iemand die door dien fchrik op
den volgenden dag gefl :orven is --- bet was ook deeze flag,
die, behalven mindere fchaden , den geweldigen brand veroorzaakte welken men aanfl_onds daarna op 2 plaatzen over 't Y ontdekte ---- waarom, (mag ik in 't voorpygaan vraagen) heeft bet
deeze Stad niet getroffen ? welk een vreeslyke verwoesting had
dat vuur, by zulk een' fl:orm daar in konnen aanrechten y . . .
Stadgenooten ! dankt God nog voor die bewaaring .
Voor 6 uuren was evenwel het onweder weggedreven naar
bet

e
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bet Z . of Z., 0 . (*) n daarop bras de wind can korte pots Z .
W. en Cede - bedaa7d ; doch ten 7 u . bier reeds weder W . t N .
harde win to met zwaare rege,nbuien, eerlang op nieuw tot
een woeden en form opftak, onfitent middernagt N W . wierd,
en 's morg. den i 7an . 1779 in 't N . draaide : doch met den middag, een (reek van 't 0 . k t- 4&ende, van tyd tot tyd bedaarde
'choon 't water dien dag afZtmaal voor deeze Stad ter hoogte
van byna 6o dui:n boven peil gerezen was, en zeke :lyk veel honger nog zou geworden zyn, als de wind meer N . W . geweest
was : alzno myns dunkens de ftorm zeer baby dien van Nov. 17?6
Ikn ten fallen by dien van 1775 kwam .
De Darn"--;ter daarde in dien nagt tot 28 . 72 lyn ; doch roes
in 't niett1 Jaar zt fe&k dat de kwik den 2 Tan. 's avonds op
30. 52 en deep 3 's, morg . co, 30. 65' fond ; zo dat de daaling in
5 etmaalgr,252 lyn ; en, do ryzing in 2 etmaalen 22 lyn was (f)
breeder I • 't een en ander to aterg in hot bier agter volgende tafeltje m 'c a t'tra wa~1eemingen van dit gedenkwaardig einde van
rt oude
-m
-~' gin van 'f nietfwe Iaar.
De u I
ften minor ,waarneemingell, in dit, over 't geheel
fch9ene, en zeerrvru tbaare Jaar 1778, waren dan als volgt
Therm.
(") Dit bleck nader Wn wy da
nit de Couraaten t ernamen dat her
onwe&,'fehoon to Jnnve,pe:a gelyk ig met hiei, 's av. 'ten 8 a 9 u .
W liealen geweest is, en's nagt ten 12 a 1 u . in de Palls en Zavcuen~ .;ul
waarlyk eene varbaazende uitgc(trektheid !
en niet nrn&er van dcn fortit~ .t4lie zo her fchynt zyne grootfle verwocstingen in Eugeland, bet Kan
op de daarby gelegene Franfchc Kusten beefs aangerecht ; maar in de oordfche Ryken zo zwaar nict geweest is,'* voorgaande van 29 December.,
(t) Van zulk eeiae ongcregeldheid in den Barometer, vind`3k geen voorbeeld in de aantekd*en, dan, alleen den 22 . 23 en 24 Dec. 1749. - Zou her
kwalyk gegist zs V, da,4 de florin en 't onweder van 31 Dec. de kwik misfehien tot de laagte van 12 Dec. 1i47, zynde 28 . o, zou gedrukt hebben,
jndien uiet zulk een jtoont~ voorafggaan en gevolgdwale? .., dan, dit zy hoe
't zy ; bet Tichynt dat de lugs daar door ongemeen is gezuiverd, en dat de
aanmerking van den waarneemer in de Amsft . Courant van 5 Jan . 1779 zeer
mist is, t. w. dat de ongewoone wartnte van Dec. , de naaste oorzaak van dat
geduchte verfchynfcl
geweest zy : zo is ua de voorgemelde maand Dec. 1748,
.
;9
,7a
ook op den 23
1P49 op Zwaanenburg Dond . en 1311x. aangerekend ;
doch met dit onderfcheid, dat toeu op den 9 . 1o en 11 ,Jan . Norst tusfcben
beide gekotnen is : ja zo is, nog kort geleden, onk op den 1s derwarme
Fell- '775 onwedr geweest, doch tl Haarlem zwaarer dan bier .
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Dit Jaar was dus r3 gr . warmer dan 1777 ; 1T gr. warmei dan
1776, en volgens myne tafel een der allerwarmfle federt 1735, zynde alleen door 't Jaar 1773 . 1 gr ; en door 1775. fa gr . overtrof_
fen (f) - 't was ook een zeerr drt~og em*il Jaar, uitgenomen in
beide opzlchten de 2 laatfte m~nden.
Zeer groote of fchielyke afwisfelingen van warmte en koude
waxen in dit Jaar• veel minder dan in ,11 777 ; de vooroaamfte, t.
en 16 Septemw. op den 2 en 3 April, 4 Mai, 20 a 22
ber, zyn' le reeds in 't gemelde to vinden : zo dat ik bier myn
•zou konnen eindigen, indien ik niet beloofd had cent
uittre
verg6lyking to geeven van den heeten Zomer deezes Jaars met de
vooinaa'mfte in voorige Jaaren waargenomen ; bet welk ik zo kort
mogelyk ga doen ; en wel i , ten aanzien van 1W geheele beloop,
en 2 van den tr,p der grootfte hitte .
Wat voor eerst bet algemeene beloop betreft, jammer is 't daC
mien niet veel hooger kan opklimmen dan myne tafel ; ik heb
wet reden to denken dat eenige Zomers tusfchen 1718 en 1 . 730
goede ftoffe tot myn oogmerk zouden opleveren ; maar de dichter-

uli,

(t) Op de warmte van bet Jaar 1775 maakte nog de koude Nov . zulk een
afflag, dat als die inaand zo warm als iu 1777 of (778 geweest ware, her
Jaar nagenoeg 53 gr . zou gehouden hebben, waar van denkelyk niet haast
weder cen voorbeeld to wagten is ; al cjp koude faifoencn in dat geheele Jaar
waren, den 24 . 25 en 26 Tan . - van 26 Maarl tot 2o Apr. 't midde4 varl
A.Tat, en de gemelde Nov .
j. DAAL. al .1IQLLW. No. 3 .
R
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terlyke befchryving door G . Bidloo, v'n de fchoone 5aifoenen
dei jaare .j 1718 . 22. 2t en 24, geeft my geen lichts genoeg ;
1719 en 1728 *Teet ik ook dat heete Zomers geweest zyn,maar
nieLs meer : van 1729 kan ik wat meer zeggen, doch dat zal
ftraks na ler to pas komen .
Met bet jaar 1735, waarvan ilt dus moat aanvangen, word de
itoffe zo fchraal, dat van daar Wt 1756, de Zomers van 1736 en
1748 de eenige zyn die in ovenreeging konden komen, doch
geen dier b-iden is d , ar toe nog aanmerkelyk genoeg : ongemeen
was in dat ty lpei k de achtervolging van ko°.le Zom rs, vooral
\' 173$tot 1746 .
Dus fpreekende vergeet ik 't jaar
1750 niet, ik zil den' trap der g,ootfte hitte in d,t jaar fttaks
bezien, maar behalveM 't 4aatfte deel der H, oima-nd, mogt ,nders die ZZntF=r eerder on,ier de koude, dan heete geteld
lvorden .
en eene aanhourende en zeer zwaare hitte van
1757, had
't begin
Yuli tot half .4+agutti, dock vroeger en laater
.n t veel .
1759, was e hitte doorgaands wat draaglyker dan in 1757,
dock duurde van half`Juni tot omtrend bet einde van Aug. waarop ee,1 maatige waittlte in September, dock naar den tyd vry aan3nerkelyke in de eerit ~ heft Y in,Oftober volgde .
7761, was heel in 't laatst van Mai, de laatte helft van 7uni,
en,de-gehcele Aug. tot fep
Sa9P maar Yuli koel en windig .
1
1764, was Juli wel zeer warm, doch
niet om hierby to vergelyken .
1770, begin de waimte laat, niet voor omtrend half Juli, doch
walerd zeer aanhouclend en merkwaardig tot in her laatst van
September.
1772 en 1773 war&n seer fchoone en langduurige Zomers, doch
31iet zo .heet -at ze by deezen to vergelyken zyn , dan alleen in r
1aaJte jaar den 14 Aug. -1774 nog minder, ichoon die ook
seer goed was .
:1775, was van alto beken~e Zomers de langduurigfte, en daarby
seer warm, daar ik deezen zelf heb waargenomen, kan ik daarvan
At naaukeurigfte vergelyking maiken ; zie bet beloop daarvan in
ate Natuurk . Verh4nd . V . Deel . p. 646 . 64.7 .
2776, was 'ook een fchoone warme en langduurige Zomer . Zie
als boven p . 663 . 664, doch in veige 1 yking valt by by deezen af,
Sehoon de hitte genoegzaam gelyk in duuring was (f) .
Men

V

(-f) Men ziet nit dceze lust, dat wy,indeeze laatfte Jaaren, een dergclyke
opvolgina, van warme Zomers gehad lyebben als omtrend 1720 a 30 ; als daarop nu wader' zo veel koele zullen volgen, zou een 5o jaarigen omloop van 't
Weeder daar uit waarfchynlyk woes o .
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Men ziet dan dal ik tot mYn oogm(*t 1757, 1759) 1770)
en 1775, moet kiezen, en dan is de vergetyking dAs .
holgens de Waarneemingen
op Ziranenburg.
17 57 .
`f' uni
- 5991
7uli 1 a 5 .63 1 -699-01
6 a 3 i . 7c-s J
.
Aug i s 16 . 3 ;
4 go5
--i7a3i .6c45 ~ 1
- 59<-a
September
10 Yuli tot i i Aug. - 703 ,,
6 --- tot 16 - - 69Y, j

1759 .
6oy7
--1
SgU
yuli I a 5 .6otSl
.6839
Augustus
September
Offob . i a I7
18 7'uni tot 29 Aug . -

679102
65$0
59U
57sR
6617-

1770 .

?uli 7a13
3
.594i4a37 .6617
Rug . i a 2o . 68a o1 _-_66=0
9
21 a 31 .6333
To
63~rd
September ---22 Juli tot 20 Aug . - 68~

TZolgens myne Waarneenzingen .
17,7526 April tot 5 Mat-646
uni i a 3 .6c9 I
4 a 23 .68 1o ~---6680
24 03 ; . 62'
Yuhi* a18,6 .4'9
6696
19 a 31 .70P66~*-~
Augustus
Sept . i a
-1119%7,5
---- i 8 a g o . 6
Paober i ai9
56'1
D7
. uni .ot 8 ,Sept . 67 omtr .
2 - tot 30 - - - 6671=
23 April tot 19 Of . 63
8.

g . i a 16 . d8 T9-"
--21 a3159g
3
.

66 w

eptember - - - - 57~Nfw
23 Yuni tot 21 Juli - 7cs ;

.
Dus vast 1770 : geheel af, zo in zwaarte aIs dunring der hitte
1759, is minder in zwaarte, en ftaat in duuring gelyk, doch overtreft dit jaar in den nazoiner .
1757

1 36
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-1757, wint bet nog iets in de zwaarte der hitte, dock verliest -bet
23 dagen in 4uuring daarvan .
1775, in tegendeel, verliest bet in de zwaarte, dock wint bet in
langduurigheid zo verre, dat in de middenwarmte van al de Zomermaanden famen, dat jaar .4775 bet eenige is 't welk 1778 to
boven gaat, to weten, als
n gelyk billyk is, September daar
by rekent : antlers, als men in beide Jaaren van April of Mai
tot Augzsti rekende, zou 1778 overhaalen .
Nu betreffende den hoogften trap der hitte, zal de vergeiyking n$ ruim lo moeilyk zyn .
Prof. Musfchenbroek heeft to Utrecht 2 maal zeer zwaare hitto waargenomen ; cqO den 2o, en 21 Yuni 1729, 90 en 92 gr.
en den 9 -f uli 1733, 4 gr . 't welk tot bier toe de hoogfte
Zumbach heeft to Leiden
trap in ons, land geweest~is .
den 21 7uni 1729 ook 91 gr. geobferveerd, en dat nog zeldzaamer is, van 3 tot 9 Sept. in 't zelfde jaar 8o, 83 86 en den
~,. 88 gr
fpyt my dat daar van »aideen de middaghoogten aangctekend -Taan ; echter do vraag blyft-, of men (behalven in do
Thermometers zelvc') torn reeds alle naauwkeurigheid ten aanzieiiil van derzelver . Vlaatfing en bevryding van terugkaatzing der
Zonnewarmte, heeft weetf4i in acht to neemen .
Na dien tyd is geen gr6iote! hitte dan 83 en eens 84 gr . aangetekend, tot in 't asst ~i uli 1750, wanneer do Zwaanen*
burgfche Thermometer Eto nl°
den 22 ;70- 84 . 71 .
27175- 88 . 7Y26 69 . 83 . 77 .
n8 74 . 89 . 6 7 •
de 2 laatfte daggg itelt men to Amfterdam algemeen 9o gr.
Van toen of 'i 't weder niet heeter dan 8z en in 1756, 83
gr. geweest, tot, in 'guli 1757 ; en van daar tot nu toe zal ik
bier laaten volgen een tafeltjen der waargenome aanmerkelykfte
tyden en trappe van hitte, ook in zulke Zomers die ten aanzien
van derzelver :heel, niet onder de heet to tellen zyn : een
tafeltjen waarwan de overeenbrenging wel eene allermoeielykfte
,tank is ; doch waarvan myn oogmerk noodzaaklyk vordert iets to
zeggen, zal, ik nu, en zal men in bet vervolg,by zwaare hitte,
ooit, in -ftaat zyn vergelykingen to maaken .
Hoe zeer ware
bet to wenfrhen dat men geene waarneemingen had medegedeeld,
of in 't vervolg mededeelde, dan met in acht neeming van alle
naaukeurigheid, zo ten aanzien der werktuigen, als derzelver
plaatfing en oinftandigheden ; de Meteorologie zou dan, en vcrxnaaklyker, en nuttiger worden .
Zie bier bet Tafeltjen .

Lwaa
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Uilgezochte Verhandelingen .

86. 76 's mid : 971 en in de'Zon 104
- 110
96
71 . 85 . 73
70
.
74+
R41757 i
A19- 2 7 70- 83- 72
.84 . 72
L
8 71 .
6 7- go. 45 . in 4Zon io4
Tuni 21 67- 81 . 65
1759
112
l TUN , IO 75- 85 ; . 72 76 f89 7 7
I Tuni i 66 . 83 . 69 71- l r4
8
72
=76c
- 2 69 . 83 . 73 74'- 9 6 - 75
II6
-- 3 71 . 84 . 75 76. 86. 76
t - 4 71- 81 . 70 76 . 82 . 70
g76 i
7uni 25 69 . 84 .-72 72 . 8S.' 75
66 . 78- 69 70 . 86. 7 1
f Aug- 17
1763 .
- 18 66 . 75- 7 0 69 . 88- 73
84 . 72 76 . 88 . 8o 's av : p u :
L - 19
Aug .26 72. 86 . 73'
92 . 8o 's av : 6 u :
X7 65
de Hr. Brunings.
~stetteroefeningen .
f

Y uli 14 73- 20

1

72 6 7-

87-7, 76 .
73 14- 83 . 72 . 5 u : 86
75 77- 82 . 7570 7 2 - 84 . i 75 . 3 U : 8 7Tuni 17
Ik
1774
84 . 75 70. 83)- 72
Tulai 7
78 . 71 69 . 78 . 70 72 . 84 ; 74
76 . 68 69 . 77- 7 2 67 . 84 . 71
1775 { Yuli 22
1 75 . 86; 70
2 . 77.
l - 23
78- 68
yi
- S
81 .
I 68 . 85 . 7a 70 . 82 ; 72
177 6
6
83 . 61 71 . 84 . 6 3 1 8 63
83
. 66 6 9 . 87 . 65 68 1.85 .66;1
Plug
.
9
-1777
Orn nu jets ter overeenbrenging to zeggen . vooronderftel ik
vooraf op gobden grond dat de Thermometers der beide waarneemers op Zwaanenburg overeenkomen ; die waarneemingen zyn
ook (uitgezonderd 1765) ter zelver plaatfe gedaan ; de Heer
Cclaaajf daar en tegen heeft in de laatfte jaaren in een ander deel
der ftad gewoond dan to voren ; daar nu juist al die waarneemingen van op en boven 9o gr. in de vroegere jaaren plaats
hebben, bevestigt dit bet vermoeden van een onnaaukeurige
plaatfing des Thermometers in die jaaren ; en dat dezelbc, gelyk
1k zeide (Nat. Vtrb . V. D . p . 686.) „ denklyk door to rug
kaat .
K j
17 69
1770

Aug . 5
Aug . 8
9
l 1773
flog• 14
C

65 .
70 .
7172 .
69 .
68 .
63 .
69 .
72 .
71 .
67 .

778285 .
86.
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„ kaatzing van eenige zonneftraalen, tot die ongemeen hooge
„ trappen zriUn n gefteigerd zyn". Dit desk ik to meer, om dat
de by eenige gevoegde hoogten in den Zonnefchyn niet evenredig zyn met do ftanden buiten de Zon : ik weet we] dat dit
afhangen kan van meer of *nder helderheid -der lugt ; maar ik
vind op al die tyden de lugtVIder aangetekend, gelyk trouwens
incest by zwaare hitte. ---- Hier doar echter is alles nog niet to
verefeneW de verfchillen op den r en 2 Yuni 1760 zyn volitrekt o verklaarbaar, ook op den i$ Aug . 1763 ; zo daar 88 gr .
Been dr#,feil is',' feheelde bet aan den Therm . of de waarneeming ,
want dat bet op den volgenden 1g aanmerkiyk heeter was, week
1k nog door, omftandig ieden .
In 't Jaar .1769, zou ik byna de Amfferdamfche Waprneemingen
kiezen, iii lien Zomer hebben wy, even als in 1775 beetere dagen gehad dan men op Zwaanenburg aangetekend vind ; fiat alleen
den 5 flu waat op echter 87 gr . ook to hoop zal zyn, maar
oxa1 verfc, dene in ytsli .
In tegerlel is in de volgende Jaaren 1770 tot 1774 doorgeands
op Zwaanenburg wat hooger waargcnoomen dan blhier ; doch ik
week• dit zo,min volkomen e vereffenen, als ik overeen to brengen weet dat de Heer Sch
' Jr 1775 gelyk met Zwaanenburg en
zo veer larger dan ik
1776 en 1777 zo veel hooger dan
ik eat •Z waanenburg,,
ep 1778 wbder zo veel beneden
my is ; dan aifeen door my e houden aan 't geen ik daarvan by
de vo, .r , ge Jaaren gezegd li_eb, dat zyne aantekeningen niet wel
naar denze1fdea Thermometer konnen zyn,
Ult dit alles blykt dan genoeg, dat men zich aan de Zwaanen .
burgfche Waarnp+e_imgen moet Imuden, en dus na 1750 de ztvaarite hitte in 1757 11759 en ook 14 Plug . 1773, mag itellen op 86,
en denkelyk in deeze Stad 87 gr . gevolgelyk dat de door my avaaigenoomene hitte van 88 gr . op den 20 7 uli 1778, niet peen de
grootife was federt 1750 (t) ; maar ook deeze geheele Zomer,
nevens die van Y757 en 1775, de 3 voornaamiie federt het begin
der gercgefde .W, , arneemi,ugen geweest zyn.
De naaukeurigheid van rnynen Thermometer flel ik nict al .
seen vast op de zckerheid die ik tot bier too daar van had ;
maar ik hob in deezen Zomer byna dagelyks •geiegenheid gehad
's, raid . j our voor den mynen, een' anderen Thermometer to
bezicu, die genoegzaam altyd volmaakt met den mynen overeen
kwam , en op de 2 heetff . ; dagen nam ik tusfchen 1 en zz u .
met opzet myn' wag Iang~ onze Weerglazenmaakers, alwaar alle
T~iermomcte .s die rk zag, op den 14 Yuli van 84 tot 87, en
den 2o vaa 86 tot go gr, flonden ; gelyk ook op dien dag de
floor hz'errberg go, en de Heer Schaaff 86 gr . opgecft ; maar
dot de laatite;daarby voegt, in de Zon96, doetmy, cm degelegen .
heid
f i II: b b ool : op en na dien dag trel ved buvt a fare-hen eau de (gate in
-~ , tnaoA n. .ts of wein :~P van laatere jaarcn.
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field van zyn hula, denken, dat die Zonnefchyn door de boo .
rnen zal gekomen zyn ; by P. Wast heb ik eenen op 96 zien

LLan, die flechts d of to rug kaatfing van de ffoep very atmd
Wierd : en een myner vrienden buiten de Stad heeft op dien dag,
Dog voor den middag, een goeden Thermometer in den Zounefchyn gehangen ; doch tocn die tot Ito gr . gedlommen w s, weder weggenoomen , wyl de fchaa>O weinig meet verdragen kpn
hat my bier nog byvoegen , dat de f I eer Holl to Breda ook op lien
dag go gr . heeft ; en dus i gt'. meet dan to Zutphen
n 14 Aug.
1773, fchoon anders aldaa_ de klimming, en daaling er warmte
Dog gi ooter fchynt to zvn dan to Bieda . Vflgens Dr.
Schaai zou hot den 9 du; . 1777 nog 1 gr . warmer zyn geweest
dati op deezen 2' 7uli, 't weak echter niomand zal gelooven . '
Voor 't over ige zyn in dit Jaai de verfch Ilen , tusfchen den Heer
Schaaf en my, zo groot niet geweest als in de vootige ; in Yanuari was volgens zyn E . de warmte nog, gelyk voorheen, ruin
2 gr . hooger Febr. i . Maw if . , wtiz i . September en October
circa i gi . alles hooger, maar in al de over ge m en zegr .n a
gelyk, zo dat pet geheele Jaar omtrent i gr° van n verfcllklde,
daar 't onderfcheid in de -2 voorige z ; en zi gr . was ; deeze eenpaarigheid echter bepaait zich incest tot de middenwattnte ; op byzondere dagen was 't niet alleen doolgaans waar, dat myn Therm .
fpoediger, en meer overeenkon;lig met andere kloan en daalde ;
maar nu en dan waxen de verfchi oq anverklaaIbaar, voor al
in September en October ; in .rage
el kwamen Novemb°r en December peter met my overeen, dan nog c, in de 4 Jaaren die
wy faamen waargenomen hebben, gebeurd fs-; behalveu is Nov.
3 groote verfchillen, als den 16 's mid . 42 . ik 53
23 's mid . 43 ., - 54
24 's av . 43 . - 52

dit zullen dus alle drukfeilen, en elk to gr . hooger moeten zyn .
--- .Dock waarvoor ik t houden moat, d_tt den is Nov . de lugt
by Z E . fielder ftaat, weet ik Diet ; daar ik op then dig niets
dan regen en donker heb aangetekend . - Evbn groot verfchil is
ook dikwyls in de windftieeken, eu niet alleen b,~ 4tilte, dat nog
zo vreemd Diet zyn zoude, maar zelfs by harde win ~en ; men
vergelyke alleen 't geen ik bier van den 23 li 25 Nov. en 28
a 31 Dec . gemeld heb, met Z . E . aantekeningen op die dagen ;
altars dat den 29 Dec. de wind Z zou geweest zyn , is door de
geheele Stal , pet gantfche Land, ja door de dreigende Zeegolven tegen gefp ooken .
Ik ben veipligt dit aan to roeren, om de plaatfing myner geheele tafel van de maand December ; en wanneer men die met den
Heer Schaaf' vergelykt, zal men in dezelve ook van ip tot 23
cen verfchil in den Barometer vinden,giooter dan ik tot bier toe
ooit gevondcn heb, Diet tegenftaande wy in de ongemeene hoogte
der volgende dagen, tot mynn genoegen,zeer wel overeenkomen ;
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in 't gemeen zyn onze Barometers , in ieder Inaand gemiddela
zynde, altyd zeer eenpaarig geweest ; de myne incest a a 3 lyn
hooger, meer . niet ; maar op byzondere dagen week de ryzing en
daaling .pu en dan wat van elkanderen, doch zelden meer dan i .
2 a 3 waarneemingen achter een ; en in die gevallen was do myne
altyd gelykst loopende met then op Zwaanenburg, en zelfs to Breda ; • dock met dit onderfcheid,*lat toen ik, met den aanvang van
1775, myne a mtekeningen begon, alle die Barometers zeer gelyk in ho~Cte wares ; maar dat im 't zelfde Jaar, die to Breda met
Mai byna ,I lyn laager en die 'op halfwegen met lugusti byna 1
lyn hooger gewdrden is, beide genoegzaammet edden fprong, en
lleide tot nog toe zo blyvende, allcen, dat opmerkelyk is, in de
extra laage maand Februari 1776, waren de verfchillen veel kleincr : de reden van deeze verandering kan ik niet uitdenken ; van
1759 tot' 1774 was en bleef do Barometer van den Heer Schaaff
zeer gelyk aan die op Zwaanenburg, zo der Heeren Engelman als
Brunings, waar uit blykt dat die twee ook gelyk waren ; en de
Beet Roll as in 1773 en 1774 zo to Zutphen als Breda, ook
nagenbeg gel y k met bier en 11alfwegen ; daar nu Halfwegen en
Breda, reeds federt 31 Jaaren , omtrepd 2 lynen verfchillen, en
1k tusfchen beiden in 't midden ben ; zo heeft ook de Barometer
s W, Cour . ;1 Dec . 1778) 1 a 2 lyn
van den Heer Kalenberg
lager, en die van den an
Waarneemer (dito 5 Jan. 1779)
circa 2 lyn hooger geftaan d
e myne • en zo heb ik ook vrienden, die zo Barometers als
emometers hebben,tusfchenwelke
de myne doorgaands• bet midden houden .
Mvne Waarncemingen zyn ter zelfder plaatze , met dezelfde
werktuigen, en in alles volmaakt op denzelfden voet gedaan, als
in de voorgaande jaaren, en do reden om welke ik bier do tafel
van December byvoege, is niet alleen om derzelver merkwaardig .
heid, maar vooral om tot een ftaaltje to dienen van de wyze op
welke ik, misfchien, voorneemens ben, by ]even en welzyn,
myne Waarneemingen maandelyks in dit tydfchrift to vervolgen,
in plaats van die van den onlangs overledenen Heer D . Schaaff:
en waar van men dan in hot volgende Stualen do zeer aanmerkclyke maanden januari, Febiuari, en Maw deezes Jaars 1779 to
wagten heeft.

ONDERZOEIc, WAAROM MANNEN VAN VERNUFT EN GELEERDHEI$
NtET ALTOOS IN DE VERKEERING UITSCHITTEREN.
A n EMILIUS.

wy onlangs clkander ontmoetten, en met den anderen
Wanneer
redenwisfelden, gaaft gy uwe verwondering to kennen, hoc
,'t bykwam, dat

vARCrs ,

die, in zyne Schriften, zo veel blyken
nail
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,van waar Vernuft geeft, in de verkeerihg, zich gehecl van geese
en leevendigheid ontbloot vertoonde? Gy waart verlegen om reden to geeven van de ftompheid eens Mans , wiens Schriften vol
zyn van geestige flagen : gy ftondt verfeld op de ondei,vinding,
dat by, die met de grootile fcherpzinnigheid van redekaveling de
ingewikkeldfte navorfchingen dee' , met in flaat was om cen
gelyks voorkomende flukken,
draagelyk gcfprek, over geringe
to voeren .
G y hebt u misfchien, niet herinneit, dat groote ZiClen alleen
by groote gel?egenheden zich vertoonen. Door 1rq ogmoed, ongewoonte, of natuurlyk onvermogen, weeten wy lat DAters e
Wysgeeren, in de kunst der verkeeringe, in de kleine welvoeg'Iykheden deezes leevens, moeten wyken voor den ongeletterden
'jouker en den oppervlakkigen Beuzelaar .
Gy weet, men hieft opgemerkt, dat zy, die zich op v'erheevene befpiegelingen toeleggen, alle mindere voorwerpen leeren vermgten als hunner opletteudheid en'befcbouwinge onwaardig . Wanneer dit hot geval is, valt hot gemaklyk reden to geeve# van deeze
flyfbeid der groote Vernuften en Geleerden in de gezelfchappen
-want bet is onmogelyk - dat wy moeite aanwenden om • lets to onderzoeken, 't geen wy v eragten .
an uwe eigene, zo wel als
myne ondeivinding, zullen vcorbicele r*n opleveren van Menfchen,
zy iet zo wel aan de Theedie 't zich een ongeluk rekenden,
tafel als in een gezelfchap van Gel
en nden fchitteren . ScAUnus is cen van deezen flempel, die, fchootAy een Stelzel, hoe
ingewikkeld door ille deelen en onderdee1f weet na fe gaan en
tb ontvouwen, niets kan in bet midden bmgen als 'er gefproken
wordt over een nieuw Spel, over eene nieuwe Schoonheid, over
een nieuw Staatsdienaar, of by doet zulks op eene jammerhartige wyze .
Men zou natuurlyk veronderflellen, dat wanneer deeze uitileekende Vernuften, in 't einde, zich verwaardigden de lippen to
openers, 'er jets hecrlyks voor den dag zou komen : maar wy
willigen doorgaans onze verwagtingen verder in, dan cede en ondervinding fchynen to regtvaardigen . De grootfce Mannen zytr
en,blyven Menfchen, zy vertoonen zich, in den doorgaanden om .
megang, even als bet groote gros . Gy herinnert u bier, buitert
twyfel, eene bekende aanmerking van een' Schryver, wiens naam
ik my niet kan to binnen brengen, dat gees groot Man zich oit
groot vertoonde in 't oog van zyn' Kasnerdienaar .

In de daad veele Voorwerpen, zo in de Zedelyke als in de
Natuurlyke Wereld, vertoonen zich grootst, wanneer zy onvolkomen en duister gezien worden . De Verheveling, die bet oog
des veraf zynde Aanfchouwers met verwondering vervult en vi ceze aanjaagt, wordt, op con nader bezien, nit anders dan een
damp gevonden : en de Wysgeer, die hct vnorwerp van ontzag
en eerbied is by alien , die noit tot zyne ge .neenzaame verkeering
toe1 5
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toegang verkrygen, wordt, in den doorgaanden leevensloop van
naby hefchouwd zynde, een Mensch als andere Menfchen .
Dikwyls heeft men het Leeven by een Tooneelfpel, en de WeDeeze gelykvormigreld by een Schouwburg vergeleeken .
heid za', myns oordeels, ons op nieuw bl'ken, uit de eve •i bygebragte aanmerkingen . Zeer verfcheiden zyn de Characters ,
wanneer zy op 't openbaar *'ooneel verfchynen ; ' doch A anneer

zy agter de fchermen gaan, en de glinrerende Kleeding, die do
Toekyker%, begogel e, afleggen, verfchilt de Vorst weinig van den
Bedelaar, en ue Wysgeer is den Boor omt,ent gelyk.

S
DE WYWEER or DZ ROTS, OF WAARNEEMINGEN OVER DE RIESCIi'
RZID TAN SMAAK VOOR LANDVERMAAKLYKHEDEN, GEaCFIREEVEN IN 'T RESCHOUWU VAN EEN SCHOON VEAGEZIGT.
(Uit bet Engelsch .)

\J/e1k., een gezigt doet zich bier op voor iemand, die de eenvaudigheid der Natu " • bewondert! ' rezeten op den uitiii onder myne voeten eene ontelbaahoek van can Rots, befch
re mepigte van kleine Eilan 06 van verfchillenden omtrek, naal de
wateren die dezelve orhrinsW In deeze omftandigheid fchyn ik
als'het ware de God to weezen van de bron, aar %t do wateren
in de vlakte nederfiorten. Natuur veroorl ft my, ten minften
is de fireeling der verbeeLiing zo gioot, to heerfchen over detl
grond, waar zy haare fchoonheden op het voordeeligst ten town
fppeidt . Hoe fris is de LugtI Elk aangevoerd windje brengt balzem mede ! Hoe lieflyk een geur verfpreiden de Kruiden,
rondfom my groeiende, en de Rots met een verrukkend groen tapyt bedekken! De aanbreekende Dageraad begint do donkerheid
des n'gts to verdryven ; dock bet zwakke hcht breekt zo langzaam
aan , dat de fchaduwen ot)gemerkt verdwynen . Het duister kleed ,
't geen Natuur h<dt aingetoogen, words afgcligt en in een door .
fchynend gewaad verwisfeld .
Reeds is bet half hemelrond
De geboorte van een nieuwen dag wordt aangeverlicht.
kondigd door de f} :m der bezielde Natuur . H_t opwakkerend
Weste windje ruischt door de bladeren, uit de nabuurige Hutten
klimt rook op, ten teken dat de werktyd gekomen is . --Do - Morgenler hetwist alleen voor eerie tvyl de he .rfchappy des
Dageraads ; doch, naa een' ftryd van weinig oogenblikken, overwonnen, trekt zy of en laat hot veld aan den Dageraad - die nu
fchielyk in voile zegepraal to voorfchyn treedt .
Al to leeven ig en treffend zmnebeeld van 't Menschlyk Geluk . Niets zo
De
fchitte :ond in het opkomen, niets zo kort van duur .
zagte kleuren des Morgenftonds ruimen than piaats in voor de
bel-
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},elu&r[chynende van den Middag. De ftraalryke Dagtoorts fchynt
rechtftandig de ftraalen in 's aardryks ingewanden to fchieten ; zy
ryzen als kolommen op uit den fchyf de Zonne . t Is Js of de
Welke groctfche voorw5rpen! Is
bergen in vlam ft :, an .
bet mogelyk dat ik de eenigfte Perfoon zou weezen in oerzelver
befchouwing opgetoogen? Indien deeze niet tieffen, wat kan' men
dan hedenken 't geen in ftast zou °iweezen om de nieuwsgierigheid
der Menfchen op to wekken .
Niet tegenftaande deeze bedenkingen, is bet zeker, dat men
veele Perfoonen vindt, en onder deezeft Mannen van vernuft en
verftand, die aan de zuivere Landverma- ken de ^voorkeus geevea
boven de met overleg vervaardigde fraayheden onzer Lusthovell ;
en de fchoonhedcn onzer met veel kunsts aangelegle Buifenphatzen . Ik beken, zo grootlyks voel ik my ingenomen met de zuivere Natuur, dat ik tot bun getal behoor, en ik heb it c,waasheid van my to verbeelden, dat ik, dus gezeten op den uithoek
van myn Rots, eene grooter voldoening ifma k dan 'er gevon ; en
kan wbrden in de beste gefchiktfte Kamers der $oofdttad .
My dunkt ik zou bet overige myns leevens gaarne in deeze fti to
flyten . Dewyt de dag niet v rre verftreekerf is wil ik de prc of
neemen, of myne Wysbegeert
zal uithouden en my niet bedriegen .
Ik heb b .flo
myn eenvoudig middagmaal in
een bol van do Rots to neemen . Op deezen dag zaI ik die dichterlyke eenvoudigheid, welke ik l metigmaal in gefchrift geleezen heb, d$adl k genieten .
I~Iaar
t -- ik vind hier
joist zulk eene
als tot myn oogmerk ~. De Rots, op verfclaeide,plaatzen 'gefpleeten, geeft doortodli"aan vllet, nde W . ter-,
wier zagt gedruis my een zagten flaap, en aangeraame
droomen belooven . Is bet mogelyk, dat ik in deezen ftand
de weetde der Stedelingen benyde,!
Maar, helaasl ben ik bier niet alleen?
Verkeerde,
dwaaze Vraag, Natuur is met my .
- Z y verwaardigt my met
haar aanfpraak : en opent den mond met de openhartigheid eener
Vriendinne . Ik boor haare Godlyke item, als de liefiykfte mazyk , in de diepte myns verblyfs dringen ; en haare vc rrukkende verkeering geeft my nog grooter wanfmaak van de beuzelp3aat der
Wereld en de laffe geestigheden der Galanterie .
De hitte der Zonne is, op dit cogenblik, fterk ; doch de diepte van myn grot t eveiligt my genoegzaam voor bet f}eeken der
itraalen die op den top vallen . De aamegtige Dieren zoeken de
fchaduw : de Vogels verfchuilen zich agter bet gordyn der bladeren .
Zy alle biengen in rust en toegedekt de uuren door, waar in bet
groeiend voedzel de verkwikkende ftisheid derft ; doch do liefly
ke daauw des Avondftonds zal 'er den geur aan wedeigeeven .
Nu leef ik dan voor my ze ;ven : myne Boeken volgen my in
myne afzondering. 7_y verbieden my dat ik geheel de verkeeiing
met her Menschdom ftaake. Niemand thans in ftaat zynde om
my to benadeelen, heb ik bier gelegenheid em tot bun hart door
to
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to dringen, en bet licht der Wysbegeerte to verfpreiden ove` e
duistere doolpaden, waar in zy onze Rede doen omdwaalen . Verheeven boven decmist der dwaalinge,waar toe de bilfluurige driften ons vervoeren, zal ik tegenwoordig een bedaard aanfchouwer
weezen van alle hunne werkzaamheden en veririgtingen . In dee%
ze eenzaamheid gezeten, kan ik myne Deugd beveiligen, myne
zinnen ontflaan van de beuzelagrcge baxiden, waar mede de dwaaze JufFerfchap c~ezelve bindt, nu voelen hoe zeer de kragt myns
Verilands, en hot zegepraalend termogen myner Rede toeneemt .
U ook, oniterflyke Waarheiel; u wil ik volgen! Vlaiery en Eerzugt, ik wys a af ; en gy zelve, (fnoode afftammeling van YdelLiefde
1Lrd en Vermaak)
gy zult myne tegenwoordigheid vlieden, of, a daar onthoudende, ontwapend worden : Agting alleen zal vervolgens myne keuze regelcn ; en omringd als ik
ben door.d e ketenet , welke ik weet dat gy gefmeed hebt, zal ik
nogthans vry weezen . Teder zonder gemaaktheid, getrouw zonder des vertoon to maaken, vernuftig zonder list, en deugdzaam
zonder huichelaary, zullen de hoedanigheden zyn, door welke ik
my van andercn onderfcheide . Het ftaa u vry, dwinglanden der
Ziele, uw harden Scepter over •l e Steden to zwaaijen, onderwerpende hulde to vorderen van
kruipend ;i}aaven : bcheersch
een verdwaasde Wereld, e
zelfs op 4 $ Throon .
Het ftaa u vry, op 't zelf
ogenblik, zwakheid en flerkte to
overwinnen. - Gerust ip ,'t
ig verblyf van myn Rots , daag ik
uwe-kwaadaaitighei4, uwe magt, uit. - DoQr ee7t bevallige
opening aan den vo*kant, zie rk, op een affl*d, bet ongemeeten tooncel uwcr dwaasheden, en ik maak eene enkel verlustigende befchouwing van die Drift, welke anderen als iets ernftigs aan.zien .
Doch vaarwel indringer ; rigt uw boog en pylon te.
gen de zodanigen die verwond kunnen worden .
Vaarwei.
Een nog verrukkender en trefender tooneel biedt zich aan ; hot
opent zich voor myn oog, en is in alien deele de aandagt eene
Wysgeers waardig. De Zon daalt en flaat gereed onder to gaan ; de
verfrisfende avondkoeltjes vergezellen haar ; een zagter en zwakker
licht daalt van den top der hoomen neder, en verguldt de flammen .
dk auem de verkwikkende geuren in, die de lugt my toefpeelt . AI1es is aangenaamheid en veirukking . Het fchynt als of hot vermaak zelve deeze -pick gronds verkoos, om zich in al haare fchoonheid to vertoonen, en haare hartftreelende geneugten aan te bieden . Wysbegeerte, Rede, en Onfchuld ontmoeten hier elkander ! Ik zie ze in haare bevallige gedaanten voor my . ---- Ach !
dat ik voor altoos op myn Rots kon blyven, waar elk vooiwerp
my tragt to boeien!
Laage en woelige Wereld, vaarwel .
Ik vind bier alle
myne wenfchen voldoen . - Maar zagt .
Wiens koets
iydt ovc gindfche vlakte ? Welk ftoorend metgezel neemt . zyn
weg herwaards?*Kan Cell, Mcnsch nooit in eenzaamheid, nooit in
a f-

331 WYSGEER OP DE ROTS .

1,45

Ha! zeker ik ken bet aangezigt door
afz„ndering weezen?
bet glas van bet Rydtuig . Vootwaar die Vrouw . . . .
Goede Hemel! 't Is AMANDA, - 't is mywEgtgenoote,
zy is 't, --- zy ontdekt, zy bemerkt, zy kent my . --- Haare
lieve Kinderen, de onderpanden onzer wederzydfche Liefde en
Trouwe, iteeken de handjes ter koets uit, en wenken hun Vader, lien zy in de kloof der Rots zien . Daar is ook myn
Vriend MANLIUS, zittende aan de zyde van AMANDA ; zy zyn allengekornen om my, wegens,myn lang afzyn, to beftraffen . ~--...
Ach, hoe keen ik hun zo veele uuten verlaaten .
Wysbegeerte, Wysbegeerte, wat zyt gy by de Natuur! Eenzaamheid, Eenzaamheid ! wat zyt gy by de Zatnenleeving! --- .~
Rots, vaarwel. - Welk een gelukkigen Avondmaa1tyd zal lk
houden aan de zyde van myn AMANDA . Velden en Beeken
vaaitwel! De Nagt koint aan, in welke alleen Menschlyke aange .
Gy
zigten, Menschlyke ftemmen ons kunnen vermaaken . moogt bet hart ftreelen, wanneer de aandoeningen flaapen .
Doch, als de bevallige gedaantens van Vrouw, Kinderen en
Vriend verfchynen, zal de geestdrytvendfte Beworideraax uwe
fchoonheden even eens verlaaten, ~ als ik nu in de armen van AMANDA val !
A .QN DE VRIENDSCFIAP .
„ 6 Vriendfchap! die ik hoog waerdeer,
„ Hoe doet gy myne Ziel in waere kun3tmin blaeken ! "
Roept fteeds Ileer Lucas, oin zyn hof by u to maeken ;
Terwyl ik, onverpligt, myn vaerzen hem vei eer .
Verftrek my toch ten hartveriterkfter!
Hy roemt u als een heilbewerkfter,,
En echter blyft de ondankbaerbeid hem by .
Hoe, zoudt gy hem dan niet begeeven!
Neen, neen! maar leer hem nu de wet der dichtren .ry,
Dan zal by, mogelyk, 6 fchoone! voor u leeven .
Cevolgd naar
Arthur Murpby .

Tixr virtute honor .
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OORDEELKU$DIGr AANMERKINGEN OVEtt .tDE SC$IiYF- EN
LLERWYZE VAN MOSES, BYZONDER IN FIE'E', )ROES DER `
SCHEPPING .
(Grootlyks gevolgd naar het Hoogduitsch van den Ifeer
STARCK .)

Schriften van Mofes, (wiens GodlykC ending
O nwy,de als
volkomen beweezen, buiten lw'y*l ftel-

len,) waar in de 6odsdienst, door hem aurf sr Israelitifche Volk verko 1igd , mitsgaders hun Keek- en Burgerftaat befchreeven zyn, wel to verftaah, moet,men bovenal agt even op bet oogmerk diens Godlyken'Schfly'inge'bier van,
vers , en A weg, welken by ; - ter b
ene proef van
Pat 'er
ingeflaagen heeft .
neemen''en lien, werwaards de, na'fpoorirI ons leidt ."
In ve bagiirig dat bet gene en 't andere zichzelve allengskens zal"ontwikkelen , merk ik thans alleenlyk vooraf aan , dat het voornaamfte doelwit van Mofes geweest
is, zyn Volk een berigt to geeven van then Godsdienst,
welke zo oud, als met de menschlyke natuur overeen-komftig, was ; en denzelven onder dejsraeliten to doe
ftand grypen, op eerie wyze,' die aan dE roenpiaalige
tyden voegde ; terwyl bet einde, bet` gen by daar mede zogt to bereiken , 'c welk met bet' eerfte ink' de
naauwfte betrekking ftondt, was, niet alleen dit~, ,~jonge
en ongevormde Volk to onderrigten, maar ook, 4II hun
een geregelden Kerk- en Burgerftaat 'te bezorgen . Uit
bet algemeene gedrag van 't meerendeel der Kinderen
van Jacob, uic welken dit Volk, diestyds in Egypten
woonagtig, voortgefprooten was, kan men genoegzaam
afneemen , dat bunne denkbeeldcn van het Opperweezen
en deszelfs Volmaaktheden zeer bekrompen w$rcn ; dat
ons, eenftemmig met bet geen de laatere gefchiedenisfen
hunner Nakomelingen ons leeren , niet zeer gunftig van do
L
Gods .
I. DULL . MEN( E LW . N O . 4.
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Godsdienftige kundigheden van dit Volk, onder d>
gyptifche flaataerny, .,doet: denken . Wk heeft hunne .in,
wooning in Egypte, hoe zeer de Geleerdheid aldaar reeds
bloeide, .zekerlyk niet veel toegebragt, om hunne kundigheclen teti cleezen aanzien to vermeerdereri . - Zy woonden iie een afgelegen hock van dat Land, en werden
door de EUptenaars wet een veragtelyk oog aangezien .
Het- werft, waartfiede`-z~r, iun -kost wonnen, was gering ;
en hunne vyandige landsgenooten noodzaakten, hen al
geftadig tot eeit hog laageren arbeid .
Dus werd', Vbor hun de coegang tot de weetenfchappen volftrekt geflooten, onder menfehen , welke daarenbover;l ointreut hunne kundigheden zeer naayverig waren. 'Israel was`, daarom, een yolk, in alle opzigten,
ongevoimd ; Picts hadt het van de Egyptenaars overgebehalven eerie zeer groote aangekleefdheid
sio
aagd'k eje; by geloovigheden , waarmede her onkundig
ge~e~n-- IM. Oat nd .,zeer veel op 'had . Ondertusfchen
moest Mfe'~, op God# - lyk bevel, de Israeliten verbeteren , en~ n zi iverer begrippen des Goddelvken Wee .
zkns i.nboetciihen ; maar dit moest by ook doers op eerie, wyze, die uaar hunne :bevatting gefc
, en midlerwyl zeer,,,
,van bunne ongerymde' denkbeelden
ler toe nu flaat deeze wyze man den
ve rvreemd .w
. welken men onder zodanige ;luiden in .
bestel wqg .
=- - Hy geeft hun g 'Vocrneerst, berigt
Man
van. de 4epptug, der zigtbaare dingen, en beantwoordt
aldus eeiae, vraag~ die " zo gewigtig als natuurlyk is ;
,,, waar vati than koon t alles, 't geen wy zien" ? Moes antwoordt : j van' den Allerhoogften God" .
an hem, namelyk, welken, by hun onder den naam
ehovdh ei ~Tnzonderheid , den God hunner Vaderen, hadt
l*md getriaakt . -- Daar -door wetlerlegt by, met een,
jeederlei geyoelens , ce weten , „ de zorgeloosheid
de`r porzienigheid'y en „ de eeuwigheid der flop, : gevoe1e 's , tic in Egypten geliefkoosd, en onder de Jsrael%ten, meer of min, aangenomen waren . De ftof is
niet eeuwig ; daar is een tyd geweest, toen zy bet beftaan kreeg ; zy is niet van zichzelve,r maar is . haaren
oorfprong aan een booger Weezen verfehuldigd ; welke
door e1~ woord fpreekens, door eenen wenk zynes
wils, haar uit het, Niet,te voorfchyn bragt . Oak heeft
de opperfce Godheid de Schepping en orlderhouding der
wee-
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Weereld niet overgelaaten aan mindere, en niet zo ver .
ftandiga Godheden, welke haar werk bedorvcn en hec
kvwaad in de weereld gebragt hebben ; neen! de Opperfte
Godheid zelve, die aan alle dingen bet bcitaan gegeeven
had, 'heeft insgelyks derzelver beftiering op zichgenoomen . H#erom maakt ook Motes, ten, eindes hunne
gedagten of to trekken van andere hoogere weczens,
wvveIke de sraelitee aanleiding geeven konden tot eenen
vreemden tienst, buiten dien van den eenigen waaren
God, in zyn geheel Gefchiedverhaal Oan de Scheppirg
der lveereld nergens gewag van Engelen of -Geesten . Hy
fpreekt flegts van de zigtbaare dingen .
, Deeze
waarheid, dat niet alleen alles van den opperften God af.
komftig is, maar ook door hem onderhouden en beftierd
wordt, was buiten -kyf zeer gefchikt, of zodanig een
yolk van alien anderen ongerymden Godsdieitst` if to
crekken, en van langza*nerhand to lefden tot de=aanidding van, en een beftendig en eenig vertrouwen op, .deit
eenigen God . En wy zien. daarom ook, dat Israels Wetgeever zynen Volke deeze waarheid des to fterker zoekc
in to prenten , naar maate dat hy, onder hec fchryv
eligen invl
meerder oi*rtuigd worde, van den .
welkenv daarmede firydige gevoele
e menfchely .(
dien hoor4e,
maatfc
y hebben kunnen . Niets ,
op deefC -weereld, of bet heeft zyn b aan van herbesce Weezen gekreegen ; of bet is volmaakt goed . 't - Is
waar, by verbiedc, in navolging der Egyptenaars, bet
gebruik van zommige Schepzelen, deels uit Natuur=
deels uit Staatkundige beginfelen ; dan, alcoos gedagtig
en gekleefd aan de waarheid, door hem geleeraard , wag
by zich den oorfprong deezer Schepzelen aan eeninkwaa
den geest toe to fchryven, gelyk de` Egyptenaars dee .
den ; alleenlyk verklaart by ze voor onrein, en da .otd
ten gebruike ongeoorloofd, om dat de Israi ;liten zichden
Heere, toegewyd hadden .
Motes fchryft, gelyk wy gezien hebben, overeehkomitig de begrippen van zyn Yolk . -- - De dingen, die,
volgens de orde der natuur, allengskens bet beftaan krgegen, ftelt by in zulk een licht, als of God die binnen
eenige weinige dagen gefchapen hadc. Binnen dien tyd
kwamen Hemel, Aarde,Zen, Maan en Stcrreq,, volgens
zone befchryving, to voorfchyn . Alles, gclyk men
duidelyk zien kan, is naar de bekrornpen denkbeelden
Ir 2
&e •
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gefchikt van een yolk, welk pas uit zynen kindfc, .cg
ltaat is uitgegaan . Hoe geringer onze kundigheden zyn, des - te meerdere vraagen doen wy, over en des
to meerdere zwaarigheden maaken wy, omtrent veele
dingen, die anders niet moeilyk -vallen to begrypen .
Niets was , daarom, natuurlyker , dan dat de Israeliten
ook zichzelven omtrent cenige dingen vraagen.deeden en
zwaarigheden maakten . y
Mofes, zyn yolk van naby kennende, koomt hen daar in to hulp :' by beantwvrdt dezelve, dog door het verhaal eener gefchiederr4s, welke vocw een yolk van then aart meer afdeedt,
dan de bondigfte gevolgtrekkingen . eener goede wysbegeerte .
-- Wanneer wy hooren fpreeken van de
Schepping, der weereld, en dat alle dingen hunnen oorfprong aan eeih goed en volmaakt Weezen verfchuldigd
zynj is de eerfte en natuu'rlykfte vraag die, welke de
grootfIe en kleenfte,verftarden zelf, dikwils, in de uiterite ~verwarring gebra&t hebben ; „ waarrvan daan koomt
„ het kwaad in de weereld ? Wie is de oorzaak van zo
• veele onvolmaaktheden? waar zal ik de bron vinden,
„ uit welke de elenden en rampen, aan het menfchelyk
leeven vcrknogt, zyn voortgevloeid? Hoe? is alles
• door een veritar4i , magtig en goed Weezen voortge,, brags ; dan he .=dit weezen, immcrs, zo wel de magt
„ als den wil4gehad, om het kwaad uit de weereld to
• weeren",?
't Zou volftrekc vrugtelooze arbeid
geweest zyn, menfchen, die geen beginfelen van wysbegeerte gefeerd hadden, van den waaren aart des kwaads
'lien denkbeeld to geeven, denzelven,--op het nauwkeu .
rigfte , to onderfcheiden, en hen alzo den zamenhang der
ngen, dcrzelver° eerfte oorzaakern en gevolgen to doen
grypel . Schoon daar toe de grootfte verftanden de
fph,4paaame hand boden, ja de duidclykfte en overtWgendfe bewoordingen uitdagten, altoos zou 'er by
zulke eenvoudige menfchen een maar over blyven .
Eene tefchiedenis, daar tegen, brengt de zulke in eens
tot zwygen : redenkavelingen helpen hier Diets ; genoeg ,
alzo en,niet anders is het gebeurd . Tot dit einde nu is
de Historic van den val, en het algemeen verderf, waar
in de weereld, eerst volmaakt goed en gelukkig, gedompeld is, befchreeven .
Aldaar worden ver .
fcheidend$vraagen, door onkunde en nicuwsgierigheid
apgeworpen, beantwoord .
- , 3 De weereld, (iii
'A••-

2%.
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,, zbdanig een licht plaatst Mofes zyne gefchiedenis,)

• uit de hand des wyzen en goeden Scheppers gekoo• men, was, eerst, volkomen goed en gelukkig . Eene
• gunftige Eeuw regeerde, en brags, gelyk eene altoos-

„ duurende lente, allerlei hell en gelukzaligheid voort .
„ Allies kwani van ielve uit den gezegenden Aardbodem
, . to voorfchyn . De mensch was de vrye en onafhangly,, ke-beheqfcher vah denzelvep .,, bet beeld en de Stede„'houder dbr Godheid ; en alles was hem onderworpen,
„ terwyl by 'den genoeglykften en - vertrouwclykftgA
„ onimegang met zyner Maaker hieldt . "De duurzaam„ heid van dit geluk hing of van de gehoorzaamheid
• aan de wetten des Opperften Weezens ; en om deeze
„ gehoorzaamheid to beproeven, werdt het eerfte paar
„ menfchen een Gebod voorgefchreevei. Doorgaands
„ gevoelt men den grootften trek naar 't geen~ verbo©„ den is
- Nitimur in vetitum, femper cupimusque negata .

„ Deeze begeerte bezielde reeds onze eerfte ouders .
„ Zy overtraden het Ggbod ; hunne
tuur werdt v r„ anderd, en der St' r£elykheid on
rpen . Zy vern
„ looren r hunne voorregten, enwe
uit die za' ge
• oordwelke zy aanvanglyk- bewoonden, verdree• ven . Eene ' wederkeering was onmooglyk . Donder en
• Blikfem wcerden den ingang dier heeriylce plaatfen,
• en de mensch, de mensch tot ecn altoosduurend ge- s,
• luk beftemd, moest den dood als eene weldaad aan• zien, terwyl by een einde van dat elendig leeven
,, maakt, welk hy; nu ondergaan zoude.
Niet alr
• leen deelde bet eerfte paar in deeze gevolgen tier zon .
- de gefieele Aardbodem werdt met desi
„ den ; r •
.mlfs
„ beheerfchers ongelukkig, en aan den vloek order• worpen . 'Onkruid en fchadelykc gewasfen gr eider
weelig op ; en bet einde, waar toe de mensch, zo
fang, by leefde-i =; beftemd werdt, was, om, in het
• zweet zynes aanfchyns, met moeite en kommer, zyn
• brpod te- eaten: Was dit laatfte, inzonderlieid, bet
• •ongelukkig -lot, 't welk den Man overkwam, de
, ; . V#ouw moest oak den rampzaligen nafleep cps begaa• nen misflags ondervinden . Tot ftraf, zou
zy en
• haar geflagt haar vrugt met fmart ter weereld brer .
L3
„ "en,
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gen , en •voeden , en egter zou ze , in weerwil deer
fmartelyke ongemakken,, de grootfte begeerte tot den
De algemeene afkeer,
Man bluven behvuden .
welke men byna overal tegen de flangen vindt, is voor
dit Schepzel ook cen gevolg geweest van de eerie
• zonde ; die door dit haatelyk gebroed, het eerst, be„ werkt werdt (*) . --,• De cenige en geringe fpooren
„ dier gelukkige heer(cappy,, wpike de mensch, to
„ voren, over den Aar odem oeffende,, zyn alleenlyk
to vinden in dat vrye gebruik, 't welk by van de
,, Schepzelen p ter voelng en onderhouding zynes lee• vens, maaken mag, `an in die menfchenvrees, welke
„ meerendeels, onder de 'dieren gevonden wordt" .
De meeste oude volken hebben deeze of geene overleevering gchad, van eene groote verandering, die de
weereld, eenmaal, ondergaan heeft . Schogn het niet
noodzaakelyk zy, om met BOULANGER (t) op deeze
overieveringen alles to bouwen, of daar uit afteleiden ;
zah men nogsans niet ~unnen , locher en, dat in dezelve
zeer duidelyke bd1 wyzen to vinden zyn, welke toonen,
dat de weereld, eenmaal, zulk Gene verbaasde verandering ondergaan heeft , en dat de ouden , voor eene diergebyke verandering .zeer bedugt waren . Mofes, geeft
dalrom, ecrst,
'Israeliten, wederom, op eene voor
hun gefehikte •w yze, beri t van die verwoesting, welke
de aarde en derzelver ongelukk1ge bewoonders,door het
water, getrpffen heeft ; en, vervolgens, ten vollen overtuigd van den nadeeligen invloed, welken de geduurige
vrees voor eene foortgelyke verwoeistfng . van den aard.
bodem hebben moet, verzekerr by hun van het tegendeel ;
„

„
„
„
„

(*,~, Zelfs ten ' aanzien van de Dieren Jieerfchen,, onder veri ende Volken, verfchillende begrippen ; van zommige Dieren ,
welken in bet eene land geliefkoo'sd en voor -rein gehouden
wordetz, `heeft men in' bet ander land den grootften_a€keer . Dan
Vry algemeen zyn de Slangen den haat eti afkeer der menfchen
onderworpen . 't Is waar, men vindt Volken, tilde Volken,
die de Slangen opkweeken, ja haar zelfs eene Gbddelyke eer bewyzen ; maar wanneer men de reden deezer eerbewyzing nafpeuit, heeft dezelve tog haaren grondflag in een afkeerig dank .
beeld van, en eene vrees voor, den Slang, als men fcJ adelyken Ge--s4
(f) B o U L A 1Q G E B, 4ufge4BckCes 4ltsrthum.
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en doet hen, tot dat einde, met oprnerkzaamhcid
den regenboog befchouwen. ; - welkc den rnenfchen, zo
dikwerf hy, zith in de woll n vertoont, dat plegtig
verbond vali God, met hen 'ggmaakt, in de gedagten.
brengt, •'dat de weereld zulkk epn ongeiukkig lot, aimEven zo - wyst: der Ismer, w&er- treffen zal ;
raeliten Wetgeever hun den :' oorfprong van andere vol
ken en zommige onder hen hekende kunflen aan ; buitert
kyf, . ten eizrde hunne nieuwsg}orige vraagen,,.ten deezen
aanzien, to beantwoorden ;-maar._ ook, bedriege ik my
Diet, om daar door eene, zeer groote dwaaling den 1fdem in to flaan . De oude'Vol go f elde' i ze&r veel belang in bet bewyzen hunner bo* .°Oudheid men _vond
'er die hunne afkomst van de 'Goden rekenden . De
Egy .ptenaars beroemden zich .op ver-fcheidene hcerfchappyen, waar in de Gaden het .beflier, gehad hadden.. to
was bet ook met de kunflen , en weetenfchappcogelegen ;
derzelver cerfle uitvinding werdt aan de Goden • toegefchreeven . Bede verkeerde gevoelens , wederjegt
Mofes op cene wyze, die -met de waarheid overeenkwam .
Nrelk, Mofes ; by 'let,
Een ander, en ecn byeinde ;
opflellen van zyn eerfle hoek •, )geftad„ig it bet oog houdt,
dien burger- dh
is, gelyk wy boven - aanmerkteh-,-An
wilde
opregttn,
.welken
by
ander
de
Kerkttaat,
hun aanneemelyk to maaken .
Dit oogmerk zal cenen opmerkzaa : men leezer niet ont_
glip pen, gemerkt Mofes - bet zelve in bet midden zy r
Gefchiedenis invlegt, en, latags dien weg, de gemoc
Yen van zyn yolk, als by voorraad, bereid t, per h
bun' Gods -wetten., plegtiglyk, bekend iilaak . , - n :
den Godsdienst •l eevendig, ya zelfs om eerie _g gede qr.
de in den ltaat tee
houden, -2yn eenige vastgefleld'e Feest
dagen volflrekt nogdzaakelyk . In bet midden 'vat e
Gefchiedenis _der 'Scheppino, op-eene plaats, daar men
niets minder dan dit zou verw.igt hebben, gewtt t onze Historiefchr .ver van den Sabbath ; en flelt derize1vetit
in zulk cen licht , als of ,de Zon en Maan , ten einde
deezen plegtigen dag vast to flellen, gefchaflpen waren,
en de Godheid zelve, zes da~cn aan de Schapping der
weereld befteed, en op den zevenden gcrast lad .
Bet bloed der dieren moest, in bet vervolg aan den
dicnst des tempels toegewyd worden ; - aan N?Ach en zyn
huisL 4
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huisgezin wordt het eeten van bloed, reeds, verbod . .
Um deeze reden, ten einde de Staatsgefteltenis des Israclitifchen yolks hun aangenaam to maaken, vinden we
in het bock der Scheppffg verfcheidene dingen, die Ja- •
kobs nageflagt betroffen, vooruitgefteld . Zo wordt Canaan, de Stamvader van chat- ongelukkig valk, 't well:
door de Israeliten, gewaj enderhand, moest overwonnen
worden, befchreeven, als ie'mand, op welken de vloek
zynes Grootvaders rustte, _en die, mitsgaders zyne nakoomclingen, tot eene wage flaverny beftemd waren .
--i- De Hethiten, leeven, wel is , waar, in vriendfchap met Abraham ; n-oar zy Stammen van Canaan af,
en, daarotn, wil noch Abraham,-noch Rebekka, gedoogen, dat Ifaak en Jakob eene van derzelver dogteren ter
Vrouwe neemen .
Zo groot is, in then tyd al, de
afleer van dit geflagt . - De Ammoniten en Moabiten
hebben wel van Loth hunnen oorfprong ; dan hunne afkomst is door bloedfchande bezoedeld .
De Israelites moesten den Akkerbouw en Veeteelt aankweeken ;
deeze bedryven melt Mofes, ook fang to voren, als der
Godheid byzonder aangenaam, voor . -- Eene Volks .
regeering en geene Alleenheerfching zou in Israel opgeregt worden ; Nimrod is de eerfte Alleenheerfcher van
egn yolk ; maar 1
`words ook aan de flegtfte zyde vertootid. -Den Prie kars, moest de tiende, zo we] van verkreegen eigendom , als behaalde buit, gegeeven worden ;
- Abraham kwvt zich' vr~i,deezen pligt reeds omtrenc
h lchizedel4. - -- .-H c' is' niyn voorneemen niet , eene
rgaande verkiaaring van Mofes Scl riften, en inzonerheid van het boek der Schepping, to geeven : anders
zqu~ik deeze aangeroerde byzonderheden vender uitgebreid en~andere aangehaald hebben ; ik heb myn oogmerk
ikt, nu ik uit eenige ftaalt}es heb aangeweezen, dat
d 4lrysheid en het groote doorzi&t van Mofes, als Wetgeever aangemerkt, ook in zyn eerfte -Bock, to vinden
zyn ; en dat, als men het zelve aan deezen leant, en uit
dit oogpunt, befchouwt, veele zaaken klaar worden, en
verfeheidene zwaarigheden van zelve vervallen zullen,
die anders zeer moeielyk, indien niet onmooglyk, zyn
op to lesfen .
C.
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VERHAAL VAN EEN ONTLASTING V J EEN GROOTE MENIG .
TE fLOED, DOOR-'AFTAPPn cen Brief van een
Heer van 't Eyland Antigoa ; aan Mr . SAMUEL
ATHILL, -medegedeeld aan Dr . DUNCAN.'

(Medical Commentaries. Vol. V. Part. II.)
'pen zeker Man vervoegde zzch by ons om hulp, o
-+-~ den j . Jan . - I778 ; klaagende over py*i in ate Maa
.
fin in de Ingewanden, waar mede ~hy,, oment drie weeken voor zyn komst by ©ns,°was gckweld . Men ontdekte aan zyne regter zyde een hardheid, refit ondcr''t
zwaardswyzc kraakbeen , 't welk wy hielden voor e
beginnende verzweering in dat doe] . Daar werden g
fchikte . Geneesmiddelen voor dit ongernak, en zyne:
andere gebreken, voorgefchreven . Zes dagen bier na,k
begon zyn buik to zwellen, en, op den veertienden dag,
was de buik zo gefpannen met water, als wy ons verbeeldden, dat 't aftappen 'er van noodzaakelyk was . Ik
verrigtte vervolgens deeze Bewerking, en, tot onze
grootfte verwondering, tapten wy, iLt eats van water,
agt pinteo blood af, gelykende near b door een aderlaating verkreegen . Hy onderging d ' ewerking, zonder dat by in 'c rninst flauw weal . Na dat 't blood by na
twee uuren geftaan had, fcheidde 't water (ferum) zich
van 't dil,ke (cracfarnentum) af.
Ik tapte hem Dog drip
maalen, met tusfchenpoozing van omtrent zestien dage, ;tusfchen ieder Bewerking ; dog 't vocht dat in de ze
laatfte aftappingen voorcvloeide, was helder als a .
ter . Hy ftierf dell
Maart . By de ontleedirrg ontdekten wy de volgende verfcbynfels :
- de Borst
was met waterl opgevuld ; de longen waren met vbrc
fcheide kleine witte vlakken hezet ; 't hart was vect
kleiner 'dan natuurlyk ; in de lever ontdckte men' •o veral harde knoestagtige gezwellen ; een inzonderheid, grooter dan de overigen, woog tien oncen, uit de lever uitrefneden zynde ; de dartnen werden geheel en al zon .
der vet gevonden, en 't nctvlies r was volkoinnn verteerd ;
'c buikvlies was veel dikker dan gewoonlyk ; en de maag
by uit(i:ek klein . De Mild, de Nieren, en d alblaas
w rdun in haaren naruurlyken ftaat gevonden.
anneer
L 5
men
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men agt geeft op de verhaalde verfchvnfels, kan 'er g eir
twyfel overblyven volgens myne gedagten, of de ziekte
van den lyder had zy~, oorfpronk in een ongemak vat,
de Lever . Wy vondcn,"iiaar 't nauwkeurigfle onderzoek,
by de opening van 't -liglpam, Been de minfle blyk van
een gewond of gebroken loedvat ; 't was ook niet mogelyk dat 'er eenig bloedvat van belang, by 't doen van
de Bewerkiug van de p'aracekefis, konde gewond zyn .
VITTREKZEL EONS BRIEFS VAN DEN HEER APT D'ORFEULI,IE, AAN DEN BEER 16'U-gNF4p DESLOGES, Schryver van

de Afches de Poitou ; gedagtekend Airvault, 14 Jan .
1778 . OVER DE UITWERKZELS VAN EEN KAARS MET
KOPER-ROEST GEMENGD.

zag ik een verfchynzel, zeldzaam en geD eezerdagen
wigtig genoeg om eene plaats in uwe papieren to

verdidnen . Ik ging laatstleden Zondag, in den avond,
een Ridder van Maltha, een myner bekenden , bezoeken,
die nal~ deeze Stad woont . 1k vond hem in zyn leuningftoel ; by hadt een zees zieklyk voorkomen. Op de
vraag, wat hem deerde, kreeg ik ten antwoord, dat by
's avonds te'voqc'en, onder het leezen, door een Kaars
vergeeven was . Ik nam het voor een grap op : doch
zie hier wat by any voorts berigtte . Men halt de Kaars
aan xyn hues, gemaakt : veel Koper-roest hadt zich gezet aan de ketel, waar in het fmeer gefmolten was : men
fchraapte de ketel uit om de laatfte Kaars to maakcn, dersiv e dat dezelve met veel deeltjes Koper-roest vervuld
wierd . Denzelfden avond hadt men hem die Kaars geeven : by gimg 'er zccr digt by zittdn om to leezen . N•a a
enige • oogenblikken begon zyn gezigt to verdonkeren,
ley kreeg, cene draaIjipg in 't hoofd, met eene beeving,
did` hem toefcheen van denzelfden aart to weezen als of
de koorts hem overviel ; ' en by begon bier op ryklyk to
zwceteh Hy werd bier over ongerust : en veronderielde
dat deeze ongefteldheid zeer ligt door die Kaars kon veroorzaakt worsen , en lief zich `eene andere geeven . Terftond verminderden deeze toevallen ; ondertusfchen nam
by Ten lc, waar by by zich zeei wel bevondt,
Toen hem zag, was by nog maar een weintg_ ongefleid ,
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ftei3, on hadt cenigen last in 't hoofd . VVy fpraken
;met elkander over dit geval . II: dagt , in 't eerst , dat
by eenige ongeteldheid onder 4,leden hadt : dewyl hot
my bezwaarlyk voorkwam to begry pen, dat de rook, uit
ecn brandeode Kaars , komend3 genoegzaam bezwangerd
kan weezen met de deeltjes van Koper-roest, om iemand,
die 'er by toeval-lets van m emt, to benadeelen. Daar_
enboven moeten die deeltjes "door de viam gaande gezui .
verd weezen . 1k merkte nogthans op, dat hy, gezeten
bebbende tusfchen,de Kaars en sfchoorfteen, en zeer digt
by de een en de ander, hot zeer nakuurlyJ was , dat 4e
,damp van de Kaars, door hot w~I r aangetrokken , hem
voorby den mond ging, shit by lien moest inademen ;
to meer, daar by erkende, over luid geleezen to hebben .
Ik befluit bier uit, dat men bet Koper-roest, in hoe
klein eene hoeveelheid, en onder welk eene gedaante
oak, moot wantrouwen, on dat men in 't algemeen, meer
voorzorgs dan men gewoonlyk doet, tegen dit vergif
moot draagen .
MIDDEL OM BET NOOPDERLICHT IN EENE DONKERE KA .
J ER NA TE BOOTZEN .
Uitgedagt d r den Heer SAUEL DE TRIEWALD,, Raadsheer yarrzyne Ziveedfclte
Maj et eit.

(Overgenomen uit

de Analelta Tranfi2pina.)

in eene donkere Kamer, een zonneftraal koven,
Laat,
door een gat van een duiml, oyerkxuis : ontvang 'tic p

op een prisma, horizontaal geplaatst, derwyze alas dzelve de kanten raakt van een glas, '-t welk beneden
gedaante van een omgekeerde kegel heeft . Dit mo
men eerst met brandewyn vullen, en omtrent anderhalve voet van de prisma plaatzen . Maak, vervolgens, dat
de- gekleurde ftraal, die evenwydig loops, met de oppervlakte van den brandewyn, en die-derizelven raakt, ont- .
vangen worde op een zeer wit . kleed~ !van omtrent vyf
'voeten in 't vierkant, en gy zult-als dan, op,dat doek,
de nauwkeurigfte vertooning helhen van het Noorderlicht . Gy zult dezelfdc beweegiage, dezelfdelic hudding
in de 1uchtftraalen .Aen als zich am den hefiiel, by 't 1
Noor-
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Noorderlicht, vertoonen . De lichtftraalen, als zo veele weerlichten uitgefchooten, en zich vervolgens, op
duizenderlei wyzen veopreidende in de wolken van onderfcheide kleuren, zullen uwe oogen treffen ; dit is het
uitwerkzel der dampen, '*e uit den brandewyn opfty .
gen, eenigzins warm geworden door de zonneftraalen .
De oorzaak van de verrooning en van de veranderim .
gen diet lichtftraalen, in deeze afbeelding van het Noorderlichc, moet toegefchreeven worden aan de meerdere
of mindere warmte der*rtonneftraalen, die eene min of
nteer merkbaat,e uitwaa feming der vluglte deelen van
den Brandewyn to wege brengen, als mede aan de onge
regelde beweeging der ftraaftn tot ons van de zon komende. Men kan hier uit afneemen, dat deeze vertooning verfcheide uuren kan aanhouden, dat ze elke minuut verandert, en noit verveelt . Men mag tevens,
aanmerken, dat deeze Proeve een der vermaaklykfte is,
die in eene' donkere kamer kunnen genomen worden ;
doch moet to gelyk toeftemmen dat dezelve niets does
om de waare' natuur des Noorderlichts to verklaaren .
ALGEMEENE AANM)~RKINGEN OVER DE NATUURLYKE HIS'TORIE DER VISSCHEN .

Van tyd tortyd hebben wy, in ons Mengeliverk, uit
het keufir"work van den 1-Teer de BUFF ON, over
9, de Vogelen, dat gedeelte onzer Leezeren, 't welk
„ t k in de Natuurlyke Historic vindt, van de Ge~s v derde-bende, de voornaamfte en bekendfte, als ook'
--de zeldzaamfte, opgeleverd, en zullen daar mede
~°voortvaaren, 'zo ras de verdere uitgave van het
Franfche Werk ons daar toe in 'ftaat ftelt . Middeler;, wyl zullen wy, om'- in deezen -tak onzes Mengel„ werks niet te, kort to fchieten, nu en dan, een Visch
;, behandelen ; en, zonder ons tot een enkel Schryver •
„ to bepaalen, uit de beste Natuuronderzoekereri ; die „ van dit gedeeke der Natuurbefchouwinge hun werk
„ maaken, het weetenswaardigfte overneemen . TOE eel*
„ ne Inleiding • diene de tegenwoordige Algemeene Aan„

„

~, merkini over de Natuurlyke Historic der Visfchen ."

De ongemeete Oeeaan is de groote verzamelplaats-der •
Vi% .
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Visfchen . Zommigen hebben gedagt, dat alle Visfchen
vatuurlyl tot -dit zotite Element behooren : wat bier van
ook zyn mope, vast gaat het„,Ot,dat veelen van 't Geflacht der Visfchen, waar andgr eenigen van lyfsgeftalte
yerbaazend groot zyn, terwvl'%nderewbykans eindlooze
fchoolen uitniaaken, zich alle in 't Zeewater onthouden,
en zeer fchielyk is Versch voter zouden fterven . In dit
wyduitgeftrekt } ten onpeilbaar deep berblyf , huisvesten
'er Dui-zenddri,-,wier .gedaante wy nog niet kennen . De
we etgierigheid der' Menfchen heft 'er veele uit de diepte to voorfchyn gehaa)d, en hunno f behoefte een nog vee#
grooter aantal : deezer g aante is ons bekend : doch
hunne leevenswvze is voc't meestendeel verborgen in
bet ongeftuime Element, 't geen hun bedekt .
Het petal der Visfchen, waar voor de Menfchen Naamen hehben uitgedagt , is , volgens ' den Ridder L 1 14N Eus, meer dan vier honderd . De Heer J . R . FORSTE&
merkt aan, dat, niet tegenftaande de zwaarigheden, om
de Visfchen, in de Zuidzee zich onthoudende, to ontdckken, door then bet aan bekwaame Visfchers ontbreekt,
en uit andere oorzaaken, die Oceaan nogthans,,op verfcheide plaatzen, vier- en zeventig voorheen orhekende
foorten opleverde, behalven omtrent vgertig j door z I Kiv E u s befchreeven ; en houdt her vo*hoogwaarfchyniyk, dat bet getal der nog niet ontdAte, ondanks deeze toevoeging, verbaazend groot is . Hier uit zou, in
den eerften bpflage, fchynen, dat de Historie , der Visvry ryk was ; doch wy zullen dit ftuk, van nader
fbychen
befchouwende, bevinden, dat wy van bet grootfteb
gedeelte zeer,welmg ,weeten . DeNatuurlyke Histozt der
jisfchen , belooft uTt . dit oogpunt befchouwd, weinig
vermaaks . De Natuuronderzoelserp hebben, tot hier : .
toe, over 't algemeen, in ftede van den aart der V'
fchen na to gaan, zich meer bevlytigt om de Naamly
ten to vermeerderen : en de Leezers worden, in plaats
van waarneemingen en proeven aan to treffen, •u pge,
houden met een lange Naamlyst, die hun door een dorre
overvloed verveelt .
De algemeene gedaante,der Visfchen is aan wedereinden fcharp, en in 't midden uitpuilende : deeze geftalte
ftelt hun in ftaat om de vloeiftoffe, welke zy bewoo .
nen, met fnelheid to klieven . De byzondere 1 ; a`sgeflalte,
door de Natuur aau de meeste Visfchen geichorken 3
trapt
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tragt de Mensch cc volgen in het maaken der Schepetr,
op de zeilaadre gebouwd ; de voortgan -'nogthans, van
een Schip, door alle 1*,i middelen van
enfchelyke vin
ding geholpen, -komt m in vergelyking by de fnelheid
der fchepzclen, Abor de Tatuar verorden& om in 't water to woonen . Zommige groote Visfchen haalen zees
gemaklyk een weIb zeild ship, met voile zeilen en den
gttnft3 fen wind vaarende,
; inellen 'ex , zonder nioei
te, rondsocn, en fehieten bet op gemul c .voorby.
De voornaamfte werltfiiigen , tot lick 'beweegetr der
Visfchen, zyn de Vi xen ; die by deezen talryker zyn
dan 'in nderen . Doctr het ~lgt' niet alt oos dat de Vis :
fclien, rykst van Vinnen vWorzien, fnelst zwemanen
de Haay wordt voor eon der fiielfte zwemrners gebou :
den, en ontbrcekt nogthans de Buik-vinnen : de Schelvisch beweegt zich -'zo fchielyk' niet ; en' is nogthans,
volkomen tot vaardig zwemmen gefchikt. De Borst .
vinneiT dhenen eenigzins als riemen, om den Visch voorwaards to ilruwen, en ftaan een weinig •, agter,de opening
der Kieuwen -- zyn ddorgaans 'breed -en iterk, en beantv3+oordft • eenigermacen , aan de zelfde einden, voor de
Visfchft in het Water, -als de Vogels in -de lugt de wicken . Met deezer behulp verheft zidh d e ~ L'lieg•e nde visch
boven de opper'lakIte des waters, en verwisfelt, vobr
eethgen tyd, van Element ; zy vliegen 'er redelyk fnel
lnede zo fang het gewricht rat blyft ; docb hunne vlugt
wordt moeijelyk en rraager, nab gelange •d ic drooger
Wordt ; en iy vi eti •z ieh,' has gene wyle gevlogen to
4ieblipn , genoodtaakt, weder in 'c water to ftryken . --~
NaVt de Borst-vinnen komen de Buik-vinnen, beneden
aan het lyf geplaatst : deezc leggen alcoos vlak op 't wa, in welk een fland •d e Visch ook moge weezen, en
ekken eer or* -&n Vis li to doen ryzen of daalen,
n om de vobrtgaande beweeging te ,bevorderen . De
slug-vin loopt tangs de rug, en dient om den Visch in
even*igt tc houden, als mede in het voorrzwemmen . By
veele Visfchen ontbreekt deeze ; doch in alle Platte Visfchen is dezelve vry breed, terwyl de Borst-vinnen na :.r
evenredigheid final zyn . De Aars-vin beflaat dat gedeelte van den Visch,'t welk tusfchen den Aars en den Staart
is, en k'omt den Visch to ilade om hem regt overeind to
houden . 'IEindelyk fchync de Staart, die in eenige Visfchen pla-t ligt en in andere rechtftandig is, het grooc werktuig
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fuig der beweeginge to zyn : de andere Vinnen zyn be.
hulpzels, en geeven rigcing aan den voortgang : de Visch
Root daar by den radden en ftetten Staa}' t van de ecne
ha de andere zyde wendt, het water, dat agtcr hem is,
weg, en door die overhandfc! ftootjng gaat de Visch
voort, even als een boot, die met een wrikriem, op den
achterfteven geplaatst, gewr kt wordt .
EenVisch,
den Staart-vin afgefneeden zJnde, n akt met het .fjumpje
wet groote beweeging doch zwemt flegt, Het getal, de
grootte 5 en •d c plaatzing der "Vinnen fchvnen alle meet
ingerigt om aan de geftalte van
Bewoonders der diepte to beantwoorden, dan , enkeI_ ~om den fpoed, to vermeerderen. Wanneer de op breed en zwaar is, zyrl
de Borst .vinnen breed, en voornaamelyk geplaatst om
het voor over buicelen tebeletten ; • wanneer de Kop
final is, of in een langen bek uitloopt, en daarom : flint
to zwaar words •t en opzigte van,den Smart-, vindt . men
de Borst-vinnen klein , en de Buck,vinnen ontbreeken dik .
wvls geheel en al .
Gelvk de meestc Diercn, die op 'c land leeven Joe.
kleed zyn met cen dekzel, om hen °tegen de c enade
des weders to befchut$en, zoo zyn alien, die d* diepte
bewoonen, bedekt • t. een glibberige flymerigg ftoffe,
welke hunne lichaatnen befchermt, tega de onmiddelyke
aanraaking van- de ornringende vloeiftoffc : dienende niet
alleen om den Visch to befchutten ; maar oak om zynen
voortgang door het water to bevorderen . Hicr onder.
vindt men in 't algemeen een fterk bekleedzel van fchub .
ben,'t welk, als een genialiden kolder ,den Visch nog klagt,
daadiger befchermt: een deiczel, 't geen aller aan t en
verwondering vetdiet~t . Once Landgenoot, w~ len
it A S T R R, heeft 1*er over keurlyke waarncemingcn gt
daan . Zeer verfchillen zy in gedaante en grootte ; h ,,
geral van zommige beloopt eenige duizenden ; em hef4
ben, door het Microscoop bekeeken, veel elykheids
met de fchulpen der Schulpvisfchen, alle zyn zd", aart
den bovenkant, eenigzins verheeaen, en van onderect
hol road ; veele hebben ook, tot-vaster inplanting in
de huid, aan die zyde welke onmiddelyk bet lichaam
raakt, eenig-e puntjes of ftekeltjes . De fchubbenvanal .
Ie Visfchen, zonder onderfcheid, zyn, fchoongemaakt,
wit of parelkleurig ; weshalven de verfchillen* kleuren
van deeze Bewoonders der diepte, en ook- de mengeling
van
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van kleuren van denzelfden Visch , van de fchikking det
.;fchubben afhangt , of ook wel veroorzaakt wordt , door
't lymerig vlies 'c well de fchubben tot een overtrekzel
dient. Hot verlies van een aantnerkelyk getal fchubben
doet den Visch %vermydelyk fterven . Het fchynt dat
de nieuwe 't gemis eenige weinige weder vergoeden .
Ook heeft 'er, ge yk me wil, eene jaarlykfche veranderirtf;~n dit bekle ze1 de Visfchen piaats, even als de
viervoetige Dieren van hair, en de Vogels van Plumadie,
verwisfelen ; doch gnat 4by de Visfchen op eene geheel
epdere, wyze toe, en Deft meer overeenkomsts met den
aangroei der Boomen ; dit althans is de gedagte van
den fcherpzienden L E E U w% N H O E IC , die vastftelt dat
'er, jaarlyks eene nieuwe fchub over de voorgaande heen
groeit en zich naar alle kanten buiten de randen van de
oude uitbreidc . Onder dit fchubbig bekleedzel vindt
men gene olieagtige zeifftandigheid, die de poodige warmto aan, het gefchubde Geflacht fchynt by to zetten .
De Visch, in deezer voege op zwemmen afgerigt, on
door bekleedzelen voor uitwendig leed befchut, is, zo
gel aloe Vietvvoetige Dieren en Vogelen , met zintuigen naar zynen ftaat en leevenswyze voorzien . Ze molten ons, in zommige opzigten, gebrekkiger toefchynen :
en de onkunde, uit gebrek van behoorelyke waarneemingen fpruitende, moge den Visfchen eenige zinnelyke
gewaarwordingen, geheel of ten deele, ontzegd hebben : laatere proeven, overtuigen ons dat zyy dezelve be .
zitten .
Wie zal hun het gevoel betwisten, 't geen zy met alle leevenden gemeen hebben? Schoon de fchubben, go'-Yk wy aanmerkten, hun befchermen voor veel aanftoots :
aakt, egter, derzelver drukking etne prikkeling in de
id, waar toe de vorkswyze graatjes, zo kenbaar in
den Snoek en Elft, misfehien diet weinig doen .
De Reuk words hun van alien toegeftaan ; daar zy
nleestal hot uiterlyk werktuig des Reuks hebben : en
de zodanige waar aan men dit niet befpeuft, nogthans,
inwendig de daar toe gefchikte deeltjes bezitten : en de
ervaarenis, blyk by blyk, oplevert, dat zy, door den
geur van eenige dingen gelokt, en door den stank van anderen verdreeven, worden .
Dat zyA fchoon met een beenagtig en op 'c eerfte qanz en niet zeer gevoelig gehemelte befchonken, den
flnaak
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finaak niet derven, blykt uit de keuze der Spyzen : eenige aazen op Visch alleen, zommige op Visch en Waterplanten .teffens, anderen op enkePWaterplanten : terwyl
eenigen, gelyk men dit by andere Dieren aantreft, allerlei drekeen vuiligheid inzwelgen. *Dat kiefche Visfchen den eenen fpys boven den anderen ftellen, hebben
de Liefhebbers, die Chineefclz Go ud ' c1fes houden, meermaalen opgemerkt : nieuw water
kreegen hebb nde,
waarin, wormpjes z n, aazen zy daar-,greetig 015, en
l aaten de kruimpjes brood of "wel, die zy anders nut .
tigen, onaangeroerd.
,Oudtyds heeft men hu 't Gehoor geheel ontzegd
eerst het den Walvischa tige Visfchen toegekend : en
vervolgens ook aan de andere . Wie over beide deeze de
ontdekkingen van den onvermoeiden P . CAMPER gelee.
zen heeft, zal des ten vollen overtuigd worden : en niet
langer het oa4e vooroordeel, dat de Visfchen zo doof als
ftom zyn , aankleeven .
Stomheid zelfs , hun algemeen toe to fchryven is met de ondervinding ftrydig . Bekend is bet dat de Walvisfchen zomtyds cen geloei maaken, op eene verren affland hoorbaar ; de Pi r flaat
een piepend _ geluid gelyk de Knorhaan een k rrbnd,
waar van zy beide den naam ontleenen .,
de opening van 't Gehoor by alle Dieren,,ldie in
t water
leeven, zeer klein en nauw, ze is volkomen gefchikt
naar hunnen leevensftaat : de veelvuldige zand., flyk.
en modder-deeltjes , geftadig in bet water vermengd,
zouden een wvder gehoorweg ftraks vervullen en ftopDen .
Wonderlyk is het maakzel des gezigts in de Visfchen .
De Walvisfchen hebben alleen oogleden en wenkbi`au,
wen als de Landdieren ; de andere derven c ; loch het
oogluikend Vlies, war mede zy bedeeld zvn, is genoeg
om 't geen, in algemeene omiandigheden, hun oog
kan fchaaden , of to weeren. Oogen van het zelfde maak.
zel' als dat der Landdieren, zouden den Visfchen van,
geen dienst weezen : dewyl de middelftoffe, door `welk; "zy zien, verfchilt, en de braking der_Lichtftrdalen,
onderfcheiden is, uit een vdelder An een dikker middelfloffe overgaande. De liehtftrailen zouden in 't oog der
Visfchen : dewyl bun de eerfte zanienloop, lien wy in
de waterige vc$gtigheid onzer oogen hebben, ontbreekt,
noodwendig elkander voorby fehieten, en gevoiglyk niet
in ftaat zyn, om, byeen vergadord, op den grond van 't
1. DEEL. ME9iGELW .~tO . 4.
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oog to vallen : om dit to verhelpen is het kristallyne
vogt van hunne oogen in een ronder vorm en van kleinder omtrek gegooten Aen dus moet 'er, volgens de rege .
len der Gezigtkunde, een grooter breeking zyn in den
zatnenloop der ftrpalen : terwyl,'t geen by ons in twee
reizen gefchiedt, by hun in wine refs gedaan wordt : de
ageklootrondheid va ~iit kris allyne vogt kunnen
lyks a~rtieemen in ' chelvisfchen , Baarzen , enz.wVC sgelyks r, ten einde hunne oogen bekwaam mogten weezen
om zich naar de verfcI 1ende zamenloopende of afivykende,,.ftraalen to fchikken, het netvlies van onderen
met eene fpieragtige ftoffe yoorzien ; door dit middel
denkt de Eerw. DERH&M, dat zy het netvlies kunnen
opener( en fluiten, en dus den gezigtbol verlangen of
verkorten . Uit her geheele geftel is of to neemen, dat
de Visfchen byziende zyn . Wie heeft niet opgemerkt ;
de Qnderfcheiden plaatfing der Oogen in . Rond-en PlatVisfchen, in deezen ftaan zy to wederzyden van dear .
Kop, in geenen aan den eeneq kant, daar zy zich meest :
op den grond onthouden, en -alleen op- en zywaards to
zten,h en om hun voedzel to zoeken .
Sehoon dus de Visfchen, met Oe zintuigen tot hun be.
ftaan noodig, begaafd zyn , fchynen zy in een laager kring
dan de Afdere Dieren to beweegen . Zelfsbehoud, en bet
voottzetten van, hun geflacht , maakt de hoofdfom uit
van' hgrine werkzaamheid, en zelfs bier in gaan zy eer
werktuiglyk, ,daft by verkiezing to werk. Een onophoudelyk zoeken na voedzel as de dryfveer van alle hunne
bev~eegingen : deeze zet hun aan om allerlei gevaaren in
den fmond to loopen , en greetig het lokaas in to zwelgen . 't Geen zy, zelfs uit het water gehaald, nog bly
yen eeten .
De Maag is dobrgaans digt by den Bek geplaatst, en,
hoewel niet begaafd , met eerie merkbaare liette, bezit
dezelve een verbaazend vermogen van verteeren , niet al.
leen Qveeke Viseh , maar ook veel harder zelfftandigheden,
als Kreeften, Krabben ; Mosfelen, Oesters, en and e~ e
Schelpvisfchen . Deeze zwelgen dc Kabbeljauw en de
Steur met alleen in, maar ook door ; fchoon de fchul .
)en daar van zo veel harder zyn dan de wanden van de
VIaag, die dezelve omvat. Dit verbaazende vermogen
van de irlaag der Visfchen heeft met reden de nieuws .
gicrigheid der Wysgeeren gaande gemaakt, en het ftel .
zel
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lrti dead zodanigen,, die do hette c 'r Maag voor eene go- ;
, omvergewor=
toegzaame rede der verteeringe
TNTER fchynen cc be=
pen .. Eenige proeven van Dr .' INTER
wyzen, dat 'er in de Maag der Dieren een v crmogen
van dierlyke gelykvormigmaaking plaa's hebbe, 't welk
bepaald / noch befchreeven kan worden ; een vermo=
gen, 'tgeen de zelfftandigheden, doos_kun ingezwolgen,
Verkeert in een pap, gefchikt to hunner voeding.'lDit
gefchiedt niet door wryving, noch door cenig viitbind :
vogt, noch door warmte, noeft door beweeging i noch
door derzelver vereende krag*en ; doch door eobig tot
heden onbekend beginzel, 't welk op eene verfchillendC
wyze werkt van alle foorcen der kunstverteering . Dit
vermogen huisvest in de Maag der Visfchen in een groo ,
ter maate dan by eenige andere Schepzels i ook gaat de,
verteering zeer fcbielyk toe. Dit blykt uit eene byzondere waarneeming van den Heer ANDERSON , als liy
aantekent, dat de Visfchers van 't Heiligland en de Eli
ve, die, om Schelvisch to vangFn, hunne lynen in zee
werpen, en altoos, om de zes uuren, by de verandering van bet ty , weder ophaalen, waargenomen *b, en s
hoe eon Schelvisch, dapr aan gevangen ; en door eeri
Kabbeljauw ingeflokt, elke men dus ook magi word s
de' SchelirAch in then tyd reeds verteerd is, en de hook
dermaate in den Kabbeljauw gehaakt zit, dat men dien
daar mede uit bet water treks . Hy inerkt ook aan, dat
de Kabbeljauwen een brok bouts, of lets anders , dat
voor hun onverteerbaar is, ingeflokt hebbende, de TV ag
uitbraakcn, buiten den bek omkeeren, die op deeze,~wyze ledig maaken , affpoeleii, en weder in haalen j wan:,
neer zy ook terftond weder aan 't eeten gaan .
Niet tegenftaahde'de Visfchen zeer hongerig zyn, en
altoos aazen, kunnen geene Dieren langer dan zy voed
zel misfen . De Goud- en Zilvervisfchen , die men is
glazen houdt, fchynen niets dan enkel water , of de
InfeCten, to klein om door het oog gezien to worden,
to behoeven. Men weet dat zy maanden lang leeven
zonder fchynbaar voedzel to nuttigen . De Snoek zelfs,
een van de verflindendften onder de Visfchen, zal alleen
in een vat leeven, en 'er dikwvls in groeien :
Onverzaadlyk zyn, ondertusfehen,de Visfchen ;al, het
leevende, 't geen hun voorkomt, fchynt hun'een aan •
genaam voedzel . Eenigen , die kleine bekken hebben $
aul
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aazen op wormpjes en -, uit van andere Visfchen : zont
igen, van wyder,, end voorzien, zoeken grooter
prooij, onverfchillig tw welk eene foort, 't zy van
hunne eigene of vreemde : de wt dstgebekten vervolpn
bykans alles wat leeven ontvangen heeft, dikwyls ont=
ftaat 'er tusfchew hun een heftigen ftryd, wanneer de
Vest
ekte Viscls'li" overvwinning behaalt, en zyn vyand
vet ddt.~ De klei der Visfchen hebben geen leans, in
die ggelyk gevegt : hunrie gewoone wyze van ontkoming beftaat in to zwt#ttmen na de droogten, waar de
groote• hun niet kunn~n wervolgen . Hier worden zy,
op hunne beurt, verwoesters, en leeven van de kuit tier
grootere : die zy op hee water vinded 'dryven : 't gevaar
volgt hun nogthans allerwegen . Zelfs op de ondiepten
leggen de Oesters , de Mosfelen, en anderen met open
fchelpen, en de kleine Visch, die onbedagtzaam in hun
bereik komt, vat ten zy in hun fchelp, en verilinden
den beflooten prooi op hun gemak.
De jagt, die de Visfchen op elkander tnaaken, bepaalt
zich niet, gelyk die der Landdieren, tot een enkel gev est, f eene ankele pooging ; 4hoolen van de eene
foort volgen die van cene andext, door -8,en wyden 0ceaan, sjn ale poolen tot de evennagts lyn . Dus zet
de Kabbeljauw van Newfond land de Wyting naa, die 'er
vcw*'vlugt uit de zuidlyke oevers van Spanje . Men wil
dole dat de Caehelot, of Spermaceti Walvisch, de zamengefchoolde Ilaringen jaagt, ert in Pen hap duizenden
dpbokt .
Djt kan een der redenen weezen van de jaarlykfche uittochten der Visfchen, ilit het eene gedeeite des Oceaans na bet andere ; doch behalven deeze zvn 'er andedie daar toe medewerken . De Visfchen kunnen
=ngezet worden, om de plaats huns verblyfs to veranderen, voor eene die beter met hurme omftandigheden
f1rookt , o€ geftrhikter is om kuit to fchieten . 't Is op.
merkenswaardig dat de Visfchen niec zeer gefteld zyn op
gansch koude wateren, en doorgaans de warmfl :e plaat .
zen opzoeken . Dus vindt men ze des zomers, in grooten getale, op de droogten, digt by 't ftrand, waar de
zon het water, tot den grond toe, kan verwarmen :
daar en tegen vindt men des winters de Visfchen by
den grond in het diep der Zee : want de koud'e des
dampkrings is Wet doordringend genoeg o n zo diets
door

DItR VISSCHEN.

169

door to dringen. De kcude ht,let een zelfde uitwerking
op .den Riviervisch : naa flreng,,Lvorst komen 'er veele
dogd boveu dryven .
Schoon alle Visfchen in 't water leeven, hebben zy
Nen de lugt tot .' bet bo laan noodig . Bet geheele go.
flaght -der Walvisfchen ademt op de elide wyze als wy
Meefchen, en komen een zeer kgrten tyd boven, om
verfehe ~lugt ' to fcheppen ; doch d geheel ondep :,water
blyven, hebben nogthans lugt noodig, of zip, 'Lerven
binnen weinig minuuten . Zonlyds komt al de Visch jn
eenVyver om, wanncer bet Ys overal de opperv4kte v tj
,bet water -bedekt , en' de
t van de onderliggende
vloeifloffe weert. Indien'er een yt in 't ys gehakt wordt,
zwemmen de Visfchen van alle kanten daar been, om bet
voordeel van de frisfe lug ; to fcheppen. Zo vol>}re c
noodzaaklyk is de lugs voor alle Dieren ; dock byzo er
voor de Visfchen, dat zv, zo als wy aannierkten, (legs
weinig minuuten zonder dezelve kunnen leeven ; npg,
thans valt 'er niets bezwaarlyker dap reden to geeven
van de wyze evaarop zy deeze noodwendige verfris,Hng
verkrygen . Allen,die Visfchen in 't,wa er gezie heliben,
1lerinneren zich hier aye,,lfs de beweeglng hunner Iippep en
kieuwen . Deeze bew+ i?g ; 'in,'t gefchub~e~l Sgt, t~
ongetwyfeld overeenkornflig met ons ademhaaren ; doch
het is geen lugs
;, maar water,,"t geen de Visch met de
daad in zwelgt, en, by elke beweeging, uit de kieuwen
outlast. De Visch neemt eerst eene hoeveelheid"waters
in den bek, deeze komt tot de kieuwen ; zy fluiten, en
beletten bet water, dus ingezwolgen, na den bek weder
to keeren : terwyl bet beenagtig bedekzel der kieuvben't
zelve verhindert daar -door to gaan, eer de'Visch een
b-jhoorelyke voorraad van `lugt uit bet in diervoegenbeflooten water gehaald hebbe : dan openen zich de been ;
agtige bedekzels , en geeven'er cen vryen doortocht aan
door dit middel worden de kieuwen weder geopend en
laaten eene verfche hoeveelheid van water in . Bet get3l
der flukken , tot de Ademhaaling der Karpers noodi,g,
door den Heer D U V E R N E Y naauwkeurig nagegaan ? is
ongelooflyk groot, en zou , volgens hrin , twintig duizpnd
beloopen .
Maar hoewel dit de algemeene wyze is om de Ademhaaling to verklaaren,blyft de zwaarigheid over, om to
weeten, wat 'er gedaan words met deeze lugs, door deaf
M 3 '
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Visch van het water gefcheiden . 'Er fchynt geene ont.
vangplaats om dezelvr,~,t~a bevatten ; de maag, de veornaamfte holligheid zytl k*n het lichaam, is to zeer met
voedzel vervuld tot dat einde. Men vindt in veelen gi
be, aantnerkel* holligheid, ik meen de Lugt- of Zwen,
blaas, die kan tlieIkn om de lugt', tot het leeven dienftig,,
to bewaalren : dan 4; hedendaagfche Wysgeeren hebben,
tints sang, dezelve tot een geheel ander einde doern
diepen,'om naamlyk dell Visch in ftaat to ftellen tot het
booger of laager zwemmln in 't water, naar gelange zy
dic ' uitzetten of inkrimpfn. De ouden hielden deezc
blaas voor cone foort va verzamelpla4ts der lugt, waar
van de Visch, als't na dig was, gebruik maakte ; dit:
oude gevoelen is nit geheel to verwerpen : wanneer men
in aanmerking neemt dat vc+l Visfchen, daar van voor,
zien zyn, die geduurig zich op den grond onthouden,
-als de- Aal en de Both . Veelen daar en tegen zyn ge-s
heel van deeze I,ugtbla ;xs ontbloot, en zwemmen met
gemak op allerlei diepten, all de Anchovies en de Rivier Grondel . In de daad, iiet getal der Visfchen, die
dit ditel'ontbeerefl, levert alleen egn .genoegzaam bewys
op', dat het zo noodig niet is tot~;twemmen : en daar de
Buik-viniAen die in alle Visfchet'i vlak op 't water ligen, tera vojlen genoegzaam fchynen om ze op allerlei
iepten to hoyden, zie ik niet veel noodzaakelykheid4
+door deezed inwendigen toeftel tot het ryzen en daalen,
(liet vervolg by de eerstkomende gelegenlreid .)
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y voordeeleq, ontftaande tit hot regelen 4erdIiften,
ten opzigte van onze Lichaamsgefteltenisfe, zyn zo
menigmaal aangedrongen, dat hot noodlogs is daar vary
Con enkel woord Beer to reppen . De aanmerkingen,
die ik thans voorneemens ben op ;t papier to brengen,
ju11en zich bepaalen tot de rnaatigheid in 't eeten byzo i .
per, en de voordeelen daar uit voor de Ziel herkamftig .
14 hoe yelrre' de yerftandlyke ygrmogetl$ yerknogt
7-YT;
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zyn aan de dierlyke huishouding, is eene nafpeuring,
meet gefchikt voor den Natuurkundigen Wysgeer, dan
voor den Zedefchryver . De o
finding van elk, hoofd
'^,oor hoofd, moet hen overtui'gen van derzelver gemeen .
:r hap, voor zo verre de Ziel en Lichaa
met elkander
deelen in de aandoeninge van vermaak pf an fmarte .
Iemand zou zich veelljgt verbeelden r, dat de Stoicynfche
grip van de onafOngevoeligheid gegrond was op een
hanglykheid der Ziele van het Lichaam . Vo~ei s de
Leerftelling deezer Wysgeeren kan de Ziel, als ',t ware,
cene belanglooze toekykfter weezen, terwvl het Li .
chaam de' fsnertendfte pynen 1ydt : doch de Hedendaaglche Wysgeeren, hoe genegenf om Stoicynen to weezen,
kunnen met nalaaten zich gevoelig to toonen als jicht
of graveelpyn hun aantast . x
En nogthans , anneer de Ziel met het Lichaam lydt,
in het geweld der pyne en den aanval eener kwaale, be^dindt men dat dezelve haare gewoone fterkte wederkry .
en, als het Lichaam tot gezondheid en fterkte hereld is .
Ene foort 'van teyens lyden is 'er, waar in dp Ziel
blyft lyden, zelfs nak4at het Lichaam verfrist is . W n.
peer de lustlooze kva hlg, en de walgendj zatheid - an
eene pas be gsane buitenfpoorigheid allenglel~' bedaard
Is, blyft de Eel nog eenen last voelen, die geene poogingen kunnen afwenden, en omringd met eene wolk,
Mien de tyd alleen kan verdryven .
Schryvers, die het ondernomen hebben regels op to
ftellen voor den Letter .oefenaar,, in zyn ftreeved na
Letterkennis , misfen -noit aan to dringen op eene gere,geldheid en onthouding in 'c ftuk van fpys en drank . Zy
oordeelen bet een vrugtlooze arbeid, na bet vermeerderefi
van den voorraad der denkbeelden to ftaan , en de krag;
van de doordringenheid des verftands to vermeerderen
zonder cene ftipte .waarneeming der Wetten van maatigheid .
Men heeft opgemerkt, dat de Stichters van Collegien, die geen geld ontzien hebben in het vervaardigen
en opcieren der Gebouwen, zo ruip en r .yklyk niet ge.
weest zyn in hec verzorgen van 't voedzel der Bewooti .
deren .Misfchenwardz_Befchrm ndLet
teren overtui d van de onmogelykheid van 't Hoofd en
glen j3uilc tg
ns to vullen, en verkoozen liever, dat
M nr
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en PLATO geestlyk voedzel aan de Zicl
zouden verleenex1, dar. dat de Kok een overvloed van
grof voedzel aan het
am"zou verfchaffen.
H o n A T i u s merkt, i een Rekelfchrift , waar in hp
voordeelen'der Maacigheid optelt, met eene wondet~
choonheid vq$. u'tdrukkmg, - aan : ,, Dat het Lichaam,
T• overlaaden met voedzej, de Ziel met zich nederbuigt,
• en dam ; deel van den Godlyken Geest, 't welk tot
• verheevene befchouwing gefchikt is, aan de aartle• hegt N .
Dat Aurora eene Vriendin der Zanggodinnen zy, is
een bekend fpreekwoord, en behelst, gelyk meest alle
deeze kortbondige Spreuken , op de ondervinding gegrond ,
eene juiste aanmerking : doch , indien vdy eene evenredige oorzaak voor dit uitwerkzel .zullen opgeeven, weet
ik niet of 't zelve niet met evenveel regts aan de fpysonthouding, als aan de verfrisfing van den flaap, moec
ioegefchreeven warden . De ledigheid van de Maag geeft
fcherpte aan 't Verftand, kragt aan de Verbeelding, en
vastheid aan 'c Geheugen .
It, ij,s wel bekend, dat de voornaamfte maaltyd der On .
det~' de avondmaaltyd was, en men 4heefc zich verwon.
de
'r%, dat z wier Wysheid in 't- lgemen zo zeer door~traalde in -, rfcheide , inrigtingen, bet gemeene leeven be .
trefende,, een voet hielden then nu van de meesten fchadelyk valor de gezondheid gekeurd wordt, 't Is, nog,
thans, nie onredelyk to veronderftellen , dat zy hun verRand niet wilden bezwaaren,, door op den dag, ddn tyd
om 2aaken of to doen, den honger to ftillen ; zy verkoozen liever, de feest- en tafelvermaaken to neemen, als
',er geen meer zorgen waren, en van het gastmaal na bed
se gaan .
I-let fchynt, dat de ongemakken, die de vatbaare ver .
ogens aandoen, door onmaatig aeten, zich niet bepaa .
n tot het redelyk gedeelt,e der Scheppinge. Een myner Vrienden, die een groot liefhebber is van de jagt met
honden, berigt my, dat bet noodig is deeze Dieren
bykans in ecn geduurig hongerigen ftaat to houden, om .
ze to fcherper op de jagt of to rigten .
II.
ARISTOTELE$
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r- • Quin corpus onu,Jfu=u
,Nestcrnis vitiis anitnum quoque prcegravat una
4tqu, afagit humi dirinx particulam pure.
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r- Ik ken een boertig Man, die voorgeeft, de uitgeitrej theid van iemands verftand t kunnen afmeeten naar
de +dunheid van zyn buik ;-en ' et voorwaards fteekea
van'den buik, vermoedt by eerie aar aan oeantwoorden . '
c Aikheid van harfenen . Ik kan, nogthans, met hens
niet • geheel inftemmen : dewyl rankheid ee diklyvighe4
altoQs niet veroorzaakt worden door ofthouding of vraat_
agtigheid : doch wanneer een deezer lichaamsgefteltenis.
fen, uit een van -die beide oorzaaken hervoort ; komt,
moet ik erkennen, dat bet gevoelen myns Vriends 'zom .
tyds op waarheid f}eunt, en door de ervaarenis onder4,
fchraagd wordt.
VFRHAAL VAN DE wYZE,WAAR OP DE TEGENWOORDIG RE .
GLERENDE KONING VAN ZWEEDEN DE GROOTE STAATSOMWENTELING IN DEN JAARE MDCCLXXII . TE
WEGE BRAGT .
(Overgenomen uit c . YR . SHERIDANS History of the late Revolution in Sweden .
o den ne6entienillern van Oogstmaang , files ars
MDCCLXXI1, vfoeg in den ,morgen nc, beflooc
zone Zwredfthe Mltl'efteii, l et masker of to werpen, en,
door gewe d, die magt to verkrygen, welke de Staaten zo lang misbruikt hadden, of in dit beftan om to
1 -Toer,
omen . by z
:ch gereed maaktc om zyne kamer to very .
laaten, vertoonde zich op zyn gelaad eenige onfteltenisfe ; docht deeze fcl .een niet to ontftaan uit cenig dugten
voor zyn eigen plot . Hoe groot de Eerzugt van deez
Vorst moge weezen, zyne Menschlievenheid behoef~,
daar voor met to wyken . Hy vreesde, dat bet bloed
van eenige zyner Onderdaanen geftort mogt worden, in
bet volvoeren eener onderneeminge, die by zich niot
icon voorftellen tot stand to zullen brengen, zonder toeviugt tot geweld to neen-en .
Zyn geheele gedrag, geduurende jlien dag, zo wel als
p^;a de Staatsomwenteling, billyken deeze gisfing .
Een groot aantal Officiers, zo wel als andere Perfoo .
pen, die bekend flonden, dat zy de zaak des Konings
warcu toegedaau, was befeheiden, om lien morgen hun .
no
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ne opwagting by zyn Majeft'eit • to maaken. Voor tied
uuren zat by to paard en be~ogt bet Regiment der,,Ar.
tillery . Langs ftraat qde, was by beleefder dan .gewoonlyk , jegps allen_, dje hem tegenkwamen ; zich ge~tneenzaam btii gende boor 't laagitc Volk . Wanneer de'
oning pa ~ alcis wddcrkcerde, was de bende der
h
lyfwagt, were
i dab de wagt moest houden, bvden
met die<_wellte afgelost pndt to worden, en zyne Ma efteit ging in de wagt-plaats, met de Officieren . Hy
fprak hun aan met die welfpreekenheid, welke hy,in eete zo groote maate bezit ; en, hun to verftaan gegeeven
hebbende, dat zyn leeven gevaar liep, ftelde by hun
den elendigen ftaat des Koningryks,' met de leevendigfte
$euren, voor oogen, de ketens, in welke bet gekneld
werd, door middel van vreemd goud, de verdeeldheden
en onlusten, uit dezelfde oorzaak herkomftig, die de
Ryksdag nu veertien maanden lang hadden opgehouden.
Hy verzekerde hun, dat zyn eenig oogmerk 'was een einde to maaken aan deeze wanordes : bet lcderf to verbannen, de, waare vryheid to heiltelteu, en den ouden luister d:rs Zii'eedfclzen naams to doen h(rleeven , een luister,
zcz~fang bezwalkt door eene omkoopbaarheid, zo bendelyk. Hun daar., op , in de fterkfte be]cetid als 1'c
woordingen, betuigende, dat by voor altoos , alle voljrekte oppermagt, of 't geed de Zweeden Souvereiniteit
noemden, verwierp, befloot by met deeze woorden :
~, 1k bel*verpligt myne eigene vryheid en die des Koningryks to verdeedigen, Tegen de heerfchende Adelre„ geering. Wilt gy my getrouw weezen, even als uwe
„ Voorvadcrs waren aan c U S T A V u S V A S A, en c u s~, T A v U s A D O L P H U S? Dan wil ik myn leeven waa~„ e voor uw welzyn, en dat van myn Vaderland" .
De O fficiers, moest alle jonge Heeren, van wier verB
nogtheid aan zyn Perfoon de Koning zints lang verzekerd was, doorzagen misfchien den aart niet van den
voorflag, door zyne Majefteit hun gedaan, en bun werd
geen tyd vergund om 'er zich over to bedenken, zy
tcemden teritond alles toe, ei5 deeden hem den ced van
getrouwheid .
Drie hunncrCIcei3 weigerden zulks . Een deezer' FR Z<
D E R I K C E D E R S T R O M, Capitein van eene bende Lyf
wagten ,, bragt in 't midden, dat by reeds, eh nog zeer
onlangs, den eed van trouwe afgelegd hadt by de Staaten,
Cn a
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urn gevolglyk,den eed,door zone Majefteit gevorderd,
kon •d oen . De Koning, hem fterk aanziende, antw rdde . Bedenk vat gy 4oet . .. ,01k doe", hervatte c rD E R' S T R o P'r, ,, wat ik heden dank to mogen doen, en
'„''t geen ik morgen ook zal denken ; Vv s ik bekwaa
„ den Eed to breeken, door kvelken im :aany,de Staa.
s bekwdam wee,, ten verbonden heb, ik zou desg
„ zen om die uwe Maiefteit my thans Mvordert to
„ fchenden" .
De Koning beval bier op, dal c E D E R S T a o m z'yn Degen zou overgeeven, en liet hem vattcn .
Zyne Majefteit, bedenkende welk ecn indruk dit brae
en moedig gedrag van C E D E R S T R o M op de gemoederen zyner andere Officieren mogt maaken, begon op een
zagter toon to fpreeken , en zich wader tot c E D E R=
6 T R o M wendende, zeide hy, dat by hem, ten bewyze
van 't goed gevoelen, 't geen by van hem hadt, en het
vertrouwen, 't welk by op hem ftelde, zyn Degen wilde wedergeeveii, zonder op het afleggen des Eeds to
dringen ; zyn byftand alleen dien dag verzoekende . C E+
D E R S T R o M bleef ftandvastig ; verklaarende , dat, zyne
Majefteit dien dag op hem geen vertrouwen kon ftell n,
.en dat by verzogt v*lt den dienst to moignt outflas en
Worden.
Terwyl de Koning tich met de Officiers hadt opge4looten, kwam,de Raadsheer R A L'L I N c , wien het bevellhebberfchap over het Krygsvolk in de Stad, &wee dagen
te vooren, was opgedraagen, aan de deur van de wagtlaats ; by kreeg berigt dat by 'er niet in mogt . De
aadsheer dropg 'er op om tegenwbordig to zyn by
liet geeven der bevelen, en liet dit den Koning weeten ;
loch by "ontvipg tot antwoord, dat by na den Raa4
lnoest gaan, waar zyne Majefteit hem zou fpreeken .
Hier op ontvingen de Offieren de bevelen van den Kol,
ping : het eerfte was, dat de twee Regimenten Lyfwag
ten en der Artillery terftond zouden by een gevoegd
worden ; en dat een hoop van zes- en dertig Grenadiers,
zich zou vervoegen aan den ingang des Raad-kamers,
pm to beletten , dal 'er een der Rgadsheeren uitkwam .
Doch, eer deeze bevelen konden to vrerk gefteld wor.
den, moest de Koning nog een anderen flap doen, een
flap van welken de geheele uitflag zyner onderneeming
Ohing. $ier in befiaande dat by 7ich tot de Soldaatcn
moest
1
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moest vervoegen, lieden geheel onkundig van zyne onQ~*
merken, en gewoon alleen an de bevelen van den
sa
Raad to gehoorzaame dien zy geleerd hadden me
diepflen eer ied aan t zien.
Ma"eit, gevolgd door de Officieren,~
Wanneer
e wags . laa vetiiet, om j ten dien einde , naa de parade_
laats t gaa , begonnen eenigen hunner voorzigtiger of
misfchin v~esagtlger dan de overigen , naa eene wyl over.
weegens,'te den4en oo de gevolgen van het onderno .
men -ftuk : zy gaven hunne vrees aan den Koning to ken .
en, en betuigden, dat hy, wanneer geene Perfoonen
-tan meer gewigts en invloeds, dan zy, zich tot deeze
z4ak inlieten, weinig hoop op eenen
lukkigen uitflag
De Koning ftondt eenigen tyd ftil,
kon laebben.
en fcheen to twyfelen -- bet lot der Staatsomwenteling
ping van dat oogenblik af. Een Serjant der Lyfwagt
I oorde dit gefprek, en riep, met luider ftemme : „ Het
Lang leeve G U S T A V U S" ! Zy„ zal gelukken .
ne Majefteit hervatte bier op : ,, Dan . zal ik het waa„ gen" I en na de Soldaaten toetrtedende, fprak by hun
aan jn bykans dezelfde bewoordingen als by by de Officierei gebruikt hadt, en met denzelfden uitflag . Zy bean voofddeI- hem met luidruchtige toejdichinge : een
item alleen *i neen ; doch men lette 'er niet op.
In dien tusfchentyd hadden eenigen van 's Konings
uitgezondenen in de Stad en gerugt doen loopen dat zyne
Majefteicwevat was . Dit dreef het Gemeen in groo .
ten getale naa het Paleis, waar 't zelve kwam zo als
de Koning zyne aanfpraak tot de Lyfwagt geeindigd h~dt .
Zy betuigden, door herhaald geroep, hunne vreugde,
dat zy hem' vry en veilig zagen ; eene vreugd, die een
~elukkig einde fpelde aan bet werk op deezen dag be .
.
gonnen
De Raadsheeren werden nu onmiddelyk in verzeke.
ing genomen . Zy hadden ui't de venfters van de Raadkamer gezien wat-'er gaans was op de paradeplaats voor
het Paleis ; en, niet weetende wat het vreugdegeraep,
't welk zy hoorden, betekende, kwamen zy na beneden
om dc oorzaak daar van to verneemen : wanneer de zesen dertig Grenadiers met gevelde bajonetten, hun berigtten, dat zy, volgens last van zyne Ma~*efteit, moesten
blyven daar zy waren . Zy begonrzei op een hoogen
Loon
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to to fpreeken ; doch werden alleen beantwoord door
het .,jigt ;doen- en vast flL*ten van de deur ..
Coo 't oogenblik dat de Geheir Raad
t vasthouden
dsr Raadshepren verflondt-, fcherdde de Ive, en elk
der. Leden was op eigen veiligheig beds
De Koning,,
daa'r'op ie paard itygeiide, reedt, gevolgd d%or7Ay ne OR.
eieren, met uitgetoogen geweer en ewe menigt van Sol .
daaten, .onder-een grooten toeloop des Vole, na de andere wyken der Stad, waar de Soldaajen, die .:hy bevo.
len hadt to verzamelen,, elk zich op hunnen pos',iaevon.
den . Hy vondt hutj alien gewillig om zyne zaak to orlp
derfteunen , en den eed van- trouwe aan hem of to leggett.
Poor de itraate been gaande, verklaarde by het Volk,
alleen ten oogm `ke to hebben, zyn Land•t e behouden ;
en dat by ; indien zy -op-hem met vertrouwden, zyn
fchepter zou nederleggen, en bet. Ryk aan zichzelven
overlaaten . - -- Zo zeer, was de Koning bemind, dat
bet Volk, (waar van zofhmigeti zetfs op hunne kniepn
vielen,)met traanen in de oogen, zyne Majefteit fmeekte, hen niet to verlaaten, .
De Koning trok voort, en maakte zich, in rpinder
dan een uur, meester van de Krygsmagt in Stokhol%,
fOEVZ OVER Dk BE$LDHOUw8UNST .

(Uit het Engelsch .)

at 's Menfchen Geest- hatuurlyk vermaak fchept in de werketj
p van Naavolging, is gene aanmerking def vroegfte Wysgavren,
en de juistheid derzelve ft eenpaarig bekragtigd, door alle volgenda
nafpeuringen . Zeds voorwerpen, die, met de daad,-de zinnen
ftooten,behaagen,wanneer de welafgerigtelfunftenaar ze navoig
de verbeelding : maar, indien de verbeelding in ftaat is om leely
heid in fchoonheid to veranderen, de wanvormigheid to doen b
haagen, moet de invloed daar van nog grooter op 't menschlyk gemoed weezen, als het naagevolgde voorwerp oorfpronglyk verheevene en fchoone denkbeelden inboezemt .
Gepaste en juiste afbeeldzels van het onredelyk of onbezield
gedeelte - der fcheppinge, verfchaffen, in de daad, eene groote
maate van vermaak ; maar het hoogst genoegen, 't geen de Fraaije
Kunfl:en kun*en opleveren, ontfl :aat uit de naabootzingen van de
lylen£chely4e Natuulre, Eetre Landfchapslbhildery, vol verfcheidenheden,
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den ~ wordt, misfc'uien s met grooter vermaak op 't doek befcbottwcl j
den in de Natuu zelve : dewyl de n9volging bevalligheden am de
weezenlyke fcl `'onheid tpevoegt . Het- waas der Druiven 4 bet
blos der Peril n, bet od deroltoozen, door de Natudt . e.
agen,
1, mi5fchieti, frog meer bevallera, a13~,
fchikt om to
den oogen biedt . Dezelfde aanniera
-de hand des K ftet ars
king ftre zic it tot bet afbeblden der Dieren ; bet fpringendl
Bokje,
ve~,fcheurende Leeuw, een drift Osfen, worden met'
genoegen- bewouwd . *Zy behaagen, doch maaken onze gevoef
lens niet''gande ; zy ftreelet , doch verheffen de ziel niet . Om bet
hart ret eene gelykfiartige aandoening to vervullen, om de edeler
riften op to wekken, en manlyk vermaak to verfchaffen, moet der
11ensch bet voorwerp der naavolginge weezen . De algemeen&
vcrbintenis, welke 'er plaats heeft tusfchen alien, die deel bobbed
sih de Menschlykheid, veroorzaakt eene algemeene 'belangneea
t»ing in de belangen van elk, hoofd voor hoc fd . De Mensch be •
fchouwt de deaden en driften der Menfehen met al de bekoinmerdheid van iemand, die omtrent den uitflag niet dnverfchillig ,is.;
jpear . by ziet de laagere gedeelten der fcheppinge aan, met dog
driftlooze niepwsgierigheid eens bplangloozen toekykers .
De houdingen van 's Menfchcn werkzaamheden, en de trekken
zyner d iften , af` to beeldeh, is de hodfdzaak der I It It L D Fro U WK U N n t ; en, fchoori eisne groote inaate van derzelver uitfteekern
fieid4fhange van de keurlykheid der iehandelinge der geieedfc> pp en, •h eeft deeze Kunst, nogthans, altoos' eene uitfteekende
beket~,~nder de Kuuften, die eene fchoone verbeeldings •
pla
kragt veretfcl1l~ . De Beeldhouwkunde tot eeu enkel handwork
to verlaagen, om dat zy met de beitels des Steenhouwers werkt,
zou even 't zelfde w wen als de Schilderkunst ult den rang der
Fraalje K
en to 1tobten, om dat de Schilder met den Kladverwer ver en bezigt..
Ken gelukkig flaagen in de Beeldhotiwkunde vereischt een
voorafgaand vernaft, -cu eene beftendige aankweeking van 't zelve ; pi fchoon een Steenhouwer de ruwe beeldtenis van, een
Ilensch moge hakken, zal zyn Kunstloos work hem den eeraam
van een Beeldhouwer niet doen wegdraagen . De Natuur ligt bloot
oor bet oog des Geleerden en Ongeleerden, en des dommen en
s fchandere .i doch de Man van fynen fmaak kan alleen liaare
ieschfte trekken, haare iuneemendfte fchoon, min in 't odg loopende fchoonheden bemerken. De Natuur to vo'gen in haare
diepfte fchuilhoeken , bet denkbseld van fchoonheid met con
oogfag to vat,en, en in fleen uit to drukken, vereischt eene
zicl,zo aandoenlyk, eene verbeelding, zo vaurig, als rroM1:RUS
ooit omdroeg . Kondeu de vooithrengzels van den beitel even
gereed vermenigvWid gd worden als die der penne, ivy inogen
vastftelleu , dat Griekenland zo berocmd zou geweej zyn, door
Tyne Beeldhbuweis, als door zyne Dichtcrs ; doch terwyl de fchriften
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R U S verfpreid werden door Afffhriften, die nieti
o
van 't oorfpronglyke derfdenx verlooren do Kun ;ftukken van eon
1~ a t i A"s weatfchynlyk by elk naamaakzel : en t . rwyl het Dichta.1lultAin elks hand en in elks geheugen'-was,von7 , zich bet ftand'beeld beperkt binnen de wallen van e4pe enke 1 Stad, of zelf ;
mpgeflooten in de Kamer van een gr#6fgI .~fh
er : dock verorgen to weezen is geen bewys van gebrek d0n v dienten,
n de waarneeming is algemeen, om dat zy met de w arheid zaInenftemt, dat de bloom, die in de wildernis bloO, in kleur en
geur niet behoeft to wyken voor die in den bloemho prykt, de
yer*ondering gaande maakt, en de hand tot plukken noo ,
Het ware eene gemaklyke taak, want hot volvoeren zotl mee~
naarftigheids in 't opfpeuren , dan verftands in 't voorftelld~
effchen , den oorfprong der 'Beeldhouwkunde in Egypte op to
delven, en de voltooijing derzelve in Griekenland na to gaatf;
deeze Kunst na Rome to volgen, en to -verzellen tot derzelver
herleeving in fret ,segenwoordig Italie ; en de verfchillende trappen char door in Engeland beklommen, voor to draagen . Deeze
teak is meermaalen volvoerd ; en naafpeuringen van then aart t
hoe zeer zy de nieuwsgierigheid mogen ftreelen, zyn meer gefchikt voor 't geduld eens Gefchiedfchryvers', dan voor de viugheid
eens Opftellers van Proeven ; zy voldoen niet aan den finaak eens
Renners .
Do eerfte voortbrengzels deezer Kunfte zyn waarfchynlyk den;
oorfprong aan den-Godsdienst verfchuldigd . Hot Gemeen, to
de C 6dvan begrip, oin onitoflyke, denkbeefden to vor
nd gt op to
held, hadt een zigthaar voorwerp noodig, om d
vestigen , en de geestdrift op to wekken. In deezervoege ward Hy ,
wiens Tempel het ongemeete ruin Is, , en wien het Heelal ten altaar ftrekt, begreepen in em)e ruwe beeldtenis`, door Je hand der
Afgoderye gehouwen : hoe verontwaardigend dit de beeld ook
zyn moge voor bet Opperweezen, en hoe onbeftaanbaar met do
redelyke bevattingen des Menschdoms , was dit bedryf zeer bevorderlyk voor de Kunst van Naavolging . Hot Standbeeld gel
vormd als eon voorwerp- van Godsdienftig ; eerbewys, mist' bet
©orfprongfyk doelwit ; doch bet is befchouwd met eene verwondering, weinig mt er dan weezenlyke eerdienst ; en de Beeld .
bouwer mag gezegd worden deeze overblyfzels des Heidendoml
under de Belyders van den zuiveriten Godsdienst voortgeplant
to hebben .
En, in de da1d, wy mogen vrylyk denken, dat 'er weinige za
Il renge voorftanders van de Ilervorming zyn zullea, dat zy alle aandagt, tegenwoordib gevestigd op de Standheelden der oude Godheden,
zouden willen vet booden hebben : want, wanneer men zal ophouden
dezelve to bewonderen, gal men ook nalaaten ze gaa to volgen . Zulk
eene gebeurtenis zal elk vriend van goeden finaak wenfchen dat
pi=er ftand grype : vermids het verzaaken van de voorbeelden der
OuVIM
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Ouden bet zelfde is, als vaar wel to zeggen aan de verrukkandltq
cieraaden der Kunften , bet aankleeven van net eenvoudige en v%rlt
de natuur . Zo lang eene Venus 4e Medicis en eon Apollo Bolvi$ere„
de regefmaaten van uitfteekenheid blyven, behoeft rjema
tee
vreezen, dat de : tuivere bevallighecfen van weezenlyke fghoonfrei&
opgeofferd zutr~ 4vordah san en valfchen fchitterglans van Goth;.,

fche

gemaaktheL ,

Om ree to ck;.. aan de o*erblyfzelen der Oudheid, door een
ne befchryvint zou men eene pen noodig hebben, zo meesterlyki
als de *ityl es Kunftenaai een V I R c r L F U s zou do denkbeel.
den vats ~aenen r R n x r z z L A s moeten opleveren . Een Leeraar
van de Kunst zou misfchien IIunstwoorden uitdenken, beantwoor&nde aan een Kunsttuiglyke befchryving . Hy urge uitweiden over
de evenredigheid ; en regels opgeeven om volgens to oordeelen ;
cock de taal een$ Kunftenaars moet zilch alleen by Kunflenaars laaten hooren . Misfchien, is 'er eene andere *yze dan bet daadlyk
gezigt, waar op zy, die geen eicch hebben'tap Ifunstfmaak, eert
begrip kunnen vormen van de uitmuntenheid der Oude Kunstituk •
ken. Een algemeen begrip, no thans, kan men verkr~gen door
fan anderen to hooren , dat alle
uwen zamengeitemd hebben in
bet toejuichen van deeze overb fzels der Oudheid, en dal zy
op ~ichzelve in itaat zyR om de v wondering weg to draagen van
elk, wiens fmaak niet ontaart is door bastaardye .
Dikwyls heeft men vergelykingep gei akt, .susfchen de fchoonbeid, de waardy en de nutheid, der o erfcbeide .Kunften . Een
der beste Q~rdeelaaren van do Oudheid heeft, op eene welbekerrde plaats , z~n werken, beweerd, dat alle Kunften, die tot befcheaving en verfraaijing der menschlyke natuur ftrekken, met
een algemeene bana vereenigd zyn . Dat de Schilder-, Dicht-en
Beellxouwkunde e1,ander ' .deer na komen, loopt elk terftond in
't Qog. 2y&ebben deeds de een den antler denkbeerden opgele .
verd, en, even als de bevalligheden zich hand aan hand voegende, door vereende kragt, in all* eeuwen, . eene algemeene
verwondering verwekt.
I*lien de Mantuafche Zang1eeldin lraare fehoonfte Schilderyen ontleende uit de oorfpronglyke beelden der Beeldhouwlcunde ;
Was deeze haar meesterftuk verfchuldigd aan de Zanggodes van
oxr a R us . Hot verheeven denkbeeld van eon Weezen, 't welk
Hemelen doedt daveren en fchudden, door een enkelen knik, beltondt oorfpronglyk in de iel der Dichteren . Do Kunftenaar gaf
lichaam aan dit denkbeeld; en mag bykans gezegd worden alleen
de hulp, die r R o M E T H E U s to hurt viel, ontbeerd to hebben ,
om aan cen fchepzel der inbeeldinge een wbezenlyk beftaan to
fchenken. Do Marmeren gedaante is op Doek overgebragt, en do
verbeelding der Schilderye in Marmer, met gelyke toejuiching
voor de Kunften'en voor de Kunftenaars : en fchoon fommigen
zich bevlytigd hepben, om de meerderheid van de eerie of do andc-
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&re dee2,er Zuster-Kunffen tc beweeren, , mo I W4r, daar hat
Iiaatlylc .seine onderfcheidende • meerderheid aan eeti 'van beidep
to~ to 'mpt
kentien , terwyl elk itrel~,t om de, ander~ to 7erhdffen ' o, en;
jjoxA T rus, by ecnedergel , e gale
.~rd, ertennen,
haiTti"
verl'eenen , mc;N
dat z ' ,even'zeer , onderlingei b`~ft~ndehoeje
all ,'- e-g'oedAartlgfleid van bel`anglo-o,~e'yrien
De HeeldhoU*kunde is , nj t mer'dan
an''ie1e'Kunflen b0paald in, b---.t tiaavolgen van de M nscfi e gedfante. A'an d`
BgeIdhoitwltu~lde yn veele andt re
irk ukkeu, 'vari •den bei~
g~dprgefchikt, die beide -kunst uan tekening en h-ndi lTe%d in 't
uttvoeten vorderen . 17e Marmeren Urn, diet Grafftee-gede .nk
e a, zyp altoos de voornaatlrf a eraaden gewee t van gattic ten, tern ~,odsdienst vet~ordend, , De Paleizen deb ,Vgrften,hpI berl
minder' luisters ,ontieend van defy kwistigen opfchik
de"ft laiEt~
xende grootsheld d~h van net Idfiverk d" Corinttiifche
-ell Capitee'lefl
en de cierlyk jeflip~erd`e-festoerie'n : en, fchoon de' hcdendaa~fcl4
vin ding, om de werken des cunf}enaars le, yertnerigvuIdgen .,
door .ontwarpen-,, .die geen_yin ' g vereifcheti, de, - tieraaaen,yatia
chik vaii een Lus'thltis op can buir
earl Teen efi vcfkwist aan defti
teti-verhly a eti net geen een Vo Aefyk"Pa)eis voegde aan de deur
cons Koopmans plaatst, nQgffnans moat hy,' wiens hand de oor;
fpronglyke vaas of de gebeeldbouwde Urn uitvondt, den lof niet
derven, then de vindingryke, Kunftenaar altoos veidient.
Het kotitt 'der '$eel : houwkunde zq 'wel als dr Scl lderku~ e
toe , niet alleen 'enkele gedaantdn`'i f fe beelden 1'
9ok r vt e1e
beelden 4 y~ el -RnO€r to vo en. Hat laagvprhey
eeldw'erk is
~cbild+prfl'p). - fchp rrr bet de bt~va11igheden mist
eel) I r
vats hat
,,'Qpt a~t de, uit de gepa'ste men ling. van 1ifbt -ch
donkey ;-e
f-,dL- verfcheider'r'tieid ven'kIcui , befi
t ;,eee/,
eenlge v rdetslen, die volkomen dit gebrek kunnen, opweejen .
Bet blootftplleh aan de lugt, de geringfle toevallen, en de onmerkbaare verwQestingen dgs tyds, verwoesten welhaast de b~y
vergelytinggefprmkan vetgangly~a yoprtbrgngzels--p t pen*ef ;
doFh hot,Ajartrtereil taffre _jawd'e krAaagendetl'tan
es'fyds, en
kan wate`rvlbed'eri Brand'v" idd tft, `-'tr'is ged'i, O&n'overgebleeVen SChiJderityk van 'P A R K FI A S I{3 S,
O P A L L E S ,, Van I M A NT H E s ;, of PRO T A G 0 R A S , wa_ar ult wy kunnen oordee1en over
de regtmaatigheid der loffpraalittl zo uitbundig aan ;nun,gefchonketr ;
door PLINIU6y Q 'UINCTILIANUS do LUCIANUS, ilaarveele' ftukken van oud laagveiheveh Beeldwerk blyvZn tot
:-&f te.
genwoordigen dag over in ?l derzr~lvepporfpronglyke ffhpor}heid .
De $epldhouwkunde bewaart al,
e bevallighetd,en uitmultenheid, wanneer zy zich vernedert oip in,'t miniatuut te_werken .
Het Edelgefteente, hoe kostbaar' eri •t boon, ontvangt eene hykctmen 4 e waarde`eri eerie toegevoegde'fchootiheid, tilt de hand d"et
Runftenaars .-De weezenstrekken van derv eld,'sn VtPysgeer, in
teen, zd hard als diamant, uitgedrukf,, worden tot de laafite eeuj . DEEL.1IENGzLW. N0.4,
N
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Wen oVergebragt, onbefchad1gd door toevallen, en ongefchon%
door den tyd. In deezervoege s wordt de Liefhebber der geleerdheid in llaat gefteld om'het gelaad to leeren kenneri van Mannen,
wier bekwaam en ,lrem verbaazerf, wier fchriften hem bekoorgn ,
en wier voorf
en zyn hart vorr~en ; try kan, naa bet verloop
van eenige dui
4 aaren , do natuurlyke begeerte opvolgen brn
et weezenlyk -ut igt to zie4 . van Mannen, die in bet Veld uitaken, die • den Riad blonken, en den ftoel der HoogefchooXen, veecie derl . Wanneer fllle,andere bronnen van kundfchap
feilden , ti eft de gedaante, op een Edelgefteente uitgedrukt , dikwyls fchoonheden vertoond en duisterheden opgehelderd in de ge*ettigde Schryvers, die de fchranderheid, vermoeid in die nafperr•
ring, to leurgei}eld hadden . Van dceze kleini er kunctftuhken des
eeldlzouwkunftenaars heeft de .fchrarrderheid der hedendaagf~he
fndin
door de hoop~o winst geprikkeld, ~rniddel gevonden om
ontelbaare namaakzefis to ormerr, die, hoewel zy de geldwaarde
der oorfproftglyke verminderen, derzelver iMerlyke waarde niet
kunnen doen daalen .
De Ouden op to beffen ; en deHedendaagfchen,by alle'gelegenheden, bet hoofd neer to drukkea,-is bet geliefde ondei'vverp van
elk grootfpreeker';' maar het-onder erp r~auwkeurig no to gaan,
om de verdienften van beide4 op 'teweegn, en hunne eifchen op
de rueerderheid met nauwkeurigheid to bepaalen, vordert eene grooter maate van geleerdheid, jnfstheld en afhtaal--,~-clan zy, die de gereedil :en tyy our zich'in die Vergelyking iri te-lakten, dobfgaans be:itten .
Zonder bet to waagen een beflisfende uitfpraak tc doen , van
Welke de' Tryhirid van elks oordeel altoos regt zal hebbeir om of to
*Zken ;, it - bet rf
onvoeglyk weezen aan to merken , dat niets
dan eer
ygeloo rg1 eid, aan domtleid grenzende, den' Hedenctaagtcben.,eer~ , r eercderheid in 1uoften van eigene vinding- toe to
kunnen. O,nder deeze is cue tak van Beeldhouwkunde, welke
men onderfcheidt door de, byzodere_,kenaaming van o gA v E E aa'r~l6's T. Door de medewerking `van deeze Zuster-kunst zyn de
voortbreng'2els der Schilderkunst overal verfpreid,en bet pronkI}uk bpwaard` om de gaandery van een aanzieniyk Man op to cie,r~n, wordt, een cieraad van veeler vertrekken . Hoe yeelvuldig
bet gebrnik ; hoe graot de vdlmaaktheid zy, in de tegenwoordige
Eeuw , zat elk onpartydig wnarneemer moeteri' bekennnn , dat ze
cone roote, maate van derzel,v'ee vordering verfchuldigd zy aan
Engelthe Kunfienaaren : bet zod my gemaklyli vallen' eenige werken van Engelfche Plaatfnyders'op to tellen, waar in de edelheid
van do, tckening, de juistheid der afbeelding, en de kieschheid
der uittverkinge zo zeer uitfteeken, dat het bezwaarlyk to begrypen valle, hoe ze overtroffen zouden kunnen worden door bet
vernuft van een,~ga Eeuw, van eenig Volk .
'Er zyn zomi'higen , die met cone geestgefteltenisfor, tee b ekromPen
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J en voor de vryheid der WysbegeeAe , dat gedeelte des Mensch~doms, it~ :ae113-de Natuur in de 1Voordlykite Gewesten geplaatst
heeE- - •#lfieE--,eisch op gen' verfynden Smaak ontzeggeh . Dec2e hitleda`Mgheld" is, hung oordeels, bepaald to , dit gelukkiger
flag 'van "Steivelingetf,'die 4e zagte newest bewoonen, en
de lrdlzetiiagtige geuM dJr Zuidly1~ Lugtflrr ;1
tnademea . Dat
deeze Kunftep bet gelukkigst beoef*1 zyn ; in' e warmer Landen
van Eurapa ; kan niet gelochend worden :,en, mi*hien, diendo
de zwakheid van gefteltenisfe, bet gaivolg eter hette, om de Ingezeterfen aan,te fpooren, om, met meet beftendigheids ; de,7ghderfeheide Wyzek tot hot verwekken van vermaak, op to fpeuren ; dock
men tegge kiiet, dat eenigh •v an de bekwaamheden der ziele plaatow
lyk of aan eene pl tfs verhonderr"zyn . "Men beflulte niet to haas
tig, 'dat de 'Engelfchen, 'die, ddor-'deeze Wysgeeren, onder de
Nootder Wilden- geteld worden ; doch bokend flaan, dat zy deZiels`veftnogens in eene maate vap terkte bezitten , ten minflen ge,
lyk aan de rest des IMlddst;hdofri~,, verftooken zouden weezen van
die bekmai them, welke , bevalli~e id byzet aah de bedryven van
alle innderdtf, eivzonder welke- dew, uiterfte poogingen'des gemdeds
een fuw'voorkohen hebben . Thdien bet reeds Mat was, eer onze
Kunflenaad'in dbBeeldhouwkunde eenige aanmerkenswaardigevordering maakten , moet men dear uit nietterfiond dit gevnlg trekken ;
dat 2y onhekwaam waren am nit to munten ; maar dat zy, gelvk
bntegenzeggelyk waar is, 'hot niet beflonden . Te vervegt`en, dat
eenige Kunst tot volkomenheid zou'geraaken, eer dezelvgjfit voor .
twerp is van 's Yolks aandagt, is nret min onredelyk *irtt't`eifeben
dat de vrugt ~ pheid hebbe, t* de bdom geplant wordt .
De Zontiet hym wan Koninglyke liefcherming kan de rtiwhedeif
der ltigtflr eke verdryven ; en den weelderigften,groei op den-dot=
ilen berg verwekken . Beloond door een Vorst, en aanglemoedigd
door bet Volk, is bet geenzins to verwonderen, dat de Beeldbouwkunde , onder ons, fpoedige vorderingen ter volmaaktheid gedaan heeft+' Hot -zou my Iigt valleh de naamen op to noemen van
KunftenaarS 'die aan de Schoolen van Griekenland van oud- en
a
dendaagschhome tot ere zouden geltrekt hebben ; dan de verdienflen van nog leevehden to pryzen' is doorgaahs nyd to verwekken ,
¢onder room to 1ieirorgen, De flem van ecn enkel perfoon kat,
in de daad, zelded gehoord worden,te midden van de 41gemeend
toejufching ; of, indien men dezelve onderfcheiden hoort, duidt
de kwaadaartigheid bet eer voor bet dienstvaardige geroep van perfoonlyke verknogtheid, dan voor bet getuigenis van opregte goedkeuring . De vernuftige Kunftenaar moet zich dan to vrede houden9
nnet zich op de naakomelingfchap to beroepen, om onbezwalkten
lof to verwerven ; en Wanneer de tong des nyds moede zal weezet
van lasteren , dart zal verdiende loffpraake eene g reede gehoorverleening vinden, 't Zy genoeg, in 't algemeen,
verzekeren,
eat 'er onder ons , heden ten dage, BeeMhoaWers z , Wier roem
ze
N 2

194

1' R O E V E

zo daurzaam zal weezen als bet ,Marmeren gedenkteken, 't wells
zy opregten, en die, terwyl zy den Steen ,bearbeiden,,anet Txuc Y n I n z s, z • h een altoosduurenden ezittei ~mpgen belooven .
Nogthans,~
n deeze Kunften, as a s Wat. Wy t9t derzelver lof
rekkend omieverj)eeldingteitxeelen,zonder
gezegd hebbe
er, nutt' Id beflaat in. vermaak to
bet bart..te . verb , bn
verlcJiaf en 3 ogelyk der ernfl ,ge opmer nnge o"nwaardig geoordeelc~
wo8eh,d or iikte•v o©rfl:a
rs van iirepge dugd, Af •te vericanaig
om zich or vermaak to, laateq tiangen, ~oelcen,zy allfguonderwys .
,ae pillen, tot gezondheid . fttekkende, kunlren .ay-doarawelgens
bonder dat hot noodig is dezelve,nlet,gguc1 to baklecdairof met hoto verzaeten ; maar-de,
"'
vq •ti~rengzets
deg Beltel to veroordeelen, ,als enkel ge chikt . out te, • verwaalcen, ,ist
dat Been,
Voor •. beweezen aannegne n , 't welk • noit•,kan .tocgeibaan worden . ~n
der waarheid, de Kuniten, d% dae Natp ,
rRgp a , zyn ,j kwaa r
om, op de kragtdaadigfte wyze, ^atiecelylt ,Qwicrwy~ to verfchaffeD ;
dewyl zy oogenbliklyk werken.,-Zy •vorderer4 geese, gevolgtrr kkargen der Rede : tvaar toe aangekaaeekte verilaxid~ta al;leen4a#a$ zyn,
snaar zy beroepen gich ap de zjt~t g, diG . zotnwylgtl,Iiiet de grgotfce
ju~stheid, i~erken op de ongeoeferl a zielect ; ; zy t eff&n 8nu,idde=
lyk , en onwederftaanb~ar , l*t v aar hart .
hagd; le& l nftsnaars kan aan de itoffes deb 6rek n van tde. }el geevet en i{I laej
ruwe mariner die gedagten -en drfftep rukken f wed s-eigenaartig
foortgelykg eandoeningen, en •o eenfemu}~ttcp gevo ens, ver ;
wekkefY ; '~q,,het gemood, 't g eyeypp}, 4nisfchien, r}oit patbaar, zqu
weezen voor de fchoonheid der Deugd, door do redenkavelingeq
pan een .r,i. A'? O of een s o r, n A T r s, zal gevang i wordetr door
baare f -h pphinely~g, gedaante, uitgediukt door een .P aar D I A S of
#R-Ax Ltz E s~=`
Geen aandoenlykMetisch ka~r in ,do phaatzM,, waar,uitmuntende
Mannen , begraaven Liggon, wandelen 1 waat de .gedaanten der
geenen, die onder zynb-voeten verrotteh,, aan de wander in Mar,
nnr al'gebeeld zyn , zonder do deugdzaamite aandoeningea gewaar
to worden,, terwyl •hy dies ftaatlyken,grand betreedt . Zyne Vermogens fchynen to vermeerderen,,zyne Deugden zjch nit to breiden,
zy doen poogingen, orn zulk cane verheeWne,maatfohappy to
evenaaren. Hot etxkel aanfchouwen laoezemt `her , De4gd in,
by vormt heldhaftige •beOuiten, om de voortre4,,khoid, die by
bewondert, na to ftreeven, . en, miskhietz ewaagt,hy bet eene
heimlyke hoope to koosteren, dat hy, ten eenigeq, •tydq, een
nis zal veivullen in den eerwaardigen brigg • •d e- afgelEe~rvege
Braaven._ Do Afilammeligg fchaaptt zich van xyneVeeivaderente
verbasteren, die hem van de gewyde wartden fchynen a$np
jp
zien, en hem zyne Iaagheid to verwyten . Mogelyk 4a1,41e nd~
vindingg van lrlke gevoelige ziel de verzekering •billyken •I Aitt 4e
Deugd kragt`wdig kan aangepreezen worden dope c}@ ,-,JzWgc4de inboezemingen van hst Graf gedenkteken, terwyl dezelve fterk
aan-
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atngepreezenAv"

door de welfpreekenheid van den Predikitoel.
De Beeldhouwkunst heeft, desgelyks, een an jeren niet min
kragtdaadigen, fchoon minded rechtftreekfchen, Ynvloed op do
e fraaije Kuniten,
Zeden . Dezelve heeft bet gp1negrtnlet ajl
dat zy een onzigtbaar uittiverkrel try ft lh "he ver~agten van den
;art, , en, 12et leenigen der ziele, --- een, uitwerkzcl, 't welk,
misfcb1en ; niet 0voeld ' of erkend zal worden, dan dor Menfchen van een kiefchen ',fmaak -en uitfteekende • bekwaamhedep .
D-e l'iefheblierg'vAn 't_fp$ •; 'van weelcie' ;'van verm*k ;"hebben,
door' de grofheid itirine'r gene~gten i die keurige, vatbAarheic~
voor indrukken, dT tederfieid tvn ge'voel verlooren, welke alteen,
met voile kragt, de vt;rmi aken • der verbeelding kan bezef
f
fen. Het oog des gemeens itaart met gelyke voldoenipg op eert
fchilderftuk On T I T I A A N, als,, f bet gebroddel den' Kladfchilders ; en ontdekt nlet meer ve 'fts in bet SJerk ceps Beeldhouwers, dan in een gegooten loode -,Bee1d ; doi;ir zy,'wJ; i'riatliurlyke aandoeningen door qe fening, , n~ • •e itch, - verbetei~, -of door
bet gedyurlg wryven teget dq Wereltf, niet verteld gewdrden zyn,
weeten, by ondervmding, hoe de zeden befchaa'fd worden bet hart
geleenigd en de aart °verzigt' worde, d~por eon welgeregelide beoefening der Kunften van naavolging . Dezelfde' aandoerilykheid voor
bet uitmuntende in Kunst, ftrekt zich zelven uit tot de bevatting
van bet Natuurlyk en Zeddlyk fehobn,; en' da Eeoef4t' r keen
wedor uit de gaandery des XRnfletjgis,'tot zy il :and*in de zamenleeviirg, met'deYie'Ziel, to bt~ft'gefchikt om'tttddde 3angeriaamhedeiz
van het &rr ilyk leeven-en der'onderlihge goedwillighofd to voelen „en in nndNen to verwekkeh .
Dg Beefdhouwkunst, in de "daad, eigent zich , Ink mgt ; bet
vermogen toe, om de Deugd op to wekken, en het voordecc'1 • van ze
to beloonen . De groote weldoenders zyn altoos in gcvaar bemoedigd en in' moeilykheden ,onderff'hra_a,gd door de' verleevendigende hoope op een toekbmen4'be
i'n°t~e ' obetigenis der NTakomelingffhap: :Vbldaan met"d~eeze°Wederverg itfin , hebben Helden ; Liefheli, ers" des Vaderlands. , en V#rysgderen, bet'gefchreeuw
des e1geubaats on de aaptokkejiugen van vermaak verfmaad, vcn
bet geluk der Maatfchappye to bevorderen, en' den Menschdomme
tot cieraad to ftrekken . De hand des `Becldhouwers kan bun
troost in moeilykheid, en vergoedirig voor hunnen arbeid, verfchafFen . Dat, derhalven, die Kunst niet onteerd worde door
Nietsbeduidenheid of Ondeugd to 'vereeuwigeu , en tie grootsheid
Van verdi_ens'tIpozen Rykdom 'to voldoeri' char zy hert vermogen
hezit em__ do Deugd to beloonen, en onf ei kheid aan verganglyke uitfleekenheid to fchenken .
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*De Sshooe Uvondffond.
e alkoptcrrende Zon begun zich to verbergen, agter de lage
D Wcstbrkimmen ; ver,tooneude nog eenen fchoonen purpereq
toed, op de aartig gefcbakeexde wolkjes, Een aangename, eer}
erkwikkelyke Avondftond,"van bet Oosten o komende , verfpreidde zieh over den halven Aardkloot .
w,*en zagte, een verkwikkelyke Dauw vlpeide Tangs de wyde Vlakten, tot herftelking van .de tedere bloempjes ; tot verkwikking van de malfche
gras- en klaver beemden ; tot Vrfiisfing' van de welriekende kruiden •e n planters in de Veld :n ; Mh,door do warme Zonneftralen,
den .ganfchen d .g gekoesterd,F dit verkwikkely& vogt, tet'herftellinge htinner verl3ren kragtetz en geu,
eu , fcheen gefchonken to
worden., De Vogeltjes zongen hunne laatle avonddeuntjes;, teirwyf de Wind geheel in i1 a lag, aIq Menalkas kich aan
den kagt van eene he1der ruifctt
,beek;, ij) 't malfche gras,
nederzette, en de wyde Vlakten _met °,rle volgende toonen vervulfle
„Ve*wikkelyke Avondftond I .
Aangenaam geruisch der
Golfjes I Verrukkelyk gezigt over de wyde Vetden, en vrugtbare .Viakten! --- Allen wat ik zie of hoore voett eene zoort van
verruking met zich . - Zoet zingende Vogeltjes, hoe ftreelend zyn my u ,,, - gezangen! --' welke geuren fcheni ;en ons de
*elri cade,Bi .
jes, in de vermakelyke Vlaktep! - Dan,
boo 1 efelyk .hoe -verkwikketyk my de geheele natuur aanlache,
piets iq zo 1iefely1 niets ;%`s zo fchopn, als het gezigt van myne
Clot . J a , nbne bpmirnelyke harderin, • Gy zyt fchooner , den de
jugdige Veldloempjes ; uw, byzyn is my verkwii kelyker, dan alje derz :Iver geuren .
De alkoesteren-le Zonneftralen kunnen, in den vroegen morgenftond, de jeugdige planten niet nicer
verkwikken, dan uwe aankomst my doer, als ik u in de wyde
Vlakten naar my we zi komen . -- De ligte Z--fiers hebben zo
veal vermaak niet, in met„dartelende golfjes to fpelen, al`s ik, in
net n to kouten .
,-, 0, wat zyt gy aanminnig!
Wat
zyt gy aanvallig! De ligte windjes zelfs vermaken zich in uwe be ;
koorlykheden ; dikwils fdheppen zy m ::er lust, om met uwe golven4e bairlokken to fpelen, d n door de jeugdige bladjes to aar=
tel en.̀
O , myne lieve CM ! ik bemin u ; nochtans weet
Met, dat ik u zo bemin . --- Wist gy bet myne fchoone, en
ho e zeer ik 'naar uw byzyn haak, gy zoudt myn verlangen
Ach! noon, tcne eerbre fchaamte zou u mogelyK to rug houden .
En wat zou ik .doen, ;Is gy nu aanftonds kwaamt.
!t zou ftotn 1wezen , en gain enkei Toord kunnen fpreken . -Gy
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C,y zoudt nochthans zien, dat 'er ie* fcbuilde, dat my icts op bet
harte lag, ,, 't geen ik u niet doilt zeggen . Maar, kom
beminnelyke, horn tog ; hier by 'fnyne but is nog al aanvalligheid .
De ftreek, de Velden zyn bier aangenaam .
De bloempler
flaw in de wyde Vlakten, enj p de heuvels, in liaren vollen luister . Ik heb een teenen korft * dat zal ik vW plukken ; .-r dat
zal ik, . . . ja, ik zal bet in uwen lien fchcW uit>~orten .
En; kwaamt gy nu nog, wy zou en zamen een,avonddeun aanheffen . Ik zou op myn herders fluit fpelen, en gy zoadt zingen ;
zingen, 'van de kragt der liefde, of vatalle de fchoonheden, die
cell verkwikkelyke lente-avond vertoont. Wat zou(jen de Velden
de wyde Vlakten en de digfe bosfchen weergalmenl van dit ge :ui
De klappendti'Echo's zouddn elken toon naar -ons to rug ze den ; en ik, - 1k zou, . . ja, 1k -zou u telkens op de tederfte
wyze zagt in de hand drukken",
De duisternis verfpreidde zicl# inttisfchen, terwyl de herder
fpeelde, over bet halve Wer*irond .
Clod kwam niet .
De herder ftaakte zyne gqangen, en begaf zich in zyne
but ter ruste ; om ~ldaar of to Wagtem, wat geluk,,bem de blyda
atikowst van cen fchoonen morgen mogte aanbrengeh .
G.
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droomen gaan geuneenlyiteover xaaken, tvaanrtan men waakende
D egedacht'heeft,
was reeds bet zeggen van den wyzen .o,XTo.

De waarheid-yvan bet zelve heb ik thans o&ervonden ; wait,
naa-dat ik myne gedachten over bet onderfcheid tusfchdn Verkwssting, Zuinigheid, en Qierigheid had laaten gaan, wierd ik van
cene zagte . fluimering bevangen, en door eeu droom aan my zelven ontteogen. Ik wierd opgevoerd, ver ~ovten deeze waereid,
en - landde in het 'Ryk der Zeden aan, op den weg des Overvloeds.
Aanftonds vatte my de .Nieuwsoierigheid by de hand, en geleidde
my na de Stad Verkwisting ; de poort, die wy intraden, wierd
Yreugde, genoemd. De inwooners der Stad', incest jongelieden a
die wy ; ontmoetfen, waren over bet geheel vervallen van gedaante ; dock, bet geen my bet incest verwonderde,was, dat zy bykans alle oogcnblikken van kleederen verarjderden . Zy Ieefden
van de uitgekrptfte fpyzen ; bet -welk niet weinig tot hunne ongezondheid toebr..gt. De Stad was in drie wyken verdeeld ; in die
der hooggaande Overdaad, der Verfpilling, eh der byzondere Spih
zucht . In de eerfte wyk konden de inwooners,het zeer zelden langert
tyd uithouden ; de meesten ftierven in hpone je ;1}gd en de over!-Zen verlieten wel ras deeze wyk, die uitliep jn den poet vat)
cetrwig Ongeluk. In de trv'eede,
wyk, woonden veel meet
tn;1a-
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rionfchen, en ocrk cenen veej,langeren tyd ; dodh nicest al vetvielen zy cindt2lyk in de :doolW9 en der Kwyning, op welke
dee-'c xwifk uitliep . D2 • derde,vvyk , die der byzondere Spilyucht, wierd bewoond door lieden, die maar in zommige zaaken,
verfpitiende warren . Deeze wier4 vaal; betrokken door de inwooners -van_ 'dp n uuxig, Stad
inigheid ; en ook wel door
de z4iken.,, . di.e„de - ee voor*e
ken verlaaten hadden . Aan
hot einde deer wyk was e poort, die den naam van Berauv-dvoeg . • In heoftidded van . deeze drie wyken was pen rultrt
Markkveld ;ken op bet zd*lohd,een Paleis van Goud . gebnuwd ;
dock vvelks groniflag fteirnde . op Aunne ftyltjes van let brogsfte
ifts . In dit Pa'eis echter woonde de Koningijn , met naame DarI°el!heid . Dc 11xi°uwsgieri eid trek my in helitazelve, fchoon ik
vtx3r den : _wankden. gi ondlag beefde. ; zoo ras ik door de •poorte
gegaan wts, las fkr, vo-r de Hofzaal, de volgende woorden, met
dfaman1c,i - iii goad ingel'egd
Lnat am 'ee£an, last ens drinft, want morgen fierven ivy .
Ik2ou terugtn getreedenj mar de Pracht, gene der hofjufferen,
ffprcidde )my . detien newel voor'de :oogen . , 1k,?evond my, tnaa -de
verdwyning •, t to dien .aevel,~in de Hofzaal.voor de Koningtn . Zy
was van veele Staatdames' omringd ; alien fcheenen zy` even
fc4pon, hoewel alle haare fjhoonnei& uit het blanketzel der Bedriegery haaxen .oorfprongnaAf ; haare kleederen waren zo kostelylcc
en fchitterend _ dat m-n 'er`geen oogen opihouden kon . Eindelyk
fprak my di Koningin dus vleijende aan : „ Zie daar, waarde
„ 'Jonge'Ag .rlzie daar hot land van'6et waare vergenoegetr ; word
,, den onderdaan in dit ryk en bet gal u wel g,; p:oef deezen
.n
„_ wyi ;` (hier rCikte z y my den beker der Beg'uWielrsng toe ;?
;,' etrgl{ uu}t c eez $tad, deeze aangenaarne Stad ; noo,t.'verIaaten . '
Hittrop . feifheetr'i' de Yiorzfc1rtigheid, en geboodiny denzelven
to we .gereh . ,' Qp daf bigen 'odtenblik hoorde ik'ieen atlerysfelyt st
e luid, yerzeld-van eem •g eduurig gedreun ; -bn vernam, dat de
Vorst Belang', : die altyd - fchulden van deeze Konit gin to • vorderen
beefs,' met edn legef fchuldeifthers aan' kwam trekkbn,' om dit
Faleis to beftoimen niet de'rammeijen der Plundering . Ik beefde,
dewyl - ik myn gevAar overwoog : doch de Voorziehtigheid , my
geleidende, ,-vlu'' tte ik, door de agterpooit der OnE''koming ., , Vlugt! '
fiep _,de'-Voorzkhtigheid', ; ; • Vlugt 1 'want' aldus Words 'dtt paleis
„ dsgelyks met zynen ondergang geireigd ." - Hierop kwamen wy
aan de afgelegenf}e -;poort •d er gantfche Stad, die der Droefheid.
Buiten dezelve gekomen, befchouwden wy de vestingen ; en zagen derzelver elendigeri toef}and ; zoo aangenaam als ze my
aan den anderen kaikt voorgekomen waren, zoo droevig waren
zy aan 'deezen leant .' Hicrop wandelden ivy door hot Bosch Perdriet ; w .iar in wy zeer veelen ontmoetten, die de paden Wanheop
en Zelfsrnoord in+loegen. Wy kwainen, vry £chielyk,uit dit akedig
woud , • aan - eenen' tweefprong : het 6t ne pad leidde den Rtiziger
..
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St-id Zuivigbeid, en het anderyt na het Dorp_Gierigheid . Zo
wen'geen,raauwketrrige acht flaa op de kehmerken dier wegen,
bet;:kvSykitrgtart al,te dikwilsplaaTheeft,-by de verdrietige'veila,ite~s, ~ap,dtySi L'~kwiut%ng, wandeltmen ligtelyk op den weg der
G - ,hBtd ;in plaats vain lien et Zuinigheid, voort . Doch nine
wYzeGe¢e11in, de A'oorz+ichsfg~,~d, leidde my •, gs,eenen weg . die
vaLtyd tat ttyd aangenaamer°wierd
nmyw
dettad Zuiniglteid
hrugt ., ! Wyk tradBin de •pooru der 24rinoede
, die zonder eenig
ceraad was, gelyk ,oolc de,vesten der
De Burgers,waren
zeer .gezond ; uittgedost , in, zQbere kleedgren ; arbeidderl°ieder vlv`tig,r,- iar ale de lawponersivan de verlaateu Stad ledig liepen : de
leevensmiddelen, waxen . "er a ee goed koop en, voedzaam .
Stad was in twe svyken averdeeld ; , de gene wierd Hooge Spaarr-•
zdiinheid en de andere,midrlelbaare Uitgaaf geheeten . De inwoonets van de eerfle wyk .waren, hoewel gezond, zeer nigger ; an
aan bet einde deezer wyk flon4,de poort,Zelfskwelling genoemd .
De bewooneq der andere w
zagen 'er gezond en blocijende
uit ; en vermaakten zich dagelyke, buiten de port hunner wyk,
de poort van waa~, .GAtik, inobet daar by gelegen bosch, vat*
de aaqZenaamfte •watidelwegen voorzien, Pergenoegen geheeten :
De MIrkt deezer Stad was vercierd met een net do_ch'onopgefmukt gebouiv, waarin de'i~oningi der Zuinigheid den nazi
van Lngetoogenheid voerende , Ar verblyf hield , met alle
huishouc1elyke deugden . Zy kwam buiten haar Paleis, en gaf
haaren burgeren de volgende lesfen : „ Waaide Kindprren! Ge„'lukkige ingezetenen wan myneif Stnatl Tot u is het, Sat ik thans
„ myne redenen wende.' Gokkig 'dtiekverf gelukkig zyt gy, dat
• gy u in deeze&ad bevifidt, oe laartelyk wensdhte ik dat de wyk
„ der middelbaarx Uitgaaf 'werd uitgelegd,In het aangeinaain
„• bosch, her bosch van Vergenoegen, ntoest iiitgebreid worden .
• O.ch ! Mogt h'-t weezen , dat de andere wyk minder inwoo„ hers bevatte : want die loopen gioot gevaar van zich buiten de
• poort Zelfskwelling se begeeven ; buiten dezelve is een weg,
• die Overvloed genaaind words ; en deeze deck zich' onmiddelyk
„'in tcteezeerkortezydwegen ;deeene4eid nade StadVerkwisting
;, en behdiidt den •rraam Kies C4ervloeds ; maar de andere na bet
• Dorp Gierigheid, en words Gebrek geheeten . Wacht u dan,
,, myne Burgers! en hegeeft u nooit buiten de poort ZelfskwelU"c

„ ling ."

Hierop fcheurde my myne oude en ontrouwe gezellin , de

Nieuwsgzerigheid, weg ; en de Voorzichtigheid verliet my oogen-

hlikkelyk . Ik was, zelfs- eer ik het bemerkte, op den weg van
den Overvloel by den tweefprong . De Nieuwsgierigheid ; die
reeds de Stad der Verkwistingg kende, en kleg geene begeerte had
om dezelve weder to bezoeken, floeg bet pad vai 't Gebrek met
my in . Langzaamerhand wierd ik eenige veran 1eiieg en onder
fcheid gewaar, tusfched den weg van het 'Gebrek , enide wyk van
hooge Spaerzaamheid . De inwooneis-wieidcn, hoc verder wy in
N 5
bet
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bet van tyd tot tvd onaanziei4ker wordende dorp kwamen, on.
heufeher ., Eerlang kwamen wy p bet pad der Schraapzucht ; waar
men rtt~°alles afperfte, wat m6 L moogelykheid my was of to knevelen. Hier ontmoette my eene maagd, bet valfche. ltergenoegen
genaamd, die my haaren Zwymeldrank to drinken gaf . Middeletr
wyl kwam ik ;,Oraa
my , p,~p -ket pad der Roovery ; alle myne
kleederen ontnr,e
wren, 11ehet bosch van Verdriet, waarin
dit Dorp, even als e Stad 1terkwvisting, uitloopt . Dewyl ik intusfchen bykans gc
fpyze genuttigd had ; en 'er geese gel on-,
heid was,' bm my by eeniken egter, (gemerkt'er daar ter , plaatze Been gevonden wieid,) over de my aangedaane ongelyken to
ccklaagen, zo floegik bet' pad der Wanhoop in, en ftortte onver ._
wacht in- den poet van Eeuwig Ongeluk . Dicer deezen val ver:
fchri,kt, ontwaakte ik, en myne verbaazing bedaard zynde, verheugde 1k my ; zoo juis t bet onderfcheid tusfchen Verkwisting, Zuinigheid en Gieriglaeid geziet to hebben .
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den Herfst, des Jaars 1774, ggraakte, in een vreeslyken
I nflorin,
waarby zeer veele Schepen verongelukten , omftreeks

Elfeneur een Schip op 't Strand . , Hot had 't gewoone noodteken pitgeftooken, Eenige Visfchers dorpen lagen sin den oever,
Waar van daan i n bet Sch p op een grooten afftand zien kon.
De inwoon ers zagen bet on5-hulp fineekend token ; maar zy zagen ook de onmogelykheid, van de ongelukkigen met de daad
by to fprin en. Do florin was to heftig . Drip Mannen, en
twee Jongens, in die hutten gebooren, onder dat zelfde yolk
groot gebragt, ondernamen het , egter , die manfchap to redden .
Dit opzet verbaasde don gantfchen hoop der overigen, die dit y
eenftemmi , als eene nergens toe dienende vermetelheid , veroordeelden . Ja, in hunne oogen, fcheen de ondergang van hen',
die zig thans op Zee'waagen wilden, zoo zeker, dat hen nie,
mand yen boot tot leeze onderneeming geeven wwilde . Do woonplaats nameiyk van deeze vyf lag een weinig verder, dan de
plants alwaar dit voorviel . Maar deeze onifandigheid verhinderde hen, even weinig, als do by aanhoudculheid woedende florin,
om lrun'von :neemen tqn uitvoer to breugen . Zy b :reikten bet
Schip . Dog, treurige vertooning! De manfchap was van koudt:
geftorven, aallecnlyk- bemerkten zy in den Capitein nog eenigq
overblyfzels van leven. Zy namen dan deeze met zig in cie
boot, en bragtcn benl na etrne van hwgne hu4te11 . =Door hunne
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byvere zbrg en koestering hgr ,,,f~ie by weder . Verbaazing, bewvondering ; en dankba-ire erkN,tlykheid veivulde zyire ., gontfche
ziel', zoo dra by hemerkte wat er aan hem gefchie i Was . Het
Meek ook teritond dat by waardig was' geho1pen to worden . Hy
jchpnk ben zyn Orlogie en C*cldbeurs :- D d~eze gne:ae lied°n
Weigeidcli zyn gefchenk san to n*nen : zy odlp bun loon rceds
bntvangen ; met to ondervinden hoe de Vrzienigheid clkc c 'ele
cjaad, vin bet oogenlilik aan, d_lt zy to k gefteld'word, aazi
angt te'zegenen .
De datlkbaare Kapitein verha'lde overal, waar by 1„wam, dq
gefchie 16nis van , zyne redding Ee,) ryk Man, een voornaom
peensch, Hecr,'lbi' :rd daar door zoo zeer getreffen, dat by de
vyf Visfchcrs een jaaalyks Penfiren, van 25 Ryksdaalders, vermaakte ; als 'er een fterft , word, zyn um ' .eel under de., overigen,
lie nog lecven,verdeehi ; en, als''2r nog maar den overgebleeven
Is moet die ce gantfoe fom ftn ;25 RyksdaaIders4aarlyks tot aanxyn door{ genieten,
V

Cpitein Richard on, die een Engelsch XoopvaardyfchipvoerSe,
wield , op den 25, aart ~776, aan de Deenfche Kusten, van een
he£tigen ftorm beloopen . Na Oat 4y,-den ganfchen nagt, m~m do
woedende golven, geworfteld had, en zyn Schip zeer ontredderd
was, beftuurde by het' evenwel met zulk eerie voorzigtigheid,
slat by, met het aanbreeken van den dag, gelukkig de Haven beteikte . Hy was nogtans niet fegts verblyd, dat_ by het hem aanvertrouwde Sgjip In zOkerheilA gebr'agt had ; .maar was 'er ook,tevens
.op bedagt, hoe by die, ken by in eeh gelyk gevaar met hem
gezien had, bet beste redden zoude . Fly begaf zig dan terftond
naar eenSehlp, dat by voor Anker vond liggen, en gaf den Capi
tein van bet zelve berigt, hoe by in d n storm i6 perfoonen ge7,ien had, op het verdek van een Schip, dat na Dantzig beftemd
maar geftrand was : bet welk door de baaren zodanig gefchokt
lvierd, dat zy alien ongetwyffeld vergaan moesten, indien geen
anderen dig op bet oogenblik haastten, om hen to helpen . Hy
bad den Capitein hen to redden ; dewyl by, van den Arbeid afgelnat, bet zelf niet konde does . Maar deeze, ongevoelig omtreat
het vergenoegen, dat uit weidoen, en 't byftaan van ongelukkigen, voottvloeit, foeg bet af ; onder voorwendzel v°n zig in een
al to groot gevaar to fteeken . Wel aan dan, zeide de braave Rtfhardfon ; als gy hgt gevaar vreest, wit ik, hoe vcrmoeid ook,
het evenwel onderilaan ; geef my alleen maar uw Vo!k ; bet myne
is al to zeer afgetobd . Qok dit wierd afgefaagen . Eindelyk bad
jiy hem om zyn Sloop, overmits die grooter was, dan zyne eigen .
Dog het leven van zestien zyner medemenfche1i fcheen decze ;l
veiharden geveelloozen mensch zoo veel mel wan dig to zyn,
dat by 'er zyne Sloep aan wtilde wa-gen . Op dit weigerend antwoord, fhrong de 4oedllaxtitge Riclicrdforia \o1 gdgIep coop van
hey

x9Z
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bet- Schip, fnel,~ie na zyn Volli, en riep het zetyc toe ; „ Enge1.
„ fchen! jk vind hier,menfchei zpnder hart . Wy willen too„ nen ,, dat ivy cen hart hezitten ; en de ongelukkigen, die gy
„ op Zee gezien hebt, yTings to hulk fpoeden". Zoo gezegd, zoo
gedar . De kleine Sloep#verd uitgezet ; en toen de braave Man
zag, dat by in den fltm zyn ro verlooren had, nam ht dat van
dien barbaar, wake hem alle httiip ontzegd had, met geweldweg ;
zette zig `in de boo ~werliet _ de haven ; trotzeerde dp syoedende
Zee ; en doer riema hen epr 'weder, na hot geftran a Schip ;
uadien by alle 16 perfQO Q,,iget, op eenmaal, in zyne kleino
St ep hergen konde ;' en behield dus het leven dier ongelukkigen
met gevaar van zyn ei~
Do Koning van P on, wien een recht gevoelig hartwaarlyk:
groot doet, zyn, en die hot zelve daarom Ook in anderen weet
boo g to £chatten, wierd, doer bet beiigt van deeze fchoone
daad, dermaate getroffen , dat hyy •zyn Coulmisfaris Generaal to
Dantzig' opdrofg, den redder deezer x6 Poolfche onderdaanen,,
openlyk, zyn welgevallen daar ovvi to betuig en ; en hem , s uit I
Iibnptgs naam, tot cog blyk zyner achting, e&e van die fraaija
dhri
4ailtes to
on geworden, welken • de Monarch, met
got„p}ys
rjtg oogmerk, heeft doetz n iuit • oral daar mede ally
de" aattlgen ,te vereeren, did bet .menscllly e ge'flagt of het Vaderlanid.4 waaie dienflen betoonen . Dit
4fr} yvierd den Capitem, in tegenwoordigheid van zorhmige , ag i,aats perfoonen,
van de meeste Engelfchen in Dantzig woonende, en van veelcr
vreemden, overhandigd ; die alien zvn mood en zyne mensclif
lievenheid, eenpaarig, den regtmaation lof toekenden .
B den ottgetukkigrtn Brand, to Warasdin (~) in Hongaryen, fit
het Jaai i776~ heeft een i oo ran zig, door een bedryf dat dor
beflendig'e ged~chtenisfe %s ardig is § beroemd gemaakt .
Als een ,Burger to War~sds zyn huffs zag afgebrand, en zig
onheifleibaar veilooren rekende , zadelde by zyn Paard, err
reed na dgtam (t), naa den Koopwan, van tvien by gewoon was
zync meeste waaien to koopen . --- Vriend! (wide hy,~ gantsch
Warasdin is verbrand ; --- en, dus ook al bet myne . Wy zytx
Allen .acme Bedelaars r • Wy kunnen ; niet alleen onze £chidden"niet
pretaalen, niaar ontbeeren,ookgeld, om \anc,ere,Waaren to koopen .
Gy bedroett ' my, myn Vriend, voerde hem de ander
to gemcet ; - maar, zyt niet verlegen . Wat gy in het vervolg
nodig hebt, geef ik op credit ; en wat gy my fchuldig zyt, fcheld
ik a geheel kwyt . Ik ben verzekerd, gy zoudt, in een gelyk gevai, uok zoo met my gehandeld hebben .

De

(•) 1J'a, ak,'r r , wine Stad aan den Draw#room, in Slavonicn ; en do Hoofd.
flail van ce) Ciaaficiiap van dien naam .
cen deigelyk'Stadje aldaar,-aan do Rivier do Save.
(t)
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De Troepen van II E N R T I{ D117 IV, die nit Vrankryk n~r
Duitsch1 d gingen, hadden in'+~hampagne eeuige Bo en--buizen
tot zyne
geplunderd . De Koning, zoo d t by lit vernam , zei
plftcieren : „ 13egeeft u terltond op weg ; ' houdt de Troepen ifl
ortle ; G~l. moot 'er v'oor inftaan. Al4 men myn' Volk doet Lou
gcoxide gran, Wie zal my din fpaaren? Wie~aal de kosten van den
~taat . drsagen? Wie zal Ul . myne Fieeren, de Zoldye betaalen?
W aragtig! men vergr~pt zig aan myn pc ou, uls men gig a2rt
W'Ig6 Onderd hen vergrylpt".
Ieinano, 'itffd,ors' door een arm oud man om een aalmoes q.beden . Hy was _
lien weg reels vyirrfche'den maalen .van b
laars aangefproo n ; 'lit' nraakte,_dat=by deswegens by zig celcle
' erdrietig wierd : en biagt to wege, dat by,-met een toornig gelaat, tot , den Grysaart zeide : „ M4at dat'vervloekte bedelen!,laat
my met viede', !, De Grysaart trad vol fchrik to rug, en fprak
iiem niet verde'r aan ;` maar lieu deeze zugt hooien.* „ 6 God! zyt
„ gy niet zbe hard tens
: alt ~y teeens my is"
S.O'I1ILd)ItYSUS .
awrrw~r?~.Mrr.

HET

V

JAAAGI;T`VDE .

AA I& Zlf1T.HAAT.

riendlyke .4;Whart`I ziet go weder 'rwentleu der Getydetxaa ;i ;
Winter wyken ; Lent, homers,; HQf en Veld vol- blp, emen ij:aa4 ;
$iadrenfpruiten ; kruicetlgroeien ;deaaralealomin'tgroenpkleesl ;
OM Tuinen, waar 4

Lente mild taa

.4.gaven aan befteedt, ;

De oogetr lokken, •'t ~blh~bekooren
t, }ew a aLs*rfleld ;
t
ervdarn1e,
Regendrsppen',
Zeidewindjm
;- 't vruehtbaar vekl
Zt t1
Kweeken, koestren, ftreelen, fcheriken, +wat het groelzaam •m~t
ken kan ;
Ziet go weer Nat= herfchapen ; geoff ae •' erblhk by_ blyken van ;
Dringen jeugd en vretrgd en ieverr w'er i al ',t,gefchapen door ;

$rengt de ftatelyke Lente alles weerangland p gleor?
Ziet go 't Eeihart? ja ! gy ziet het ; eny 't-verrtkt uw, braaf gemoed .
Lagclrend ziet ge, hoe de voortyd vrolykheen en $ liefde voedt .
Ja, my dunkt, ik boor u fpreken, daar gy de oogen weiden Iaat,

Langs de verschbegroende velden, Lentes geurig pronkgecvaad
„ Weh

ig4
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Welkom, blyde vreugdekweekfter! welkom in myn vaierland ;
~, Strooit .bloemcn :fpieiuwgIorenrond,metonbekrompenhandtr
ze hoven pralen, onze beemden , ryk verfierd,
„ Late
y, 1,Iildelyk den vc!prraad 'chaf£en voor on& Vee, dat weelig tiert"
Eelhart, zie, hoe '~ ;vuu Cder liefde heerfche by de jeugd Wn't jaar s
Zie hoe alle de ftomm dieren zich vervoegen paar aan • paar
't Scbynt de A fp t vi gm en vonken, d9or gebobmte en jaitd
en lricht ;
'wat ademt zwymt van in , tind ; Ales gloeit'tzah tfefdezdcht .=
'a
cne diertje'ftrooktihet alder ; 't leeft in zoft vryery .'t Vrolyk muschjey piept van liefde ; zie! daar,.viiegt de wyrga by.
Tak'en telgm rttjfchen ffadig *1 n 't gewoel der "vogelfchgar, ,
lie al fpringer§d' zihgend wemelt , juichendepin'denbloei Van't jaar .
Alles maant en troont en trelft u tot gezelligheid en min :
't'Windje kuscht de jorAe,bl .tdren . - Kloris. vrydt zyn hartvriendin
't Zonneyeur doct fteenen gloeijen ; .Vischjes dartlen in de foot ;
Af roept, op Lentetoone8; Eclhartk
zoek cen mingenbot :
't Mirfzjek vederkoor, gefcholen in de blpdren, zingt ti toe :
Eelhart! zie ons tninnen, paren ; Herder',,zyt gelaoch niet moq'
Pus te'even zouder tninnen? blyft ge, in 't prilfte jaargety,
Zonder liefde in uwe zinnen, zonder4)afnis aan uw zy'?
dale,'-lit en ffekt-tot- paren : 't zelfde vuur dat ons bezielt i
Ylatthinder by'dc meufcheu,t datir't bet menschdom ondeihielO
V&
]Rod 'vee1'tnaleh roept'de teeutjik, daar gy wandelt langs bet riet ;
Eelhart! zie de Lente ptykeU : • Vryer! waarotn trouwt ge niet?
Zult ge weer den voortyd ilyten ; 't leven flyten zonder min?
Loof en lucht en water prenten 't heil der trouw in ziel en zin .
Lente hetpt Natuur aan 't mintlen, in verrukkelylen dosch :
1,)'ee en vogelkoor houd bruiloft in 't begroende weld en bosch
Vriendlyke Eelhart! zlet ge weder 't wentlen der getyden aan ;
Tevens ziet ge uw jaren wentlen, jeugd en krachten ras vergaan .
Zet gy 't minnen ult uw zinnen ; zoekt uw liefdezucht geen vrouw,
jaar op jaar, zal tt de Lento toch weer noopen tot de trouw .
„

N. N.
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erfcheide Wborden zyn 'er, van eene ooripronglyk
onverfchillige betekenis ; doch die, met den tyd,
door eene bykans beftendiga dtliding, ih eenen ongunftigen zin, eenen,kwa4den gekreegen,hebben, en incest altoos zo opgevat worden : van eenen aart zyn, gelyk
bekencf is, de woorden 1'j*an en $ettgry, en wy mogen'
'er de,ibenhming - van D E 1"A T nnevens voegeA . Deize be_tekent, in den oorfprong, zo veel als een G o D G E L o.
V E R, een c o D I S T, in tegenftef ing van A T H E 1 S T,
een G O D V E R Z A A K14,R : en . op eenen Aanhang overgebragt, eene zamening van Menfchen, die in den WAA,R E N G o n gelooven .
Men is, in 't algemeen, van gevoelen, dat zulk eeti
Aanhang yan zeer laate herkomfte zy, en, niet voor de
zestiende $euwe beftaan hebbe ; (*) wanneer de 'JoorRanders van den Natuurlyken Godsdienst, en de Beftryders der Openbaaringe, met dien naam benoemd werden ;
*~ p I E ARE V I A E T, die, in 't midden der zestiende Eeuwe bloeide, fchryft in den OpdYrgt- rief van bet II Deel zyner
Inflruitien Chretienne. , . Ik heb gehoor i, dat 'er een h c p men• fchen is, die zich Delsten nnemen, c-n geheel n :eaw WooH,
„ 't geen zy tegen bet woo :d Ath'ist willen overzet en . Want
• daar Atheist zodanig iemand aanduid ., die zonder con leeft,
,, zoeken zy daar door to verfta,n to geeven, uat zy niet geheel
„ zonder G o D zyn : dewyl zy wel gelooven uat 'er een G o D is ,
• dien zy voor den Schepper van Hemel en Agrde houden, even
„ als de Turken : maar ten opzigte van J E s u s c II R I S T u s wee„ ten zy niet wie hy is, en houden geheel niet van hem, noch
„ van zyne Leere . Deeze Deisten fpo;ten meL alien Godsdienst,
„ niettegenftaande zy zich boor bet uiterlyke fchikken naar de
• Menfchen, onder welken zy leeven ." Zie verder de k'.ag .en
rats deezen Man in de n I C T o iv. de B A V L E Art. v I z .s x . N . CT
0
I . DEEL. I%LNCELW . rto . 5 .
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den ; en het woord Deist dus, .naet grond I eene haatlyke
betekeritt .kreeg . Maar yvy vifiden reeds zeer vfoeg gowag van Menfchen s die, hunne gevoelens in aanmerking
genomen zyndr, dfzen Naam verdienen. De Geleerde
op, M.- A. 'eicarill. 'vat6Croyden,
)deer E A S*TiA T
heeft in zyne Z,etters on tht Prtvk'lent$- of ChristiaLty before
t, &e. 1778, ons, ten deezen opzigits Civil Etaklisfe
te, eene Aante1 ning Itledegedeeld, welkiP wy onzef
Gefchiedliev'enden Leezer niet willen onthouden, en
met eene en and a aa'dmerking zullen vgordraagen .
In alle Eeuw Y det Kerke, merkt die Schryver aan,
heeft de Derstery, de iegepraaldn des Christendoms vergtzeld, of als een vyandin, of als een wederfpannige, of
als een gevangene . Eenige Heidenehs given,, ten tyde
van de eerfte vcrkondiging der Euanigelieleere, den voor=
rang aan eerie redelylce Deistery boven eene ongerymde
Afgodery-, en wqden Yoodlgenooten 'to .7eru alehn (t),
zondee zi`ch aan het vvaarneemen van' der ooden plegVeeleR ;vat de 706fthederr to onderwe~n .
din die, naa de verwoesting' Van hun Staid eri Tempel,
in sllingfchap,' bnder irerkhillesde','V,vlken, omzwierven, fchynen geene andeie byzondetheid van hunnen
Voorvaderlyken Godsdienst overgehoudeii td hebben,
dan het hoofdleerftuk van cons E E rt H E I D . Heidenen
brr 7aoden, van deezen ftempel vereenigden zich, en
Vorurden eehefi Aainhang, in de Kerklyke Gefchiedenisfe
.ihaar weinig bekerid ; te<w4veeten, de Hypfistariaanc7t, of
Coelicolce, van de derde,~eiuw. Zy maakten een Aanhang
uit van Deisten, betadhde uit zulken van Yoodfche en
Heidenfche herkomfte ; als den Godsdienst hunner Voorvaderen verlaatende, den Natuurlyken Godsdienst in ftede
daar van ftelden . Het blykt ni'et, dat zy verlaacen of
afvalligen van den Christa1yken Godsdienst geweest zyn .
Men ontmoep eenige kundfchap van deezen Aanhang
by den Hoogleeraar ..w E T S T E I rr, die, 'in de Prolegovnena van zyn Nieuwe Testament, to Amft . 1731, in 't
licht
[(l,_De Yoodengenooten der Poorte, dus getioemd in de onder,
tchieding van de 7oodeng enooten der Geregtigheid, die, befheden
zynde, zich verbonden hadden, om de ganfche wet to onde2houden. In de Gewy de Schriften word alleen van de laa'tstgefnelde
foort gewaag& Zie wAgu4i ai ., Suangelifehe GiJVW# isle,
l,153 .1
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fcht g
vale ;-'p . gl, .ft
verflag doende van • het - Hand .
fehrift- er%'aangelien eiFI1 stdeliftgefl to Cam1*r4dge •, in •g
Gfiekgch -€e Latyn ; zkh dus laat hooreh : „ Bovenal
,, iaa't 'hO aan te-merken ; ~AI+ - UeP ereao, in de Han.
ddol ~ Caluotas *otdt overge ;et. ; Deeze
dellin
vert l1ng v rfpreidt1icht over de woordender_~ iftej~, lingo van H•o NoRlus ., • • die GOTH FR)IDUs, in CO;
; ne breedbewerkte verhandeling • iet heeft kunuen
„ • verklaarem Met dit woord word
de zbdanigen aan„ geduid ; .d1' de Yooden ' ertyds ,7o
genooten der Poor„'te n mdeti-,.n, in Erzgeknd;_uer
t woord in eetiep
„'geh I anderen zin- gebezigg ;werd, de#i naam van
;, Dgi n droGgen :'= Verv6lgens fehrvft by> : , 't geeA
„ ik p . g* .- van de. Oelizw1 gezegd hob, verdient eenig
„ - zinc : breeder on*ouwd 'te wurden-: naatlilyk I dat zy
„ Menfdh- - geweat zyn., die. goon Geopenbaaaarden Gods„ dienst' ;t iy waaiea of`c~lfchen, aanneeme~le,~lleeli
deb''
aWy en Go4edienst ; die de Rede vobi*hryft_,
32
„ beleeden . Dan ; fchogin dusdAnige Lieden, van
n
„ aanvAng der wergild af, beftaan hebben, fpreeken n o„ NORIUS en AItoUSTINUs;vane Coe*co4e
van
„ een Nieu*ven Aanhang, .~Doeh-het valt`niet bezwaarlyk
„ dit over •eeri to{brengef . - Eenige zonderlinge Men„ fchen,' hi- d e3rvoegn ver den Godsdienlst denken,, de-, i~o-'
vin Ov)ftgtte tyden pf, gevonden
doth - et is eeti`toen nreuwe Aanhang :gewee6t ; 'dat
• is , , ttrst in de Derde Eeuwe, hebben de Ccelicolce
• zich vah de Reidenen,'Ytr6 a en Christenm beginnea
• of to zonderen, en eene
aatfchappy op to rigten ;
• een90' eiAkn- of Patriarch verkooiien , en, een. Doop in• gef#eld . hebbe'nde ; war door de =Aankomelingen ill
,,delft'tiieise Kerk ingehyfd *erden . Onder deezen,
• dour de 1rieken 4 «deras-geheeten, behoorde, in zyn
„'jeugd,~~"GREGoAIus, de Vader van GREGodeIus

A
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•
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Deezd' b zdnderheid der Kcrklyke '©udheid verdient
naauwkettr er • nagegaeh to w'orden . De Hekeldichter
j tJ V E N A L I S fchynt het oog to hebben op eenen dergelyl4ej. ,A~Oajig-, wanneer•, hy, d
ooden van zy iep tyd,
af(chil ende, fchiyft XI y6 =- too.
QWdam,
0 i"netueniter ;Abbata patrem,,
riai~F fa r ' teeth- fauita~rs• •iulora,w.

Y.Q*
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B I N G i A M - geeft in zyne , doorgeleerde Antiquities
of the C4rictlan Church . B. XVI:: Sea. •2 . V14-Vol. p. 305,
het bradedfle berigt van de Ceelicolm, 't welk ik ergens
heb aangetroffet~, ht~.e1chr,yf -ze als:eend.foeit van Syncretisten , ! , ;;~ die' hec •" Yoodendom en - Christendom zamerl
„ votgden, de Befnydenis en den coop bediensfn : met
, f .7ooden wen ChrisWen zAmenflemmpde, . in bet verwerpen der Afgodet~, en d~ Hemel,' dat is, S4~n GOD des
„ Kernels, alleen dfeneale<: van . waar ~ den naalh van
,y Coelicolce, of
l•cerders,Egekreegen .; l bben : •. doch
„ hierin lwamen 4met de 3oodcn alleei v Teen Idat zy
„ de Leer der Drieeenheid in de Godheid verwierpen, en
'•&r vvas een
„ God in din Perfoon • eerden."
„ andere Aaiihang, die zich-, Hypfftariaanen noem'den ,
„ dat is, Dienaars van den A IL L E R ;H o o G s Tf E I'q G o D,
,3 then zy als de Wooden, in ~d¢n Perfoon, diejiden . Zy
„ onderhielden hone Sabb athen j ' en g rndakr~n • ondcr.
,, fiche*&. reine.en .onr ie Spyzep ; fchoon.zy.de Befny„ enis, ides;'onderhiel#n :' ge y G A E .G iii ru s_ n N A• Z~A •N Z E NE a, ..wiens .Vaderteen van deezen Ian hang
;, wtxs° , berigt. IV~A Z . Oratw . r9, in °E2ungrs' Patris, Tom .
• 1:p. 289 . . 't Is zeker d at -.de KCerk- ,nihimer deeze
„ vermengde Aanhangen erkende ; maar als •Ketters ver,, oordeelde en uitiloot van haare Gemeifcliap, En de
Staat waren byzonder 4treng, tegen de
• W'etten i den
is en den Doop zamenvoegCWiooks,: dre de Befny
„ den . tie Wetten zy*~ an i o N OR 111 9, in het Thee„ dofiaanfche- Wetboek, ~tt~f Leeks tegen hun gemaakt .
in eenen rang met de Donatis„ Iij de eerfte, iteit by h
ten, de Manicheen, de Priscillictnisten en deHeidenen (*) ;
„ last geevende, dat alle de-Strafwetten, tegen de K•e t„ ters .gegeeyen, •fegen bun zouden volvoerd worden
„ wet byz©nder bpveelgnde, dat de Htiizen dt r a3kico .
„ lx,- waarin de nieu.we . Aanhang de verga¢eringen
„ hieldt, met alles aan de Kerk verbeurd zou vqklaard
„ worden, Codex Theod. .,,Lib. XVI . Tit. 1 . de Haret .
„ Leg . 43 . In de tweeds;, noemt by hun een .nieuweu
pa
[ (*) Gelyk c it 0 M w z L L - onze, Bnge fiche i)elsten , deedt,
voegt 'er 'A P T •H R O P tusfchen belden . „ Deeze -iiet ' gelyk
M O R H & I M het uitdrukt, de Deisten ftrafloos to voorfchyn
treeden, en een Court van Godsdienst predikeii, beft-wide in ee;, nigeweinigeeenvoudige voorfchrife~i ontleenduit e~latuurlyke
Red ;, lie x o s 8 A i M'$ &crk{yka Gq/'chisd . IX, Deel bl, 21 5.]
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• en ftouteR toodfclien •Aanhang , die bet zich onderwondt ,
,, de .-Sac'ratonten der Kerke to flooren ;,de_wyl zy de
„'Catliolyken, even al's de Donatisten gewoon waren, her• doop
. Ibid. Leg . 44 . In de rdq, noemt by hurl
„ w In, den nieuwen Aanhang' der Ccelicola , die ee• ne o ehoorde B geloovigheid invoerden ; en bedreigt
„ -hjun,' dat, wanne zy niec, binnea den Jaar, , weder„ keerden tot den enst van c o o en den Christlyken
„ Eefdienst, alb de Wetten, tegen de Ketters gemaakt,
„ aan bun 'ouden worden uitgevoe~,d . Ibid . Leg . ig .
Va4er A anti S T I N U S gewai gt ddk, in eenen zyner
35
„ Bri ven van den Aanhang der Ccelicoke , en gee t to
„ kgntlen, dat zy met de Donatisten zarnenftemden, is
• bet herdoopen _der Catholykeh. Aug . Ep . 164, ad Eleu• fium p . 284 .. 91 i ONTANUS en FLEURY, ad Ann.
„ 408 . 409 ."
0 r . c4y , in 't*Leeven van
GREG OR!Ui DEN
Z 1 A N Z E N E R, van diens • Vader fpreekende, laat
N A$
zich in de'hzer voege, op dit fluk, uit : „ Zyn VSder
„ was een goed Man ; doch ongelukkig opgevoed in een
• vreemden G dsdienftigen Aanhang eene foort van
,, Sainaritaansch Mengzel,, uit bet ~oo~en- en HeAndom
• zamengevoegd, die ee~d~iga plegtigheden daar van o• vergenomen hadden. ,"~lec de Heidenen, eerden z~
„ het' fur ,` en ontftooken Lichten ; m r zy verwiel'.
• pen- de-Afgoden en Offeranden : met de ooden, onder.
hielden zy den Sabbath, en zy vermydden zeer ftrikt
• eenige foorten van fpyzen 4doch zy verzaakten de Be• fnydenis : voorgeevende, geene andere Godheid Le die• nen dan den Almagtigen, Opperften en Hoogften COD ;
• waarom zy zich ook den naajn vanj fJypfistor'iaanen
• toeeigeuden. Een Aanhang•, die ons op de lyst der
• Oude`°Ketteren Diet voorkomt, fchoon men lets der• gelyks aantreft by de Euphemitce (t), vermeld door
„ E r 1 r H A N I U s, II ret. LXXX . P. 450. Deeze was,
• z6 't fchynt, de Godsdienst zyner Voorvaderen ge„ weest, en die , waar aan hy, in zyne jongere jaaren fterk
~, gehegt was . N A Z . Orat. 19. P. 289. Vid . Orat. X .
• p. 161 . XI . P. 178 . De vita Juan p. 2 . De Rebus fuis,
R R G o R . Presb, in vita Naz . p . 3 .
• p. 33 . G
LE
[ (t) Deezen flamden, volgens bet berigt van
ult de Heidenen af.J
0 3
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L E C L >: R c fehryft, in zyne Biblioth . list . Univ.
XVIII . i. ;, - GRE,GORIt's werd, in dcn_Taare CCC,
• gebsl n • Zyn Va_ r 0apde of van Ouders die ik
• weet wells een Ggosdicnst hadden , naar het Heidendom
,, en 't Joodni
ftlfaakende. Zy hadden gecn'A oden ,
uur en
• geen Offeranden ; , maar zy aanb ulen het
-zich
idea
Toortzen.
-Z
.eigendcu
ontitookefl
•
dat zy \oorgaven
33 naam toe van Hyp iisiaanen,
Deezc
den Opperft ,God d+ya4v to %if:nen .
diepst des Vuurs van de eapct
docifche Magi, die den naam van Pyre %es driagen,

• alleen

• Menfchen fchynen

•

Strabo, L. XV . p. Io65 .
'Er,i~ eene blykbaare onhefaanbaarheid,cusfche ~deezen Vuurdienst, en hint voorgeeven van °Deistery, dic
W r T S T E I N s tiovengemelde gisfing -''erzwakt (*) . Het
zou
• Qntleend to bebben ."

berigt" Ottdhhee d, Vegens de Csl~eke, en
stariaanen by een .ver
"eid, Aaagaat, zal moa~en.erl then,
t wy daar van een zeer gebrekk*en onvolkomen verilag hebmen r en waar op
ben ; In, 't welke verfchei'de ftrydighed n v
wy ont dus niet kunnen verlaaten . In d Wecte van Ii o N o R I U S
worden ze op 't leelykst afgefchilderd ; doch wat kan men op de
peoordeelidg van eenen, die, vatt de Cmlicola fpreekende, en
tun veroordeely,nde, 2egt : qua' nescio cujus Dogmatis,novi Conelders berigt dat zy fcbuldig ftonden aan cen in .
vertus habent,
auditum navum crimen fuperfti4onis? [Zie de boven aangehaalde
plaatzen, in bet Cod. Theod.Ti
.- .Te midden van deeze ftri
dighdden doet zich deeze,ovgeeenftemtnig op,dat zy den 6 nen
God eerden ; dit Leerftelzel isllet grond leerituk der Godvrugtige
MannA geweest, van welke in de Handeelingen der Apostelen gefp :ookT wordt ; doch by 't zelve zyn, met den tyd, naarallen
fchyn, andere byzonderheden, van de 7ooden en Christenen ont3eend, 'gevoegd ; en die hand greepen, toen zy), in ode Derde
Eeuwe, eenen afgezonderden Aanhang maakaen . De oorfprongeliyke Deisten, gelyk men die7oodengenooten, met regt, mogt noemen, betoonden zich leerzaam, en waxen, 20 als de Handelingen
der Apostelen uitwyzen, bereidvaardiger dan de ~°oaden, in het
aanneemen der Christelyke Leere ; zy hadden niet to firyden met
de voorooideelen, die de j7ooden to rugge hielden : zy hadden,
door het Veelgodendom to verzaaken, en den denen waaren G o v
to belyden, cene goede en Godsdienftige gemoedsgefteltenis betoond : zy hadden, by 't groote Leerfuk, reeds beleeden, alleen
bet Geloof in c ri R I S T u s to voegen, dus to voldoen san den
pisch des Heillands . Gy lieden gelooft in G o n, geloof ok in
MY . J o A N. XIV. i , en langs then weg ten eeuwigen le ven to
ge

t(*) Wie del

a
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zou niet moeilyk: vallen, de
biedenis der Del'stery,
veronderflatd =zynde, dat _(ii de
prong was, voort to
zetten, on r ;~e_ryolgen dqw
Mahomethaa t Kettern ;' i dgggversde E WY,) de eerU $oe1eWe t de i
oodthen Afval, in
.d ~t
enfkeu Ryks, ter
ogrZAa el dat zy de Y~ van os ip s Wet niet,ontdektgn, eg de vogr even
de 4,aotekfche W,,begetyte . Zie W A ,
. B . IV . S 6 .
.,,,Leg
VOL L 124 .
EESCHRYVING VAN EENENE IDDEL, 'T WELIC, IN•
S~BERZE I TEGENS DE, JI( . EN ZINKINGEN, CE4
.]DR(=
sl, k'. .p. ~.
(Jdediq. ' P ilof
-tee 1Hfaer 'G U T H R I- , .4e qg~ inde oef enende to
-~-y PRtersbgrg , gee t 'c v verhaal in een Brief
aan den Heer D UDT QA to depburg, aangaantie, te~ens~ Jigtide een Genegsm'
ge en Zinkingagt as ikt word>f .I ,1k a
peem de yrybeid,, + deelen van- eels'
Plant, dje -men, anggn e, voor verfche' ~ ;
ntlyk, met zee ,
de Ziekr~p_ f brplkt -he t
goed geZ v tap jigtige , als ook in geval1en vase gen (rheumatismt . zend u tevens ec4
kleine zak, =-wgarin de g Qgde=Plant, om desk lfs
't
kragten ook in uw Wer Id
tc, jeproeven .
Is de ,97Wo 9CJZ Species, b4hoore on r 't eerst o tdekt
eraar P A L L A S,
dogr°.1a", eerde
in
geraaken, volgens b woord "van lien zelfden Godlyken Meeeter : Hit is het e ig leeven, dat zy u kpnnen den ienigen waafen GOD, en I E S 119 C 11 R I S T us, then gy geaomden hebt, J O A N
XVII. 3. Hoe zeer ware bet to wenfchen, dat 2y die thans
den naam yan Deisten voeren, in alle opzigten, naar de oorfpronglykel ken ; doch hoe wyd zy daar van verfchillen is
bier de p niet om aan to toonen . Wy hebben alleen dit
verflag van de Oude Deisten mede gedeeld als een ftuk der Ge
fchiedkunde, 't geen misfchien flrekken kon, our den Onderzuclclust van anderen op to wekken .]
0 4
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in zyne reize door Siberie . Deeze Alpifche Heestet
groeit digt aan de toppen van de hoogd ggbergten, Sa .
genaamd, in den,pabyhbid van de Rivier Yenifa, in
D anes
Siberie, en wordt 4F ftest gevonden op, dekanten van
de met. fneeuw gedek e- toppea, boven 't gedeelte, dat
vrugtbaar is in boomen .
Wfnneer de In*oonders
van 't genoemde,, land ter van g uik maaken in ~Igti.
ge en Zinkingagtige on tnakken, emen ze, ten na'lsten
by, twee dragmei v
e gedroogde PI&nt, met -fleelen
en bbaden, op negen
tien Ohcn kookend water, en
doen dezelve in • een a en pot, van -boven met leem
digt gemaakt ; welke ze -geduurende do nagt, in de
oven''piaatfen . Dit afire al 't. Ovelk niet mag kooken ,
drinkt de Lyder, den .enden morgen, in E; n'gifte,
't Verwekt een gevoe~ van Titte,' to gelyk met een
foort `van -bedwelming, ,(intoxication) gelykende naar de
werlzing vgn geestige dratikek : hj#rby heeft plaats- een
zonder rtg -foort y4n'~ftaangenaarne aanddenlngein de
aatigedaane deelen', verg~eit •m et Een foot vats rleve1ing (vermiculatio,) w lke iilgge ks be aald -is tot de aangedaaae deelen . 't
let tuegelaaten,
t den y
dentdorst , welk' dit G~rjeft
1 veroorzaakt, to lesIchen ; dewyl al?le ;rog1ten, onderheid koud water ,
lbxaakmgen to weeg brengen, die de kragten van 't fpecifvke mi4ldel verminderen . Binnen weinige uuren veIdw'ynen ~egter' dg - onaang aame aandoenmgen , door dit
#niddel veroorzaakt,; ge '`« ' lyk met twee drie itoel,
iga*gen. De Lyder .w.tl
an zichzelvep-+zeer verbgt
van zyn ongemak , en' 'fr iizelcizaam dat de Lyder in de
nooTzaaklykheid is, van` dolt . middel boven de twee of
drie xnaalen to herhaalen iot de bewerking van een voloomeiie geneezin
~ a Inwoonders van Siberie
noemen deeze Plant
eT,-o
e, om dats zer"'er in 't
gemeen pen flap aftrgkfel van dribken, zo aii; wy doen
van de Chineefche Plant van dien naam . Dit gebruik
toont, dat de Plant, in een kleine hoeveelheid gebruikt,
niet fchadelyk is . -,
De Hoogleeraar DALLAS
deelt my mede, dat by, eenigen tyd ge, den, een ge .
deelte van deeze gedroogde Plant gezoin beeft aan
den Hoogleeraar K 0 L L P I N, to Stetin . Fly eeft my
Pen brief 'van dien Heer getoond ! waarin by meldt - dat
by dezelve met goed gevolg in verfcheide gevallen geSggyp heefc a inzgnderhejd in, 't'geen by noemt de Ar.
fliri .
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20$

met een
aan de hand,
t zelve beZ" erkte een volkoomene geneezing.
Men rpoet iii aanmerking neemen, dat de gif',, welke
die harde Siberiers 'gebruiken',', die tevens de gew-6onte hebbenwt zelve als Thee to drinken, vgor onze Lan dsgenoote? , naar alle!waarfchyhlykheid , to fterk 'zoude
%yi6 dog 't is 'eem4peneesmiddel, 't welk wy voorzeker met veili heid ogen' geeven, ~,beginnende met kleine- giften . De'~hutte liefderyke _inftelling, ` waarover gy
de beftiering, hebt, fclfynt my toe u genoegzaamqgeleA
genheid to zullen verfchaffen, om deszelfs kragten 1 e be-'
proevdn",
thritica renerea,

tophus

Arthriticus

~
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Door
den Heer
r

TONDt7 .

Myn Heeren !

el als in andere weeteril~hap•eetaigfle Bouwftbffen : en deze juist ontbreeken dikwe , ongelukkig, aan de Natuur- ,
onderzoekers ; zelfs omtrent verfch nzelen die zeer ge.
Hoe veele menfchen, by voorbeeld,
rneen zyn .
hebben bet Noorderlicht van den 22ften September des
verloopen jaars gezien ; en ondertusfchen, 1106 weiige
raauwkeurige Waarneeniingen zou men 'er van hebbben,
zo men dezelve opzamelde . 'De rede van deze -fc' arsheid der daadlyke proefneemingen heeft men in d'it geval, zo lk xdenke, bier in to zoeken, dat men geene genoegzaame kundigheid heeft, noch van bet nut dat men
'er uittrekken kan, noch van de manier om bet verfchynzel na to gaan . Dit, myn Heeren, noopt my,
alvorens UEd . mede to deelen de Waarneemingen, die
ik omtrent de Noorderlichten, in 't voorgaande jaar,
gedaan heb , in verflag to treeden over de natuur van dit
verfchynzel, en 't geen men ten zelfden tyde daar by
he,-,ft gade te flaan .
De Noorderlichten zyn een lichtend verfchynzel ,
dus venaamd, om dat zy gemeenlyk van de zyde vin,
bet Noorden kowen ; eu dat hun lich`t, wanneer het na!'y
b S
de Natuurktimle,
Jnpen,
zyn de proeven

z76'

p

_
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by den Horizon is, zeer gel kt-naar Jat ••van den page;
raad . De Natuurkupdigep bebben eerty s verfcheide
gevkgelens, over de ooi aak yan diG verfch zel, gehad ;
t+e n ten dog~„ l}ypgti zy-ttl$fphpn t}vge onderf~elliegen verdeejd~ lie beide lien trap van waarfpkynlykheid
~tehb®n . _De tteer Oe MMq i, Autheur vari het' eerfte ,
uMqit de oorzaalf van hecNoorder1 t gevondente„jebben, in ha Zodiacaal light , of ih den dampkrftgwder
Z,on ; die , 4e bove*e deelen vag ooze Alcht oiicmoetende, in den dampkrjnfddGr aarde, tot eerie meerdere of
xuinc1iere,dippte valt, naar rpaate- de eigen of byzondere
ewaarte meer of minder groot ia, Dan, aan dep anderen-kant, fchynen fommige NQorderlichten veel overeenkotnst to hebben , Met de Elefrieke verfchynztlen ;
zy ioen, zeer merkbaar, de richtihg van den Compasnaalt yerauderen ; z+y Eletizeeren de rechtopftaahde
punten, in glazen buizen geplaats De Heer de Mairan
zelf veezkert, in .& Noorderlic ten eenewlam'gezien
hebben,' gelyk aan - die van- .Eler rieke vonken ., Men
tp'
denkt dan, uit hoofde van de„ jbetreeklfing, die men elders •gwaarneemt, tusfchen de f of ya* , den Zeilfteen en
die der EleEiriciteit, dat l3et, zgel kttntten zyn, dat de .
Ele6trifche ftof zich naar hek - oorden vervoegt ,' en
dopx de poolen der aarde uitgaat , vooral naar die gedeelten, daar de meeste Miperaalftoffen zyn . De Heer
flg lfga~tuis verhaalt, du de Noorderlichten duurzaam
liu de oordelyke ftreekeen heerfclaen (*) . E.en punt, in
't , elke` cue voorffanders diet verfehilhegde onderftellin n onderling overeetlilemfien , is , dat de plaacs der
oo
V derlichten in onzen Dampkring zy ; dewyl ze, be'ten-

,r*) 'Af A U P EST U I S, Figure de la Terre p . ' 5 x , 6o, enz.
Zo dra de duistprheid der nacht aankwam, zag de Heer de Maupertuis dat de lucht een Iieht aannam bet welk den geheelen
Hetnel overdekte, met de leevendigfte kleuren' van den Regen`boog gemengd . Dit licht was echter tegen het Noorden niet
fl:erker, dan in eenige andere-ftreeken ; dewyl glansryke boogen
zich over den geheelen Hemel ten Npordert en Zuiden verfpreidden . Meestentyds vereenigde zich dit licht in 't toppunt y
en vormde daar,als 't ware, eene glrnferende kroon . Doch,
niet tegenitaande alle aangewende moeite , heeft de Hccr do
Maupertuis de oorzaak van dit verfchynzel niet kunnen ontdek.
&en . &c, S c rt x I D, Befchouw. van 't Waereldgef>tel p. 61 .
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no'j

flendig in dezelfde plaatS blyvende, op geenerlei wyze in
de beweeg
der aarde eenig'deel hebben . .
11 en ziec ezeive it~ verfchiilende Landen,
verfcrhillende Aardkloots breedte . Inr en 't verfchrl - van
deeze fchy>Abaare boo tenwel wierde waargenomen,
u
hulks de"waare hoogy van de itreek, alwaar het'verzel geplaatst is geeven; en bygevolg zou bet ons
fc
ool enige onto ~kking°verleenen, wegens did van omen
Dampkring, we,ts hoo3te men vawf'chlnelyk to klein
maake•'
Zie bier bet Been mef, mvnes oordeels, omtrent deeze verfchynfelen noodz*kefyk behoorde waa?teneemen .
i . De gedaante dtr Cirke'Ifnedtn, of Segmentem, of der
vlamrpende Segmenten ; (want daur zyn 'er dikwyls .verfchpidene, die een - gemeen middenpunt met elkaneer
hebben ;) welke., b9t duisterfe der Noorderlichten,Oit_
maaken4e,'altoos •h etweest in den Rampkringbedolven,
en bet, ajlerrlaaste aaa den Horizon zyn . 2 . De gedaante en hhc getal der lichtende Segmenten, of doorfii
den, die de vlammende-Segmenten omringen . q . Het
getal, de richtingi, de kracht en de koieur der ftraalen
van bet debt, die 'er'jAt, men . ~ 4. De•v eraoderin
die de Barometer, de
`ee ometer, en vooral de om_
pasnaald ondergaaii, geduurende bet erfchynzel . 5 . Ds
Uitgeftrektheid a en de hoogte van llet lichten4 Cirkel ;
dat cerpeenlyk hec meet bepaalde deel i ,
gedaante van een Clrkelboog heeft . , Veele lieden
necl dit flag van vlraarneemingen
en ; tot dhzelvei ja
gees _ kostbaar werlctuig nodig . He t is genoegde =
tar
n~
Ten, die bet Naorderlicht bepaalerl, in alto gedeet
""0
en bet' uur der waarneminge aan to wyzen .
Weinige -jaaren zyn zo vruchtbaar geweest , als bet tegenwoordige (x778 .) , in werfchynzelen van deezeq
aart (*) ; en ondertusfchen heeft men 'er nergens be,

rift..

(*) Indien bet voorige jMr vruclrtbaar is geweest in Noorderlichten, bet tegenwoordige jaar 1779 is bet Met minder. 't is
als of de Noorderlichten bier in Holland en elders, van jaar tqt jaar ;
gemeenzaamer en menigvuldiger wordcn ;weinige avonden zyn'er
van dit jaar vdorby gegaan, dat men bet niet meet of min g4 =
zien heeft .
Zo dezelve voorboden van iets dat aanftaau-
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richten van gekregen . De Journaalen, welken de be•
waarders van zodanige waarneemingen dic
ri to zyn,
maakett - k'er, geen de mime melding van . De Gazette de
Fretrice van den jrWn Augustus alleen, verhaalt, „ Dat
„'men den 2gfiten Jun~t to Cad* , our i i ' Uuren des
• ,a~onds, gezien° heeft, eon lordcrlicht, dat zich
6itfiekte van het -N4prden nor' bet Zuid-WgWn,
• met een witachtig lucht, door verfcheidene wo kjes
• van een zeer 1ed~ve g rood,*uitgcdiept, in de gedaan .
• to van een Colour , die zi8h ter hoogte van dmtrent
j-, 3o graaden verhief."
Mt is tevverwonderen dat
Men. . dit *rfchynzel to Cadik* waar 't zich zeer zeldzaam vertoont , op een&-aantnerkelyke , hoogte gezien
heeft , en . dat 'er to I4rys niema'nz van heeft gefproken .
O getwyfeld is het, myn Hceren, door weinige Men(chen to Parys gezien, om dat de tyd van deszelfs
grootfte kraeht gepveest is tegin middennagt, 't Is
begonmeti', our 9 U4fign s'avonds, a ten half twaalf Uur
was 't nog zeer taww ; het *akkerde om'hAlf een

nog

itaanae is zyn, aou men kunne
fen, -dat dezelve droogte
voorfpeld hebbei~ ; dewyl men di aar weinig of geen regen, en
doo gaande eene heldere lucht gehad heeft ; want bet is niet to
dgnken-dat zy voortekenen zyn van Aardbeevingen, ftormen &c .
g elk L11iofr en Derham meenen . - Ik zal over de oorzaak van
3ietNoor erlichthier niet uitweiden ;en,nog minder over de verfchillen'de dachtep der Na,tuuikundigendaaromtrent . Het gevoele*van den eer •de la •Lande, dat -ik , in het III Deel der Red . Vaderl.
Lett~ r,-Oef. Mengelwerk, bled% . 560, medegedeeld heb ;'geeft my
aanTElding om dit verfchynzel aan de Ele!~triciteit toe to fchryven .
Voor 't Jaar r7r6 zou men bet zelve, volgens Musfchenbroek, bier
to .I,4nde weinig of niet gezien hebben ; dan 't kan zyn, gelyk
ook'de Beer van Berkhey aanmerkt, dat men 't voor then tyd,
met zuik dene aandagt, niet heeft waargenomen, als wel daar
na ;
of dat - men bet verfchynzel aan iets anders toe gefchreven of anders benoemd heeft . 't Jaar 1716 is in alle Landen
wegens dit verfchynzel merkwaardig geweest ; zints then tyd heeft
men zich meerder op waarneemingen wn tzelvetoegelegd, fchoon
bet in de'Ngordelyke Landen reeds vroeger bekend ware . Men
mag bier omtient niet ongegrond gisfen, dat bet een lucht zy, 't
wells by de Schepping der Waerel i gefoimeerd wierd ; ca voorts
¢yn beftian aan zwave'achtige en ele&ti ieke ftoffen vei fchuldigd is ;
dat bet by de Ou51en reeds bekend was, en dat JQB 'er van
fgreekt, Cap . XXXVII. vs . is . V .
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Aca

img aanmerkelyk aan ; en deszelfs uitgeilrektheid, was :
130 a' 140 gr dden . De pylen volgden elkander onmid .
eb' verfcheidene koleuren aang
delyk ; ware
in ge.
fchakeerd ; -en genoegzaam verdikt,pm Sterrenan de
eerfle grootte, to
ekken . Deszelfs hoogte giag ver
bet breidde,zieh zeer onderf hei..
voorby .hec Zenith ;
uit, tot op en twin gilen graad voorpy ilea
den'
Are , di ce op dat oogenbiil Pet middsgrond pas eerc~e.
De 1ichtlpylen , Wdden eene beweeging die . ~naar
bet O6sten gericht ~+txs .
Ik zal hier Wet ;treedw, in een , omftandig,vernag vats
alle de Noorderlichtea,,,~te ik waargenomen lwb ; deeze
brief is reets te+lang ; en . z# fi des vergenoegen me;
UEd . de voornaahfle mede to 4eelen .
Den 26ilen Maart,; zag ik een,viy flerk Noorderlielg,
van omtrent, I2ql uitgeItrektheid, en 2o°,hoogte. -=-,-.
Den volgdnden dag qpn ander, maar, flaagtwer ; 't welk;
een ver</qlg+aant't voorgaande fcheen ,te zyn .
Dat , van d n .28ifen Juny wierd ook den vol`gendR
dag, van een antler, gevolgd ; het welk, .door de betrokw
ken lucht niec v0dr ~kon worden waargenomen,
Den 28n
le Augur
toonde zich een flaauwNoor;
derlicht, `van onztlrent sl
+4S° . uitgebreidheid, en is
1 16' hoogte, ,
In den nacht tusfchen den ssden en i6den Septemberr,~
heb ik- het begin van een Noorderlicht gezien ; t!ltn 2 , 41;
4o M . 's mrorgens . De maan was toen genoegzaam ver .
heven boven den Horizon . De pylen van his licht 4aren fchooa en menigvuldig ; ik begon de vlanimende en
lichtende Segznenten, ,o€ Cirkelboogen,, •niet eerd& ,te
zien dan tegen 3 Uurep .' Ik befloot.'er,;uit, dat de itgeftrektheid van het Noorderlicht 15 a 2o° en deszelfs
hoogte 5 a 6° was . Het heeft tot aan denbchtenftond
geduurd . Dit Noorderlicht was to merkwaardiger, oni
dat het na middernacht begon, 't geen de Heer ; de Mairan aanmerkt, als iets' buiten gemeens em zonder voorbeeld.
Op den Oar op, kotnendgp, dag, , was 'er,
in het Noord- noord- esten, een zeer terk Switacbtig
licht ; het welk ik daeht het vervolg van het voorige
Noorderlicht to zyn : maar een geheel met wolken overtogen Hemel belettede my het wel waar to neemen . -Den I7den was het Noorderlicht zeer merkbaar . Om
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0 U. waren 'er eenige Pylen of Pylaaren, de vlammende boog had omtrent 3 graaden hoogtefj de lichtende
4 -gray n. Het.~,Middelpunt was in ohet Noord- noord .
Wen, en bet verfehynzel had . 6o a, 8q graaden uitge'ftrektheid .
Dtn 21flen 's avktnds om 8 U . PR-hg ik he t be in crag
i uat Noorder1itht 't wakl~erde aenmerke~ aan
tb t x U. 'Er, warm i bet Noord- ~ hoord- Oos n en
Zaid- • zuid-Ooste~ P~ylen van n zeer fchoon en verheven rood ..* De Itbgte van
viammende 'Cirkels
;
mede was -3° en ,die van deft lh+hcenden boog i o •a i2°
dgszelfs gtheele uitgtbrr idhe was t io° . De lichtende
eh de donker_e boogl w, in • efkmde'r gemengd . Bet
dduurde den gantl"ched..acht, ei bleef genoegzaam even
1 k, uitgezonderd dat de lichtpylaaren, na middennacht , eerie witachtige - kleur alnnarneb . De voile stag
deed bet verdwynen.
j)en,z2ileti nnaIakee-fk my,~gereed .one Oct avonds bet
+ervolg van 't voorg nde Noorderlieht tc zien ; en wel
fiffbhds -na Zen endergang dor Zon . ' .1k ¢ag oak wei'4
kelyk, zo dra de fchemering , #laagiv ,• genoeg was, 'er
een begin van . 't . Was tope
:date#kne groote witagtigheid, naar bet Noorde "'t' Noord-Westen . Otn
a Uuren begon ik pylen to zien ; maar zy wierdeh van
tyd • tdt tyd zwaarder en menigvuldiger . Om 9 U. was
lidnhe'tbleur'die m=een zeer levendig rood ; zy verhieYei1 fi-ch, fot=bovet de Pod-ilar. Om 9 U . go M, had
do.vlamm ide kting 4;graaden hoogte-, de licht'ende 2.0
graa,d,en ; de een` en de ander was van eene onregelmaaeige
en *ermengde gedaante . Om io U: zag men zeer, on~frfcheidenlyk een vlammenden boog ; voorts een lichtenZP05oog ; daar boven een nieuwen vlammenden boog,
fi1e!e o#hiingd Vaai`eef'lidhtenden boo~ ; dit alles had de
h6p to van 1 5 gfaad~en. Oin io U . 3o
zag men niets
dah eeil -vla#W*nden en 1iehtenden boog : ode
h * to Was D%f '*ertftinderd . De uitgeftrektheid was
s o graaden ,' dI'd'e 20lfs grootile kratht was in bet
oord-~`es #4,' Gm 4 U . des morgens-'was bet very
li'chynzel in denzelfden Hand, aIs orn' to' U. go . M ., en,
''t was weder bet voile licht dat bet 'deed verdwy_
qn
'pedtaurende alre deeze waarneerningen, heb i1 geene
bul .
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tit

Aerandoringen in - de hoogtt van
Barolner of thermometer kunnen ontdekken . (*)

buitengewoond

Op %et Obfftvato to J aryl,
den 24ften Sep
i f 78.

Ik ben,

dei

.,

ANTWQORD OM TE DFlut 42~ OP DE 4 t+ObagUNDEN BRIEF.

boot dw

Heer .DARQUIER .

Myn. Mar!

k, heb ,i iet vdele 'genaegen geleezen den Brief van#di{.
Heer Tondu (at de, Hoofderlichten . Hy fpMek~

via twee bd

lze1 over da-obrzaak *an die vet
f°
eii a m . den Dverldeden Heer
dien 6eminnhlyken eti zedi en P
lofooph, toe f`chryft ; we)ke d6r` weeten4happen en f
je letteren„ zo ve l eers aangeda[ki heef€ ; Dan by nom
den Autheur van, hctA*, le itelztl At.
Ik meen 'er etnig , set r tom' - hebben ; naardien iki,
op den 22ften .& 11 ><yl2 3 in m e opettbaard vergadering

fchy

ide

} *alarva`ti hy'te~ a matt

de Mairan,

'ran

(*) Do Noorderlichteh hebbPf Obk ttterkelyk geen Mrkied-op
deeze twee werktuigen ; dit heb ik verfcheiden ma4n waor emi,
Den 9den February 1779, om io Uuren, had
men .
alhier (te 4mfterdam,) zulk eon zwaar Neprderlicht,,-als In vporffaat ooli gezien to hebben . b e Noordelykg en Noord-Oos a ke:
Horizon vertoondezich dermaate vats , met btoedroode eu
mende wolken , dat mdli rich verbe6lddd, dat 'er elders eon zwaard
brand was ; het deurde tot in den nacht . 'Een dergelyk verfchyti,
zel had men den 25ften Maart 's avends om 9 a 9 Uuren : de
Noordelyke Horizon had eene Vuurroode kleur aangenofnen die
zich zelfs ver boven Bet Zenith verhief ; , Bet duurde met ldng,Het
con en 't ander gaf een zeer akelig gezicht . De Heer vats
Berkhey fpreekt mede van sulk een fchrlkbaarend Nogrderlicht ; in
zyne Natuurl . Historie van Holland, Berjle Deel, pag . 344 •„ In
deezetwee verfchynzeldnheb ikgeene verandering in den $arometer of Thermometer kunnen merketi ; in Bet eerfte geval Meet d&
Barometer den volgenden dag frog in denzelfden stand, ale's avonds
to vooren ; in 't`tweede zakte by den volgenden dog eeh weinig ;
en zo was 't bok met d®n Tbermomdt k ; de Wild Wav itt b9idq
de gevallea Oostelyk.
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van onze Academie, eene Disfertatie `voorlas r . in welke
ik, na dat ik verfcheidepe van inyne waar ;.eemipgen
over bet Noorderlicht hadde b gebr t ~ :odder die
van de gden ebruary i 750, we" cue leer de MaitAede uitgade
nden zy kwitn,
ran,,, in wrens
van zyne verhand ing, van aang
Acid ndemt,
iciceit 'tot eene oorzaak van it verfchynz6l fte IIieb'van deeze wtarneemifhgen den uitvo°" .,Aur
bericht gegeeven,
Bladz. 22 . van myn strong , .,c It
,Yournaal, in` 40. ~1itekomeq to Avignon ih i,777 . Ik
gaf in de Disfertatie,van deft 2yfen April 1752, de bean (lit verfch!nzel , om
Anaaming vap Pool-Noorderlic
Officieren,
dat Don Antonio d''Ulloa #*en
benevens anderen, ,gefctikt tot-dc meetipg der Aarde to
tegenwoordig Chef d'Escadre van zyne Catholyke
Majefeit,
den 1Yden December 175o •, fchreef, „ dat
,, ,hy, by de,Zuidpool,
Noorderlicittef had gezien, g'eluchts,
,:heel overeenkomftigmet die..welkee wy iiX'
ftree en waarneetn e"
zeg wet ;,ckpal_de .eenige utbeur vatfdeeze onderf%llir}g ben ; ina ik beweer a een~ Got die' tyd toe,
Diets gezien to hebben, noc
t.,, .poe gefchre_
akt . Voor 't overige
ven, dat 'er eemge melding ya
7,ou de onderftelling van Alexander Volta, die_ bet aan de
pntvlammende lucht toefchryft, de voorkeur wel konnen
verdienel~
$cht
i1c an baste, ovfttUigd ben, dat ivy de oorzaak
yarl-I
eenig $atuurkundtg,,uitwerkzel zelfs bet allereenivbcdiglle Diet kennen, 'la, 'er niet gegrond naa raaden launnen, belet 2'11fks echter niet,de verttatdige Ber_
fpiegelingcn van onze hedendaagfche Natuurkundigen
ate ewonderen . 1k bgfchouwze, niet als itelzels om
Weze tlyke Sy$temaas .op 'te bouwen ; maar als hulpmiddelen, orn, ze hooger te .verheffen, eo ons gezicht verder to brengen ; als weiktuigen ontdekkende, die aan
onze befchouwingen'zbuden ontglipt zyn . Ik ben &c .
Deze • waarnetliingen waren reets door my vertaald en
afgefchreeven, `wanneer ik, in de Haarlemfche Courant,
bet volgende Articul vond . I
,, ST. o EDEN R O O D E, (Meyery s'Hertogenbosch,) den
i, 25 Maart. D,eezen avond omtrent den kwartier na
„ 7 Uuren , zag men bier , met cen zeer heldere
Lucht,,

Op DE1C" VOORCAANDEN BrtrEF.

2p

a , Lucht', een g>sooten vtlurlgen Bol die met zyn filer.
de' Maan verdoofde ; loch : de gantfche
„ ken g n
1
~e~veldige Btix mllraal gehecl' erlicht ,, Lucht as s
uit net Zuid_Oosten, pasfeerde
ru fez
me de a fnelheld van een Vuurpvl,
over ons
hten lyn voort, naar het • Noord •
en P1009 i
ten, tot omtr'ekt 25graaden boven onzenNbrizon,
ar men denzelveb in verfcheiden'llu~ken zag van
„ e
berflen, en vervel&ens ver4w~nen*`rgim den mi .
• nutut klaarna hoorde m een zwaaren Donderilag,
• even alb, een van verge komend Onweer ."
Lkk zou alit ericht •n
-,mtgJchreven hebben, dewyl
bet op ons on erwerp
iS
r6kkirug altoos fchynt to
hebben ; indien iniec hei : volgende my daar toe aanleid*g
had gegeven .
' Op denzelfden avond, an by xaar
terq . zelfden tyde, van deh Vuur •bal to Oedenroode, had
men alhief the bloctlrood Noorderlicht, , waar van ik
bier °vorer,'ir~ myne Aant ening. heb gewag gemaakc.
Bet fluk vorcler?t zekerlyk de befpiegelingen van
Wysgeer, die bet verbatid der oorzaakin en gewrogte*
weet na to gaan ; welke bekwaamheid ik m y niet vermeet to bezitten .
6 . H. E .

BRIEF AAN DE UITGEEVERS DER VADERLANDSCHE LETT$.KOEFFENINGEN, NOPENS EENE VERBETERIN1 DER
V UURBAAKENS.
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.Myna' l eeren !
e Aarnhaaling der onlangs in Vngelahd uitget'on-deb
D ne verbetering der Vuurbaakens of Kust-vuuren 0
in den opmerkelyken brief van Oeconomicus geplaatst,
in N° . 201 van den Vaderlander, en de aanmerking
van het groot belang, dat onze Nacie beeft,, by alles, hct geen tot vernieerdering der veilig4oid in de
Scheepvaart kan ftrekken, hebben mt'aangemoedigd,
om eene korte hefchryving deezer uitgevonderie ver .
betering, in het Town and Country Magazine, van Augustus deezes Jaa'rs geplaatst, in onze taal over to
brengen , en aan UEs . toe to zenden , met verzoek
om diezelve in uw geagt tydfohrift eene plaacs to gun-.
,,near ;
1 . DEEL . IYIENC, E LW . NO .,Y .
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nen ; in hoope dat dezelve daardoor ondq het oog
• van die ge.enert onzer beiberderen moo e valler ., aati
~, wien hee opzigt ,over de PilotagieQ
Zeegaten i's~
• as
volen ; vertrouwende dat ezc
un dermaate}
zullen~ %-A
• voldoen " zal , dat zy 'er 4or
!, den,,om alles a* to wenden,
nZg he
,, yaarj, hoe eerder hoe liever, door deeze , a
, ;yke verbetering, ,cop` "onze •K usten zoo hoo
,, dig,) yte bevoordeelen ."•
Ik blyve . met alle agting
„

Myy Heeren !

io

Rotterdam ,
November, 17748 •

UE . JD .

W. Die iaar

MX C1 ANICUS .

P. S . Ik voege gene Copy 4er aN'eelding van de Lamp,
b de vertaaling, dewelke 'heel toebrepgr~tGt een beter
,grip van ddr4lver befchryving .
De Befchryving is, in deez rvoege, briefswyze, medegedeeld aan den Uitgeever van het Town and Coun.
try Ni,agazine .

Een ~e;flag van eene fraaije nieuw uitgevondene, door
wed'rfchyti vq'erkehde ;Y,~mp`, om Steden,,by nagt, to ver=
lichten, in een openbaar, - tvdfchrift geleezen hebbende,
het t my zulks aanleiding gegeeven , om,, door middel
van uw nuttig Maandelyks Werk, de volgende befchryving van eene nieuw verbeterde, door weerfch.yn, volgens dezelfde gronden werkende, Zee- of Kurt Lamp, -aan
het algemeen niede to deelen .
Dit fraaije werktttig beftaat in eene glazen Lantaarn,
omtrent zeven voeten hoog, en van zes voeten middel .
lyns ; 4e tiaiten van best glas ; de riggels of raamhouten
van rood 'koper ; het bovendekzel, of de top, van , het
zelfde tirttaal gemaakt . In het madden van deeze Lantaarn is, op een daar toe vervaardigden toeflel, geplaatst, eene groote q;e5kante het licht to rugkaatzende
rol, vier voeten hoog, en' van drie voeten middellyn$ .
Deeze rQI is mede van rood Doper gemaa1ct ; derzelver
buiteuzyde is bedekt niet eene kleevende zig verhardendo

VA7 •EX BT ZEE- OF rUST*LAMP,

pie ftof£e ;-d" w
lederovan
hegt wdrde
is
&lyb

'e omtrent 2000 kleine Spiegeltjes,
duim vierkant op dezelve vastgebinnenfte gedeelte van
eze rol
, dewelke, door middel van zes
deeling der rol doorgaaneend' wyde .wronde buis, Jewel•
de`rnet fpiegeltjes t*kleede
deeze buis zyn 126' iampeit vastge-

ent
ftaat ;
rnaakrf
EEne vtn deeze Zee#laWpen was gemaakt op ordre van
de Leden n 't Collegiel v 4 de Pilotagie (*), door eenige , Bier
ed
aan b
hun Jagc genomen, en
gevoerd naar
e
m e van Suffolk, om
derzelver ntitt
eproeven .
ervolgens wie
dit bark '
e, titw dien tyd zullend
was opgeregt, ;in dert
nagt
a
aars, naar boven gehpst : en do
e zynd# s bevopd men, dat hec zel .
Lam
rwagting, beantwoordde, als vertoE~ q
ve, bove
nende een klodt Vuurs vaia eene getadig* n allerleeveti-e
digfte heldesbeid. Deeze roeve .wierd genomen, op text
roone Ztevuur ; swelks licht,
kleinen afftand van he`t
door middel van, een Vuur vawkoolen,verwekt word ; en
°t geen, by deeze gelegenheid, tot deszelfs uiterfte vermogen wierd aangezet , om deszelfs rneeidere voortreffelykheid, (indien magelyk) to bewaaren ; en t welk
als het punt van beflisfing wierd gefteld , waar by men
het verfchil zoude konnen bepaalen . Het Jags, van cc
n ge Booten vergezeld, was des daags to voren
waards gezeild ; ten einde buiten het gezigt van't L
to zyn, voor bet ondergaan der Zon, de tyd tot het
aanfteeken der- Lampen bepaald . Het zelve zeilde daar
op naar land, en ontdekte de nieuwe Zeelamp, zoo dra
de bolrondheid der Zee zulks toeliet ; zynde ten minften
twintig mylen van den Wal . Het zealde voorts nog
wel vyf of zes mylen nader Landwaards, der dat men
het
4

('k) In 't Engelsch ftaat woordelyk, de Oudffe Broederen van's
Drieeenigheidshuis ; zynde een oude Stigting, ann welker Leden
het opz,gt over de Rivieren, Kusten en Zeegaten is toevertrouwd ;
't geen ik, met het op deeze wyze to vertaalen, voor ooze Na-,
derlanders verfaanbaat heb getragt to maalcea.
P 2
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het Vuur van bet oude Zeebaaken
Leden van 'c , C61legie der Pilot
uttigheid overtuigd z n
groot
den d~orde, om de nieuwe e
Sully to voeren, 't welk zigrin
kelykheid van een uurba°lken be

or 1US2 .LAMh:
onde befpeuren . De
u van dervelver
it volgen .
'1 nd

4

E

d`e neverpsgaande

e

r

Plaat.

De Lantaaln.
Derzelvei BovendekzefJf Fop.
b, b,
c, c, c, c, De zeskante to .
,diet voeth;k, 't ,n de rol'Qnderfchraagt .o
d
h
e,e, , , !e rondj buis, aan wake de L1npe
f, ff f, f, Vier van de pypen, Sic, vaVer;o
inidden
der rol geplatst, de& derAiver z
l'
gen,gaan, om de Lampen,, op'de
plaatst,
van ol¢te voorzien .
Een rood koperen bakje met eene kraar, om de to
ovosvloedige oly of to voeren .
+a, a, a, a,

THOMAS

ALGEMPENE

AANMERKINGEN
TORIE

DER

OVER

DE

VISSCHEN .

(Vervolg van Bladz .

HUNT,
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dus verre hebben wy de Visfchen befchouwd, als, in
T otbykank
alle opzigten , beneden de Landdieren ; doch ,

indeezzen hia en rang, bun door de Natuur toegefchikt,
is hun eeh anger leevensperk dan andere Dieren gefchonken : „ De meesce ongetteldheden, die het Mensch„ dom overkomen ," zegt n A C o N, „ onttaan uit de
• vPrander 4 ngdn, in den Dampkring ; dock de Visfchen
• onthouden zich in eerie hoofdfloffe, aan weinig ver• andering ouderworpen ; zy hebben een eenpaarig be .
„ t}uan ; hwe beweegingen gam zonder moeite toe,
„ ell

E
I

•
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en zy flyten hun loeven zonder arbeid . Hunne been„ dcreQ oolt4 die door kraakbeenderen vereenigd zyn,
• laaten zich onbepaald uirftrekken, en de vi~rfchillende
,,,grootte-qpder Visfchen, van dezelfde foort is zeer ver• fc llende. •€ y hLyven4teeds grc „jcn ; hunne lichaa,; me in fte,4c van de ve$ftyvins des ouderdoms to
„+.voelen, 't welk de oorzaak van 't natuurlyk verval
„ der kragteh in deLanddieren is, vernieuwen ftaagmet
,, de jaaren, ell als het lichaam groe*t - , krygt bet meer„ der fterkke . toe lang %en OVisch, wiens groei geen
,, aalen fc'hynt a kennen, kan leeven, is tot n6g niet
„ bepaald ; misfchien- zou het 1~geven van een Uensch
„ niet lang genoeg wcezen om ~'dat van den kprtstlee„ venden Visch to bepaalen ."
Men neeft twee wyzen uitgedagt, om
'duder~1om
der, Visfchea to bepaalen, meer -aartig, dat zeer
zyn ; , de '-eetf door de' plaa s der Schubben, de adder
door bet td11,en hoe veel r en 'er zyn in de wervelen
van den ru~gegraad! In hct eerke geval ~ gaat men op
den trant van L E E U W E N H A K te • werk, onderVekt
de fchubbt 'van een Visch, • mef ee
rbseoop, en
vindt dat ze beftaat uit"een getal va plaa W'es, de een
over de under liggende .; eenigzins gelykende Aar 4e krin .
gen, die men m een dwarsdoor gezaagden boomftam
ziet, en veronde Od worden deze e jtundfclIp op to
leveren : gelyk =ffen dan, volgens da begin7A, den - ouderdom van een boom kan weeten , zo geeft het getal
der plaatjes, wvaar uit de fchubben beftaan ; den .ouderdom van deitNisch to kennen . Gem`eWe Jieer nam eenige fchubben van een.c~ejnee groaten Kai'per, welke
zo groot waren als een d~ald . Did fehubben weekte
by in warm watdr, en fRedt ze daar op overdwars
door, beginnende met het east emaakte, en het middelpunt, dat een zeer klein - u betje was geweest, en
onderfcheidde, met zyn
roscoop, duidelyk veert~g plaatjes, of fchubbet
die als op elkander `gelymd
waren, dit deedt hem be iten, dat die Visch veertig
jaaren oud was. De Heer n u PF o N, op deeze wze,
een Karper onderzoekende,'vondt then niet minder* dan
honderd jaaren oud ; een ouderdom, waarover men zich
niec to verwonderen, of onder ihet ongelooflyke te ftellen hebbe ; want de Graaf D E A2 A U R E P A s hadt , gelyk die zelfde Heer aantekent, in de gragten van zyn
Slot,
P '3

% 18

HATVURLYKE HIS'* ORTL .

Slot, to Pontchartain, Kar'aers, did men meF zekerheid
wist, dat honderd en vyftig jaaren teldi ; depze' was
egter nog~ong, in vergelylng van een' 5noek, dies
K eiier F R E D E R I K D E I I een ring hadt 1 iaWn aandoen ,
zestig,jaaren
en teen Inch help eying twee hon 1erd
oud was .
`De Onderdom van Visfchen, die geen fehubben hubben, als de Vleet en de Roch, wil men dat ontdekt
worde op de wv;k v,on den Zweedfchen Heer H E D E
r ti o,F M, door de wcWvelFn van den ruggegraad of h
een t9fcheiden, en dan nauwkeurig he'get der rin n
op de bppervlakte des gelids waar to neemen .
Doch de langleevenltheid der Visfehen, wat , 'er ook
zyn mage van t de meSrdere of mindere zekerheid der
gemelde mlelen,* oot het ontdekken van hti'nnen oudnrAlom, drdt nog over ' •Ben door'derzelver Vrugtbaar eid. Eenige Visfchenaren' leevende` Jongen ; an.
der 4 en wel de meqpten chieten,~ kuic, : df zyn eijer.
leggend, De,,eerstgeuleldelteelen ' d minet)terk-,voort ;
*hqqn zy een-groot aantaf Jongen teffens werpen . De
Maag •aal, by
rbeeld, . wgr~icc 'gezegd, tttsfchen do
twee-en d e herd Jongert,te gelyk uit den dikgezwolll~e b#k hervoort re brengen, die alle rondsom
der, le vend fpeelen . Dan de Visfchen , die
kuitt;,fefew
nne eytjes aan 't geval overlaaten,
s waters of aan de oppervlakte, zyii
of op e r
1 vrugtbaarder ; .en het- aantal der kuitkorreon tyk
len fchynt ge~venredi* d •a an-de • gevaaren ; °welke zy loo .
pen, en de ~grootherd der verflindinge, Wear voor zy
Moot ftaan, , Van deeze gefchoote kuitkorrels, brengt
geen een tan de honderd een Visch voort ; zy worden
opgeeeten, door de kleinderq'Visfchen, die zich op do
pndtepten ., onthouden, door e grootere in de diepte,
en dpor de Wacervogelen, •
den oever . Nochtans
n met pewoonderen to
zyn 'er. - geooeg, om . ;de„
vervullen, en het Menschd
to fpyz en . In de daad,
wanneer wy het getal nagaa 't gees can enkele. Visch
kan voortbrengen, 't zal s met ride verbaazen . De
meermaals aangehaalde L E E'U W E N if 0 E it berekende ,
door het tcllen .van een afgewdogen gedeelte eener
Kabbeljauw's,kuit, dat 'er, in de kuit van een gewoo,
ten Kabbeljauw•, meer dan negen millioenen korrels waxen, Kwamen a1le deeze a de KtlitkQrxels der andere
Vis .
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Visfchen ot volkomenheid, de natunr zou opgepropt,
en de yde Gceaan to klein worden om de bewoonde,-s
to be ten An to voeden . Pan tot twee zeer, yvyze oog,erken ftrekt deeze verbaazende overvloed ; dezelve bewaart elke foct van Visc4 voor den qndergang, to midden Qan onte viaare'vyan ei*, en
y ffie-ht om de rest ten
voedzcl, naar derzelver natuur geThikt, to verfchaffen.
De Visfchen fchynen alle , uitgenomen de Walvischaartige, die zeer veel zorgs voor hi ne leevend ter,we4ld gebragte en zuigende jor eri betoonen, geheel ontt ilpot van -iie *uderlyke &derheid, zo zigtbaa* in de
Landdieren, voor hunne Jongen . l:Ioe de Visfchen paaren is nog niet opgelost. De beroemdfte Dierbefchryvers 'erfchillen, in dit ftuk, vuyd en, verre van elkan-,
der . B V F F ON fchryft : „ be* Mannetjes .Visfchen
,,, naderen bet Wyfje, ten . tyde vag llet~4utfehieten,
„ heat fchyrrt, zelfs dat z ,~` uik tegen buik wry4e'h
„ wane hes,Mannetje keen' ,zich zomtyds op den rug
„ om den .Ibujk von bet Wyfje to on tmoeten, doc
„ niet to min heeft 'er, geene koppeling"plaats : dewyl
„ bet noodige lid daar toe bun or* 'areekx et ,''wAn„ veer de Mannetjes Vi"sRfchen de W; ~'es zod'ar1ig i ade„ ren, gefchiedc zulks niet ;° dan to? uit,ipreiding van
van
,, het vogt in hunne Hom v_ er`vat, op de eij~'
„ de kuit, die het Wyfje laat IoQpen . e ei en 'chyV - : want,
„ nen hun ~,mee&' pan to trekken d tW'4
„ indien het ophoudt met kuitfchicten, 'last het * an„ netje haar vaaren, en volgt driftig de -eijeren p die
„ door den
ftroom weggevoerd, of va11' d'n wind ver„ ftrooid " warden . _Men ziet het honderdtnaal been en
„ weer ' gaan , op alle plaatzdn daar eijeren zyn ;-'t is
„ zeker niet uit mirlnedr ft jegens bet Wyfje dat by
„ alle deeze bedver :gingen' maakt ; dikwyls kent by 't
„ zelve niet , en ftort zy4n vogt uit over alle cijeren die
„ hem voorkomen, voor dat by bet VVyfje orltmoet
„ hebbe." Dr. G R AND, daarentegen, fchr,yft den
Visfchen uiterlyke Teeldeelen toe, en wil dat zy, even
als andere Dieren, paareti . De Heer T U L L beweert
inedd, dat de Visfchen daadlyk zich vermengen . Wat
van dit verfchil zy, • zullen verdere en npuwkeuriger
waarneemingen moeten beflisfen ; en wie twyfelt, of 'er
heeft, tell deezen aanziene, onder de Bewoonders der
Diepte, eene groote verfcheidenheid plaats ; vast gaat
p 4
het,
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het, dat de Mannetjes, op zommige tyde van het
jaar, geheel van Hom ledig ; docFt voor cien tyd van 't
HIomfchieteu daar mede opge uld zyn, en tdit vtt, ter
bevrugtiginge gefchikt, uitw!rpen .
Verfchilleude faifoenen nee en de Vi hen waar onf
zich ;van kuit* te~tlastetr Tenigen, di in de ciPiepte
des Oceaans leeven 'Vzegt men, doen dit 5n de Wintermaanden ; doch de meesten, die wy kennen, verkiezen
de heetfte ZomermVnden ; en geeven de voorkeuze aan
zulk "water als eenigznts verwarmd is door de Zonncp
ftraalet# Zy verlaaten daft de diepfte &tt koudfle plaitYen vats den Oceaan, en fchoolen rondsom de Kusten,
of zwemttlen op naiieyersch-water Rivieren, die warter zyn, naar maate van derzelver ondiepte. , Zich
de vrugt kwyt gemaakt'ktebbende, keeren zy weder en
laaten de geworpen *-tit aanAzic11 zelv .e over . Schoon
dit, -over 't algemeen wag 41y, draagen zy misfchien
sneer-4crg daar voor, dan non tot nog tde heeft opgeitet t. JOHN H A L L'vererde aan n R, A D z; .j Y het nest
van den Tickltbaccs Visch, welks maakzel' by van 't begin tht hQt einde had; . waargenoin4n . Met het einde
van Mey ginger -y aan 't were, en vervaardigden een
nest u it . de yezejen van wortelen , deeze zodanigerwyze in, a&ander voegende, dat zy een holle buis in 'e
midc „ 'eten . De Heer P R A D L E Y oordeelde deeze
Luis eer e9hik om 'er de kuit in to leggen, dan tot eett
verb4fp1aats,van~d4n Visch zelve : want de Tickleback
heefc • 'eerl fcherpen' doorn in de rii$vinnen, genoeg om
hem tegen 4 Roof-Visfchen to befchermen ; doch de .
wyl zy zich altyd in de ondiepfte watereri. onthouden,
zou derzelver knit zeer blootgefleld weezen voor Zwajuwen, eu andere Vogels, die boyen de oppervlakte
des waters zweeven, indien dprgelyk acne bewaarplaats
ze niet befchermde. Dr . c R's tv i3, die bet paaren der
Salmelt waarnam, fchryft van een kuil, door een Kui.
ter gem3akt ; en, naa de vereeniging met den Hommer,
weder gevuld ; dat men in die groeven lcuit vindt ; en
dat deeze kuit bevrugt is : • dewyl in dezelve kleine
Salmpjes zyn, die zich in de kuit niet openbaarcn, eer
zy van den Visch is uitgegaan,
De kuit blyft, in den eijerftaat, by deeze Visfchen
larager dan by geene . In den Salm, by voorbeeld, van
tot het begin van April. In
't begin van Decemb
dent
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dc . . ,.al,- niet ]anger dan drie weeken ; de kleine Ch;-

neefch&G oudvischjes kOinen veel fchielyker to voorfehyn .
DeezdVlle, %vanneer zy gerst uit de eytjes, gekomen
zyn, ontfnappen, door :derzelver kleinheid en radheid,
het oog . Zy r,'zen, daaiq#, en wendep z~h veel fchfe .
lyker dan groote Visfchen, m kurn h op zeer ondiepe
plaatzen de vervolging ontwykeh . Maar, met ale deeze voordeelen , pntfnapt, uit de duizend, nauwly . s dan,
de veelvuldige gevaaren der jeugd . -IIet eigen Mannetj~ en Wyfje, waar aan zy to geboorte verfchuldigd
jyp i belaagen h p even zeer als de rest, alle *trekking tot hun kroost vergeeten hebbe&e .
Eenigen onder de Visfchen, .me fcherper- zintuigen
en hoo;er gewaarwordingen, dam de overigen,- befchon.
ken, betoonen al de tederieid 'ter. ~Viervoeti " Dieren
voor hunne Jongen= ; veed 7e met dg g"o6,tft zorgvauldighe~d, ,en vqrdeedigen zapper tegen gevaaren . Tot
deezen rang,behooren de Wtilyischaartige Visfchen . n.,
deren, fchoon buiten ftaat Vpm hunne Jongcn cc oe
den, doch die nogthans leevende Jongeh to wtex b, -enbefchermen huh kroost ; dit is 't`gevalzder
0'
KAakbeenige Visfchen . DoclI de Graat-V'> f ben "fchynen,
over 't algemeen, van alle zorge, ten dim opiate,
ontbloot,
Men kan deeze Water-bewoondeft in, Arie h fdfoorten verdeeten. De VValvischaartige,* i e IKraakbeenige
en de Graat-Visfchen , die in maakzel , neiging,'t voortbrengen en opvoeden der Jongen, van elkandcr verfc$iillen, Deeze onderfcheidingen zyn geen grillige of wille1 eurige verfcheiclenheden, door de Stelzelmaakers verzonnen ; maar van '+ a Natuur 'zelve aangeweezen :, en
elk in 't oog loopende .
De Visfchen van alle foorten, leeven meer of min,
zo verre buiteri .bet bereik van 't oog der Menschlyke
waarneeming, dat 'er, met volkomene zekerheid, tweinig van gezegd kan Wordcn, dan voor zo verre z y ons
becreffen . Hoe veele boeken zyn 'er gefchreeven over
derzelver vangst, beceidii g, het voedzel, 't geen ze
opleveren, en de veelvuldige nuttigheden, die do Maatfchappy van de Inwoonderen der diepre treks . Dit alles zal, by de byzondere foorten, onze nadere over .
weeging" verdienen . Het' thans voorgeftelde oordeclen
wy genoegzaarn tot eene Tnleiding .
BE .
P 5
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EENIGE BYZOND$RFEDIN

EENIGE, BYZONDERHEDEN WFENS DEN WINTERd DB.
LENT& DEEZESJAMS i779 .
Door W. VAN* ARtT{~;-VELD , . & Ohecar to ArYerdam, Medelid
van het Provinciaal Utrechts Gen ootfchap .

ongemeene vrugtbaarheid, en voordeelige gettelteD cnisle
van dit 'voorjaar, met betrekkinge tot al het
, in ons Climaat vooral,a
byna

groeib re des aardryks,
zonde voorbeeld, fpoorde my aan, om de volgendefasntekeningen to doer: Kunnen dezelven van gene wee2enlyke nuttigheid zyif, ter ophelderinge van dit ~atuurlyk verfehynzel, ze zq ;len nogtans, zo ik vertrouwe,
inogen dienen om dns tot verwondering en erkentenis
op to leiden ; of Ian mag'cd' in alien 'gevalle aanmerken,
a?s aantekeningen eerier gebeurtenisfe, die wel waprdig
Js,4ac men dezelve voor de* v`ergetelheidbehoede, en ; ten
eieRfte der Nakolnelingen,%er nagedagteuisfeaanbeveele .
D alggmeene Liefhebbery, in "bet waarneemen dpr
Lugts efler4h~id maakt het b yna onnoodigto melden,
dat de Thcrt .o~Iieter ,Iieter, als wy eenige weinige dagen in
Januar uitzonderen, in aeezen Winter naauwelyks op
bet - iespunt geftgn heeft ; en het verfchrikkelyk
onwed4, op c~ laattten dag des afgeloopen Jaars,
be of i zeker y niemand breeder to herinneren . Ook
is ~t o erbekend, _dat then bykans nook zo weinig Regen of Snee,pw, in deeze Winter- en Lentemaanden, zag
vallen . Genoeg zy het, nopens de Lugtsgefteldheid in 'c
algemeen, het volgende , wegens den 'ftand des Thermometers en Barometers, in dat tydsverloop, nog by to
brengen . De hoogfte Thermometer was in Jan . den 29Ren
45 , en den 3lften 46 gr . -- in Febr . den IBden 57 , den
.S7ffen 5$1, den 281W 6o en 6 1 gr. -` itr Maart den 2snen
6o, deii 26Lle1) 62 , den 27fien 6gr . --• in April den 4den
I9den
,
68, dell $dell 7o, den I4dLn 168'd6
15 d" 733', den
e9 , en den 20(Ln 66 gr . - De Middelbaare Stand des
Thermometers was over 't geheel in Jan . 3S~o . Febr .
45vo Maart 46y~ . April sg 4z s, daar, op andere Jaaren,
volgens een Tafel van des kundigen, de Middelmaat is
in Jan . 3490 . Febr . 37 0 . Maart 4cP . April 47 . May
5 4 ig0 . Dus -zyn de Maanden Febr . Maart en April door
cen gcreilent', warmer geweest dan anders Wart, April
en
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In • den Jaare 1750 fchynt de Maand Maart
doore, iets Oarmer dan in dit Jaar geweest cc zyn ; maar
omtrent Q, en April omtrent 3 gr . warmer geE,ebirr
weest, dan tot hier toe is aangeteke!d . De doorgaans geJyke en ongemeen hoooge fl4d van det~eter, g~duaren,de,deezen tyd des Jaars°, His gene van de geringite
.hyzonderheden .
Het zagte weder heeft de Muggen en Vliegen toegelaaten, den • gantfchen Winter by on' to verkeeren .
In It, begin van February, zag ik, op zekeren l lderen
dag, ganfche zwermen'muggen op verfchillendetplaatfen byeen. Misfchien hebben wy «'er ook aan toe to
fchryv,Fn, dat wy de Schol zo%%,roegtydig aan de Vis.
rr•, arkt zagen verkoopen . Maar,zekerder is her, dat de
Leeuwerik, door dit aangenaame° Saifoen, % ,uitgelokt
wierd, orn vroeger dan nafr+ewoonbe •t e zingen. Volgens -her getui,genis van een myner Vrienden uicL~
men, liet de Leeuwerik zyn verheugend gezang, r` 16
den 29°-January; aldaar in •de*lugt hoorpn : en men heef
my uit Gelderland berigt, dat by aldaar nog woeg gehoord is.
Den 21 February, heeft men den Me .-qaar •t e Hattem
waargenomen ; doch ~n den tiemermeer is by den 12
Maart eerst gezien .
In de Veenen, by Woubrugge_cn - 4e4 €Jude Weteriag
van waar jaarlyks, aan o rwe Groenmarkt, de eerfte, op
den blooten grond gegroeide, peultjes • gebragt wot~e n,
hadden deezen den 23 en 24ae" February reeds bloei m ;
die op zekeren nagt door de Vorst verlooreh ging . Dan
in 't begin van Maart blociden dozelven vry eenpaarig ..
Een ver chynzel, van 't welke de Natuur, volgenss bet
getuigenis der Oudfte Lieden, op dergelyken tyd, aldaar
nimmer een voorbeeld getoond had .
Ter zelfder tyd, bloeiden reeds verfcheiden zoorten van
Hyacinthen to Haarlem .
In her midden van Maart, fchooten,eenigenKil :vorfchen, die ik den Winter over bewaard had, in een
Glas, hun Sperma : en •omtrent vier weeken laacer, vond
ik in her Weidland, langs de Slooten, bier en daar een
jpng Kikvorschje ; ten blyke dat dit Gedierte in bet
Land hun Sperma nog eerder gefchooten moet hebben .
By deeze gelegenheid vond ik in her Gras, dat elders
cen half voet lang was, zo veele vliegende InfeEten als
in het midden van den Zomer ; het welk my deed vermoeEn n 'r~~
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moeden , dat 'er reeds Infeften in her s' ter Men zy'n;
En , inderdaad, ik ontdekte terftond, met bet ricros.
: vervolgenr
coop, in het Regengv ater de , Raderdiertjes
'
bet Slootwater ondeTzoekende, mislukte bet my niet,
n uit to *heppen : als daar zyn ge'er"zeer veel
fchulpte Raderdiertle ;, Xyditer-luizen, zogenaamde Watel-for - ties , Slangetjes , Krabbeldiertjes, en een menige M uggediertjes, in.onderfcheiden ftaavan gedaantewisf ng.
De 31 v Maart, vond ik, in eene mande Taraxicum,,verfchei Bloetnen en BloemeknOppen ; daar men antlers
deeze plant, als dan, zeer zeldzaam, boven den grond
ziet uitfpruiten .
De ongemeen tedere Zwaluwe vloog, den 24nen fjaartj
by veele Boerev, reeds uit en& hunne Stallep ; en ik
zag 'er op den in:'n. April,' -verfcheiden aan den Diemerbr~,g, by den daar woonenden Rietdekker, bezig, met
bh'iltte Nesten in de- Riethoopen to iuaaken . Dit verfchyinzel, was, op dien tydw des jags,'volgens Net verhaaler J eden aldaar woonende zo vreemd, dat bet:
zoner voorbeeld fcheene to zvn .
Den 26 11 - dito ; zag iemand inyner bekenden een bony
Capelle~je ; en drie dagen daar na -, vloog een lommel
by my Glazen .
Den 4eS -April, widrd op veeleplaatfen in deezeStad,
euwe Gras-6oter verkegt . En fchoon, gelyk bede
, t1~er, • mede wel eens' h'edrog gepleegd worde, is
ke
bet egter~ zeker, 'dat veele Boeren in .Holland hunne
Melkbeesten', vobr het midden der Maand April, in bet
Land gejaagd hadden', na dat her jonge Vee, reeds eenige .weeker. , geweid had .
Uit Vriesland en Overysfel, heeft men, my berigt, dat
de meeste beesten aldaar, vobr then (fag, reeds in de
weide gingen . 'Er zyn zelfs Boeren geweest, die fommig jong Vee en Paarden, den Winter door, in . hec
Land lieten loopen.
Op deezen dag, zyn de eerfte ; op den blooten grond
gegroeide, Aspargien, aan de Groehmarkt ter koop gebragt ; en twee dagen daaraan de eerfte Kroppen , terwyl op den °I6de7 April de eerfte Kroppen gebragc zyn,
welken nog in dit Jaar (a) gezaaid waren .
In
(a) Men dient to weeten, dat de eerfle Kroppen, van welke
hie , gefprnken word, in 't Najaar des voorigen Jim, plantern
zyn gew=t, die onder opflaand riet overwimtterd hebben.
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~idem Tuinen, zo hier als op andere plaat.bloeiden,nu reeds de Aardbeijen. -- Op deezen
of den droorigen dag, zoude .te Hattem de Meykever zyra
waargenomen ; dog dit berigc is mik om eenigc reden,
teat twyffelagcig vporgeko8men,
i ,Bar
Den 7den April, heb ik geen Boo7, . n och buiten,
deeze Stad, by den weg, of
le Tuirg
i ,
etroffen, die aan zyne Bladen niet kon onderichca n word. '
" De Doornhaagen ward zo groen, als in
het midtlen,van den Zomer ; de Lindeboom fond in vollen .Blad ; de Cafatajebpom begon to bloeijen ; c Eyken Moerbezienboomen waren aan hunne uitk ffende
blaadjes to kennen ; de Wyngaard, over de Zon faande,
had Lboten van een voet `fang, voorzien van tien of
twaalf Bladen, nevens jenige druivecrosjes, die gezet
waren . I4ltusfchen,is deeze .lvtfle, wecrens .den tyd, zo
zeldzaame'vertooning, reeds in her midden van Ma t,
aan="een warmen Muur to Aalsmeer waargenome
Meykerfen hadden meest overal uitgebloeid ; terw
Morellen. eri Appelboomen , vry eenpaarig, in vplle,Q
bloei flonden . Ik zag op deezen dag to OverAieme4~ eeii
Vlierboom bloeijen, en voorzien vft eene inenigte
bloemknoppen, die eerlang fonden •u it to breeken . "teen
Raapzaad werd gezien 'dat niet blpeide . Het weidbnd was
wit van Madelieven. 'Bet net hier en daar anderhalf voet
hoog. De Myrrhir major (wilde Kernel) vond ik in den
Diemermeer, by-den weg, ter hoogte van' 5 voet .
De Vogelen hebben zich mede naar het aange me
Saifoen gefchikt ; eenige ,Jongens to Hattem beroofden, op den iften April, een`Ravennest, van de daarin
zynde jonge Ravens. De broeityd der kleine Vogeltjes,
die doorgaans met Mey gerekend word to beginhen,
was, volgens berigc van daar, in 't gemeen drie weeken
vroeger dan in andere Jaaren ; zelfs broeide bet 1 wikfaartje en bet Roodborstje, fchoon de Koekkoek, die
genoodzaakt is, in derzelver nesten haait Eijeren to
leg~gen, toen aldaar tog niet vernotnen was .
Den ioden April,tagik, dat de meeste Besfeboomen
uitgebloeid, en hunne Besfen gezet hadden ; dat de Abrieozen zo groot waren, als eene maatige graauwen
Erwt .
Op deezen dag, vond ik Rupfen van veelerleie foort,
,op alle Appel. en Peereboomen, 4ie i1 tot, dat eiude onderzogt hebbe.
Tn v

fen,

Dei)
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Den t2den, is to Aalsmeer de NagWaa1' phoord .;'op
denzelfden dag to Haarlem ; als mede'op dien, den voo.
rigen , of den volgenden dag, to Hattem.
Den i4yen, heb iNeen Pylftaart gezien ; welke anders
zelden voor de Maid Juny vernomen word .
Heden h ik . onder'• de a eneeskundige Planten, op
don bten and , z b1oeijen ; Priuaula Veris , Acetojella, a, -smarinus, Cochlearia, Viola tricolor, Afarum, Screphularia minors Doronicum romanum, Pulmonarza,,
Cheiri, Carui ; en in den Bloemknop flaan, Aspe la odorata, plquilegia, Chelidoniuda mijus, Sigillum SaWnonis,
Rhalrlbarum ; Pceenia Mas et •Fcemina, en PimEinella ; de
Taraxicum had reeds 1gg gebloeid , en was nog bezig ;
de Viola, Vinca pervinca, Ariftolochia cava, hadden reeds
daar mede gedaan . $et Sigill~a was 91 voet, en de
Lupulus tot een mans hot~te dpgewasfen ; deuPatientii
was van een blab "voorzien , met zyn` fteel , Uric voeten
I ,,even ongemeen vond, ik de Fraxinella en Parie .
#arzI .
Dqn r9 dito, zyn de eerfle, olden bloot6n grond gee .
hoejde, Peulen, uit ~ de gemelde Veenen aan onze
Groencnarkt gebr3gt . Dit is, wegens den tyd, even zo
vreemd, als wegens . derzelver hoeveelheid . Niemaand
weet a voorbeeld, dat 'er voor de eerfte maal 34, en
voox `de tweede maal byna 25o pond Peulen gebragt
wierden# even za min, als dat dit op den i9 en 23ften
Apr,4,, ebpurde.
Vols irrhoud der berigten,,hebben de l3oeren, in
't gemeeny Brie weeken vroeger, dan in andere Jaaren,
bun Land toebereid. T r zyn to Hattem Lieden, die
den 15 Maart-al -Aard-appelen geplant hebben . Ook is
my van daar berigt, dat de Aard-appelen, door de zagt_
beid van 't Saifoen, in de Kelders nieuwe Aard-appels
geteeld hebben ; fommige zo groot als Castanjes, -als
waren ze op het Land voortgebragt .
Den 26flen dito, zag ik groene Kruisbesfen, aan de
Markt t •er koop brengen .
Den 28 dito, zag ik een Hagedoorntak draagen, Hagclwit van Bloeizem .
Ik zou deeze Lyst met een aantal van diergelyke zaaken kunnen ~ermeerderen ; dan , daar het myn oogmerk
Ilegts was , om den zagten Winter en de vrugtbaa e Lente
van dit Jaar eenig :,4-iis to 1'obetfen, dunks my, dat bet
by .
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bygebragte den,cieg zal zyn, om 'er meer uit of to leiden . Her Is, J, , erken het, niet onwaarfchynelyk, dat
xk wel its ,hell aangetekend ; 't welk men op denzelfden
tyd, in een atnder jaar, ook gezie;~ heeft : dan met dic
alles is uit hec gemelde ten ovetvloa~ e op to maaken, dat
dit Voorjaar by uitftek gunttig gewees` f zy ;$
Xmst- den S

May

1

779-

,in c
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(Uit bet Fransch .)

ons verfiag, wens de ilzoevige lotgevatlen deezer
ongelvkkige en zondgrimge N~tlie, bier a nvastgeti , dan met
het tydperk, toen zy haare'vryheid, haare w tgeeving en haare
koningen t~erloren h'adddh ; dat is to zegg n , federt dat
Menschdom haar hadt moeten beklaagen en helpen, in plaats
haar to hasten en to vervolgen .
Ook gaan wy met itilzwyzen voorb~ If die kleine geweltie aryl
en, welke groote volkeren haar dikwils hebt~n doen bndergaan ;
en de groote geweldenaaryen,-~vaarmede klei volkeren haar dikwils gedreigd hebben : want ov, ral char aezelfde geestdr very en
domheid heerscht, brengt zy dezelfde'Opregtvaardigheid'~n woede in 't hart zo-wel van , kleine Getnee besten of Volk~sregeeringen, als van groote &adten, voorq 't is de inagt alleen, die den
eeriten zomtyds ontbreekt, om A woede bot to vieren, . War
zullen des met haaren' jammerlyken toeftand onder de RoMeluen
beginnen .
1. I. ONDER DE ROMEINEN .
',

7y zull,~I

In bet Romeinfche Keizerryk weet elk, wat bet den Jonden
kostte, dat zy de . overweldigers der wereld had-ien durvcn wederftreeven . Yustus'Lipfus maakt eene berekening, dat 'er, in ;
de belegering van Jerufalem I, 337 .490 menfchen van deeze Natid
moeten gefneuveld zyn (a) ; en men, weet, dat bet Titus, de
weldoener der wereld, de wellust van 't meifche1yk"geflagt 5 was,
die haare Stad omkeerde, en vernielde .
De Joocen fcheenen, als de Phenix der Ouden, uit hunne
asch herboren to worden ; 'want men'wil, dat, onder de regeering
van Adrianus, in den opftand van Barchochehas, nog 580,000,
door het fl•a al der Romeinen, fneuvelden ; behalven dle verbaaaende menigte , welke door den hunger of andere elenden omkwam,

aa) J 11 ST L I P S& de Conj lanaa, Lib. II . Cap.

2s .
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kwam, of bet leeven in de gevangerisfeib en op 3e fchavotteW
eindigden . (a) . De drift, de wilde drift inderdaad, voot, de
vryheid, hadt den geest dezer Natie zo fterk oveemeesterd',
dat men de Scholieiei}~ Forten zag opregten, of inneemen ; Waar
in zy zig tegen de d`anvallen hunner makkets manhaftig verdedigden , en w ruir zy hen, op hunne beurt, als helden befpron .
elf byzon :,erhetd hadt, geduurende de laatfte -belegegen.
hodus , plaats ; *eMel Europa verhefte toen tot den
ring
a onverfaagde jeugd, en de Turken zehten vatteden
Ileme'
daar dooeeene grootere e4bied voor de Maltheefche Bidders
Miar de Romeinen, die nien billyker en edelrnoediger dan de
Turk
noemt ;, hidden een geheel ander gedrag ten opzig~a van
de jo~F e Hebrteaven . Zy veroverden hunne i;ortjes, bonden hen
met hunne, boeken dan elkander, en wierpen hen in 't o vuur De
Voorouders dier veragtelyke overwinnaaren hadden zo nret gehan
deld met de flaaven, welken onder Spartacus voor hunne vryheid
geftroeden hadden .
Men fpreekt .van eene,wet van Conflantinus, die allude Jgoden
verpligt om op Paasfchen varkensvleesSh te,eeten (b) ; deeze wet is
nlyk belagchelik ; m-lar, die van Conflans, welke ydere
d, die eehe chrjst+)pne trouwt, of den flaaf befnydt, (c) ter
ood veroordeelt ; en die van,2Eo Ifa c s, die,aeeze ongelukkiger>k
t van zig to laaten
open, onr bedreiging van leevende
verb nd to worden (d),° n zo barbaarsch ais ongerymd . Eene
vervolging, door een volftrekten Vorst of dwingeland verwekt,
is de geesfel van een oogenblik ; maar zogenaamde geloofswetten,
geheiligdo voorfchriften van eerie wreede dweepery, zyn eeuwige
pronnen van tamp en jamner in yder ongelukkigen burgeftaat,
daar ay stand grypen ., Ik verge'yk dezelve by die Eilanden van
de ~a} uwe wereld, 'ilwaar Ce umbus de ysfelykfle en fchandelykfte
ou
iekten .vond, en alyvaar ~p Reizigezs onophoudelyk nieuw
frnetgr~t' gaan haalen , om den oorfprong vat! ons beftaan in onze
wereld to vergiftigen .
§. 2. OND2R DE KALiF&N .

Terwyl de Keizers de Jooden vervolgden, om hen to very
pligten vA zig to laaten doopen, martelden de Kalifen hen, on
hen to wingen van Mufulmans to worden. Hakem beval aan
de regters van E ypte, hen inet ftokken to laaten flaan, om hen
to bek'eeren . Motawakel onderfcheidde hen van de overigen zyner onderd ~a.nen , door hen to verbieden van anders dan op
Muilezels of Ezels to ryden ; en'4bdallah, een 'der vermaardfle
Ge'
(a)
(T)
(-)
;')

D r o in Bd ;•io+io .
F; u T Y C rt . .4n val. Tom. I. p . 466.
S o Z OM E N . Lib . II. Cap . 9.
C >: v x C'J . I. iu ,Leo4re Ifaisro,
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Generaals o1_,ler de-Arabieren, deedt hen met een gloeijend yzer
in de hand brandmerken (a) . Dlt zwervefid volk, even haatelyk voorrde beide Godsdienften, die uit hen gefproten waren,
feepte hunne efendige dagen onophoudel"rk voorr, tu,fchen den
dcod en' de fchande . ; Even zeer bet'verlaaten van him Vaderlyk ge'oof, als do doodftraffen, dugtende, ras Oet de's to meer
to beklaagen, o :n dat, bet geen te4i minften de troost is van andere verd$ukten, do orrbiflyke Inenigte hen nooit ~y*ns din
haat en de verdrukking der Vorften t#kla .gde.
§. 3 . IN DUIVCHLAND.
De eerfte ftorm, die tegen de Synagogen in I7uitschland'Opftak,
wlerdt diwr de Krui ;togten verwekt . Die domme geestdryvers,
door de vammende hehzugt hunner geestelyke en wereidlyke geleiders aangehitst, wa ;nden zig in emuede verpligt to zyn, de
fooden oul pals to brengen, om zig tot de flagging der Mufulmannen te'berefd-n . Me" maakte 61le,~tl aanvah met I;,4oo der~lver to Merlrz to vert"Wanden, elf, de yver~~~, 0 Never-,vw-°xa,
diie`r `verbranders wierdt et zc weinig voofzigtfghetd b •.
dat de vlammen der' fiebreeuwfche hdizh "die der andeie in
neren aanftaken , en de helft van de SW in de asfche leiden .
Trier vertlioordden do aodrche vrotWen, haare beulen, itt
kruifen op den ; rm zien a aanko,)meh, Mare ~igen kinderen ; zeggende, dat zy hen liever-in Abrahams fchciht wilden doen overgaan, dan den Chiistenen ten, piooi' ;geeven (b) . De woede der
Krnistogtenwren fcheetl gig toen'"aaW'derzeloer iagtofftlts niedegedeeld1te hebben ; maar die der'H br`ceuwen was hot haastig uitwhrkzel eener done wanhot p ; terau'yi' die hutiner vervolget'en geen
ader beginzel hadt dart eene langzaame boosheid ; eene overdagte
:kugt om onfchul Jig Wood to gain pleugen ; eene afgry;lyite-Godsdienf'igheid, om zig, ter vcrheerlyking van den goedertiernen
Wader des Menschdoms, tegei3 de jamuterk~eeten der .rainpzaligen
tei-verhardcfi
,'De razeriiy van hot onftuimig krygsvolk wierd eindelyk moede ;
miar c^e vervoagin'g-t igen de'jooden bleef feeds aanhouden. To
Frankfort befchuktigtr anen hen , dat zy do bekeering van eenen
heiuner medeburgereneverhindeid had, Jon . Straks koomen de ingeaetenen der Stad op do been, en men duet i8o drier ongeIukkigen in do vlamm'en omkoomen (c) .
In 't jaar 1226 leldd men hen in Beyeren do ongeryinde misdaad to last, van een kind aan Adonai opgeofl'erd to hebben .
Men
(a) T H E o P H A N, Rib A . C . 779.
Hist . Trev .
(b) P I S T 0 i . Fist . Germ . Toni . IIi . ad. A . C . Io89.
/pu,i WA C H E R I Jpicileg . Toin . X11 . p . 236 .
(C) B A S N A G E, Hist . des ,7uifs . Idv. IX . Chap . 22 .
j. DEEL, AIENGELW . NO . 5.
Q
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Men onderzogt niet, of 't mogelyk ware, det meriwhen, die de
boeken van Mofes als Goddelyk eikenden en volgden, zig aan
eene offerhande konden fchuldig maaken,door Mofes zo ftreng
verboden ; en men verkrandde hen in hunne Synagoge . (a)
Zesentwingtig jaar daarna, joeg eene gelyke ongerymde, en befpottelyke, lasring„een 9edeelte van Duitschland tegen hen in
de wapenen (). Een Boer befchuldigde een Rabyn van eene
i ostieM&ftolen to hebben . 0 IIIet grauw, den gruwel der varwoestii
de Heilige pl jfe meenende to zien, viel de Jooden
in verfcheiden Steden tevens op 't lyf, en lnaakte zig eene eV
en pligt van hen to vermooiden .
In 't,;,jaar 1492, wierdt dit wreed poneel eener woeste dweepery, • to Mekelemburg herhaald, en men voegde 'er nog nieuwe trekken by. Een dweeper gaf voor, eene bebloode Hostie
gevonden to hebben ; by befloot 'er uit, dat zy met een mes
gefneeden moest zyn . Maar wie kon anders een mes op eene
Hostie zetten dan een Jood? Op then wisfen grond van beIchuldiging vc o6rdeelde item dertig menfchen om levendig verbrand to worden ; de vrouwen en kinderen waren, zo wel als
c , mans, in dit vonuis begreepen . Eene Moeder doodde in
bease wanhoop twee '%aarer kinderen, onl hen to onttrekken
aan de Wreede ftraf, die hen dreigde ;,,maar de Christenen, (goeSe (jod welk een naam,yp6r-zulke monfters •1)-rukten bet derde
flit haare armen, en wierpen bet voor haare oogen in den brandftapel (c).
Eene meer verlichte Eeuw hegft de menfchelykheid in Duitschland doon herleeven . Zy is egter nog verre of van tot haare volkomenheid geraakt to zyn ; char zyn zelfs in de wetten nog voetfpoorefl *an de oude barbaarsheid voor harden .
Zie hier
den, .Fyed, welken men in Hongarye een Jood verpligt to doer,
om. t o een Christen to mogen j+leitem,,, Ik zweer by den le„ ven`digenw God, enz . Zodk, melneedig ben, dat de Aarde zig
• opene om my to verzwelgen, gelyk Dathan en Abiran! Dat de
• Melaatsheid, waar van Elifa Naaman verloste, my overvalle!
• Dat ik terftonci worde aangetast door vallende Zickte, door
• bloedvloeijing, en door de Pest . Dat myn Lighaam en myn
• Ziel tejamen vergaan ! Dat ik nooit in den fehoot van Abraham
• koomet en dat Adonal my, door zyne Goddelyke kragt,,uit
• bet bbek des levees uitfchrappe!" Daar( is een merkelyk onderfcheid tusfchen dezen belagcbelyken Eed , -en bet geloof, dat men
in Engeland aan een , Kwaaker, en in Holland aan een Mennoniet,
op zyn enkel I A of N E E ht, geeft .

(a)

AvENT. Anna!. Bojor Lib . VII . p. 44r .
(b) B A S N A G E, Liv . IX . Ch . 23 .
(c) N A U C L E R, Torn. 1;I . p . 1100 .
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IN ITALIE.

Hoe konden de Jooden • bier bet Zwaaid der vervolging ont .
komen~ Hot Concilic, van Elvire hadt reeds den Christenen verboden met eenen Jood fpyze to nuttigen, op fl:af vpiy uit de Kerk
gebannen, en derhalven aan allerleie verfchriklykhederl, r1en na
dit leven, overgeleverd to worden .. t
De bloedraad der Inquifitie was inz derheid werkzag ±V agen
de Jooden ; en de Paufen beyverden zi dikwils , om de brandflaE
pelf aan to fteeken , daar de elendige overblyfzels van hen, die
zig Abrahams geflagte noergen, op geofferd moesten warden .
ohannes XXIII drong, in hot begin der vyftiende Eeuw, het
paanfche Hpf, om deeze geboren vyanden van den Christelyken
naarn uit to roeijen ; en do Koningin Regente ; den zagten raad
van den Vader der Geloovigen volgende, dwong I6,ooo Jooden
hun geweten to verkragten , en verobrdeelde de anderen tot
verfchillende doodftraffen .(a). Pj$r IV v itte 'h4` vodr twee
Eeuwen nog beter aan, en poogde hen -a11en , als 't ware, met eenen flag, den f}rot of to fnyden . - fly blikfemde eene but tegen
hen, waarin by hen befchuldigde van verraad, van tovery, van
vergiftigingen , enz . (b) Dit was door geheel Europa de alarmklok tegen deeze ongelukkigen trekken. , lukkig veinsde men dezelve niet to hooren ; niet om dot man den dol' der dweepery in
de fcheie wilde houden, maar am ,dot men bang was, then uit
de handen der Paufen to ontvangqn.
In 't midden dier algemeene faunenzweeting tegen de mefchelykheid, toonde Venetie deeds die wysheid, welke oud Rome
waardig was . In 't jaar 1226, hadt men de Jooden van Trento
befchuldigd, van den noon eens handwerkers, in cone tover-offerhande, omgebragt to hebben . De Raad verachte die,1a pel
verteiling, en het bygeloof troostte gig wegens die verachhlg,
door hot gewaand geval~te laaten .fchildeien, om die Schildery in
con Kerk to laaten opharigen. -. .Men vertoonde idaarin de knyptangen, waartnede dit kind z6u gemarteld zyn, de naalden die gebruikt waren om zyn bloed' uit to haalen, en de koppen , waar uit
men dat blood gedrpnkon hadt . Omtrent twee Eeuwen,daarna
kreeg Sixtus IV, de tweedragt in Venetie willende zaaijen, in
't hoofd, om hot gewaande Slagtoffer der Synagogen to kanonizeren .
Nauwelyks hadt do nieuwe Heilig eon dienst ; of het-grauw van
Trente viel op alle de Jooden ,dier Stad, en hragt -hen moorddaadig om. Die woede was op 't punt van zig door al bet gebied
van de Republiek to verfpreidcn, toen de Raad aan de Magiftraat
van Padua fchreef, dat de Jooden verdienden behandeld to wor-

7

dan

(a) S A L 0 M 0 N BEN VIRov
pag . -I2 .
(h) &alar . Toro . II . r I I V. Conllit . Eo .
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den als menfchen ; dat bet gerugt,te Trente verfpreid, ongegrond
was ; en dat de noodlottige gevolgen der nieuwe Kanonizatie to
wyten waren aan bedpelingen, welke zy niet liefst onderzoeken
wPden . (a) Sixtus IV boorde dit met fpyL, maar by dorst geen
$aad in den-4an
T , ie een ontzaggelyk leger onder zyne orDe Schildery wierdt niet gefcheurd, de Iieilig bleef
ders
gende ; maar de ver&lging hield op .
in d
~ . S . \TN

SPANJE.

Dm1yrannen van de nieAwe wgreld hebben zo wel tegen Israer als tegen A ;merika gewoed. - Men vindt, in 't Vifigotisch
Wetboek, eene nude wet, waar by yder Jood, die zig met
laat doopen, tot honderd Zweepllagen en uitbanning veroordeeld
wordt (b). Die wet, gelyk men begrypen kan, maakte niet ben
Christen, en duizenden huichelaars.
In de de?tiende Eeuty `4erwekten de Kruisgangers van alle
volkeren van Europa, to Td1edo verzameld, zulk eene gewelidige vervolgrng teg n de Jooden, dat de vermaarde Abarbanel
ztgt, dat 'er meet Jooden uit Spnnje gedreeven ~vierden, dan
God door den dienst van Mofes *i Egypte hadt doen gaan. (c).
Schoon die rekening ~getwyffeld' veel vergroot is, moet men
zig ondertusfcheu geduurig verwomderen , over bet getal der
Jooden en hunneFvbortteeting ; byte derlyk in Spanje, in weerwil van de Vifigothifche wet, bet Concilie van Elvire, en
den domnien baar der Koningen .
. Onder de regeering van Aiphonfus X, wierpen drie Devooten
cen lyk in 't huis van een Rabbyn, en befchuldigden denzelven,
veal then perfoon vermoord ,- to hebben . Het yolk vliegt ter4tontht=op, en brengt`te Orfona cite Palma alle de Jooden, die
hen ontrsit>eten, om 't , leisven ; vooral .de-zalken, welker ~oede .
ren waardig waren gepltmdbrd" to worden . (d)
In de veertiende Eeuw verzameide een Priester , die uit
zyne Kerk was gejaagd, en een afvallige Monnik, eenige Profelyten,en gaan mef dezelven de Jooden in Navarre ombrengen,
Zesduistend werden 1h de eene Srad van Estella gedood . (e)
Zie daar dan een •fnooden Priester, een afvalligen Monnik,
en dr'ie`Schurken, .-die het lot van eei Natie beflisfen . Hoe geweldig moet men niet beeven - voor orskunde en bygeloof!
Onder de- regeeriug vdn AlphonfuI - XI befchuldigde men eon
Jood,
(a) Zie do Ordonnr. :uie van den Dog : nio c >; N r G o, z2 Apil 1471 , in
A r, D O S O las excelh nc: as , peg . 2
(b) Le,cs rhfrioth, Lib . I7. tit . ;.
(e) Zie de Com :.untarie van then Rabyn over J E z. 46 .
(a`) SALOMON BEN VIRG . P . 72-92r
(c) B A S N A G1 . Lib . 9 . Cap . I&
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van getaterd to hebben in een kelk, wolken men in Co.
rnoood,procesfie
faatelyk omdroeg . Straks tekenon de Koning en

zyn Raad een Edikt, waar' by de jboden voor~altyd uit Spanje
gebannen wierden. Geiukkig voor de eer des Komngs, verzogt
de Kroonprins, die meer gezond verfana halt dan de Raid
van Kastilie, dat hot vonni$ op nleuws°,ondet" Igogt worden ;
en men beyond, dat de ecnige Misdaadigd een jonge C steclf
eras, die by Coeval eenig water op "n PriesteI gefort h
Zulk een geval mogt men verwagterL, dat het~Hof v
tyd
de r oogen zou geopend hebben ; docb,in 't jaar x492, wam'er
een bevelfchrift van Ifabelli en Ferdinand, war door Boo,ooo .
Joodear ,uit Spanje gedreeven wierden . Na dit gocjvrugtig werk
fchonk Alexaudey V1 aan Frrdiwnd den tytcI van Catkolykerk,Xawing .
Eenigen tyd daar na frekte Emnramrel, Koning van Portugal,
die ook zin hadt aan den tytel van Katholyk, de bAaarsheid nog
verder ult . Hy verbande de Joctden ;pit zyne Staaten, en verb oodt hen, der zulken huru r kin
ode to l Omen ,, die be.
neden de veertien jaaren oud waxen. ie menigte van vhigtelin,gen vonden even weinig veiligheid op Zee als to, land . Dq
Schpeps-Kapiteins lieten de Vadeis fcrven, terwyl de Matrooze*
de Moeders fchoffeerden , en de Priesters de agtergebleveu kin.
deren martelden om 'er Christenen, ,van ,t_e maaken . (b)
Verfcheiden Historiefchryvera~ bebb4att de p;anjaarden gepreezen, dat zy de Jooden verv0lgkcdwMoor
gebannen,on, de
nieuwe wereld veroverd h liben ha zote trxrgen yraagen, of tieta
Eeuwen wysheid en • deugd~ dri zpJkc, misdaadcn tagon, 's mean
fchelyk geflagt konden goedmaakoft .
$. 6 ' IN

ENaRLjIND.

De Jood en de Awaaker zyn than# menfchen to Londen . Dit
is altyd zo niet geweest ; en 't j eenige verrfroosting °voor de
overige Natien van F,asropa,te,
er eetnen, dat 'er een tyd was,
waar in die - beroemde Engelfcben zo bhrhaarsth wauen Als zy.
Men geloofde, in de elfde 4eaw, vry algameen sari betoveringen ; en de vyl (fit, de misdaad was der zulken, aan 'ielken do
r,yd geene andere wilt aan to tygea, mistte men niet, van 'ca do
Jooden mede to befchuldigen . Zomanigen hunner haddeu bet go,
waag~, om de Krooning van Richard by to woonen•; en het yolk
kreeg in 't hoofd, dat zy hem mogten betoverd hebben. Men:
,vervolgde een jaar I: ng aile Joode,i , die in Engeland handel dreeven, en veelen hunner wierden ouagebragt (c). iti zeker Voiksop
(c) M A a r A NA, ITist .
Lie. Iy .
ibid Liv . _6 .
(b) I n r vt , .
(c)
rl,~ . D'A c a r. R Y Tom. 8. p . 493.
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oproer beinagtigden de Jooden, om zig aan het .,eweld,hutlner'
vyanden to onttt y kken, do Stad York, en befooten zig daar to
h n belegerde de Stad , en welhaast verzogten de
v erdeedigen.
belegt~den te, Kapituleeren. Die genade zouden de Engeifchen
thans aan geene Zeefchuimers of Wildenweigeren ; inaar zy .weigerden dezelve tben ,aan dL4 Jooden . Deeze, door wanhoop veroerd tagten hunne vrouwen en kinderen om ; be(}ooten zig in
't
flatter het in de lfi?and, en verteerden tot den laatfcen
man
vlaminen . (a)
Wy fpreeken pier van ' andero kwellingen den Jooden aan edaan, om zig van hunne goederen nitester to maaken ; do armoede
is niets in vergelyking van •de wreedbeden, die wy aanroeren .
Be* 'byzonderhMd egter kan ik niet voorby to melden, om dat
zy,`in meer daq een opzigt, aanmerkelyk is . Yen zonder Land
pyiiigde de Tooden, om ben geld of to persfen . • Yan van Bristol
weerflondt die pyniging, en de Tyran, over zyne •itandvastigheid
venvonderd, beval hem to onxbinden, en geen verder leed aan
to doen , dan ahem dagely*s nen tand uit to trekken , tot dat by
,de gevorderde fom betaalde . De Hebreeuw verdroeg dit zeven
agen lang ; maar toen men den agtften tand kwam haalen , betaalde
b
o geweldigfte vervolging, welke de Synagoge in Engeland
heeft moeten ondergaan,, was .under de regeering van Eduard.
De Hongersnood en de -'Pest `hidden een gedeelte van bet Eiland
bntVolkt ; de dweepers olden dfen-°dubbelen ramp op rekening der
Jooden ; en de Koning befloot,opI do lngt to zuiveren en den overvloed to doen herleeven, dit v'olk ter dood to brengen,of to bek,
Hy Iiet twee groote Tenten op den oever der Zee opff~ten ; boven de eene pronkte con kruis, en voor de andeie was
de bWdtenis van det# Pent~teuchus . De Jooden, die in de eerfle
tent wilden pan, wierden als Christenen befchouwd ; de meesten
trades in* de tent van'Mofgp, en wierden , , 1 aarmaate dezelve vol
xaakte, gedood en in Zee geworpen . (c)
De Jooden bieden thans den Koning van - Engeland'een request
aan , op den dag zyner huldiging. Zy gehoorzamen de wetten, en
2 y zyn verknogt , aan den Staat ; zy eeren de Martelaars hunter Natie ; to d%-Engelfchen darven de naamen hunner Vooi ouderen, die
tegen
zelve gewoed hebben, ten opzigte der Jooden, Wet

D

noemen`,

§ . 7 . IN FRANKRYIC.

De belchaa€de Franfchen hebben zekerlyk geen reden, om andere volkeren vet wytingen, met betrekking tot deze veivolgingen ,
to
(r) P o r, Y D O R, VI R G I i, . Lib . 14 . p. 243(r'~ M ATTH . PARIS. A ° . 1210 .
CARD 0 s o, los cxccll. pag. 38,I,

Jooden , die het
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rte doers . Onder Charlemagne befchuldigde men de Jooden, van de
Sarafeenen in 4anguedoc geroepen to hebben (a) . Die Vorst,
Welke gewoon was met ftaal , vuur, of koord to bekeeren, offerde de Hebreeuwen op aan de woede van geestdryvers en bedriegets, die zig Christenen noemden ; dededt de hoo$len der Synagogen fterven ; en beval . dat in 't vervolg a l de looden, te Touloufe woonende, driemaal 's jaarspaan de deur van de Y, ')fdkerk,
den (lag aan 't hoofd ontvangen zouden . Onder de ;
.re'gig van
Karel den I(aalen was bet flegts de • Syndieus, of de i4,,Ae op=
ziener, die' dezen klap in lien naam zyner natie, plegtig ging ontvangen . Men begon vervolgens, zelfs in°Languedok, to vermoeden, dat het met het natuurlyk regt ftree~t, de - kind eren to
vervolgen, om dat men de Vaders mishandtild hadt ; en niemand
kreeg langer oorvygen .
Philippus Augustus , fog bygelooviger, 6n zeekerlyk barbaarfcher , dart Charrlemagne , verbande, alle de Jooden uit Frankryk,
en nam hunne goederen in be ~° m den dp~d, van een jonginan to Parys, wien meii zeidee,, diet . 2y g'ekrui!igd hadden , to
trreeken . () Eene vry gewoone befchuldiging , gelyk men
reeds gezien heeft, als men geene befchuldiging hadt .
Zelfs onder betere Vorften hadden de Joo ien veel to lyderi ,
dm dat het yolk met den doc~d van een 4legten Vorst niet tRrftond van zyn bygeloof en bhnden "baat herkoomt . De Paryfenaars kreegen, onder de rpgee,v n St#Louis, in 't hoofd,
dat het een ftandvastig gebftdk in' a Synagogen was , op vrydag vddr Paasfchen , kjnderd aan Jebova te . offeren. Straks
koomt bet yolk op de been , en valt op a11e . de
aartreft ; die woede flaat vervolgens naar dd Provinti4n over, en
2,5Oo dier'ottgelukkigen, die"bbun geloof riiet verzaaken wilden,,
fneuvelden .(c) Het beste gedeelte der Natie betreurde deezen,
moord ; de overigen gingen hunne fchuld in een Kruistogt uit=
wisfchen .
St. Louis, in Afie gevangen, gaf een edikt uit, waarby alle
Jooden gebannen wierden uit een Ryk , daar by toes niet regeerde . (d) Zy kwamen to rug, en Philippus de Schoone verdreef hen op nieuw, om zyue -geldmiddelen to herffellen (e) .
Eindelyk wierdt- dit zwervende Volk , in 't jaar 1358 , volilrekt
verbarmen ; yen 't is enkel by oogluiking, door een wyzer geest
der Eeuwe, dat de Jooden thans in Frankryk geduld worden .
§. 8 . IN
(a) 13 n s v A G r t font hunne onfchuld . Liv . IX .' Ch . ; .
(1) R I G O R D de pesos
PHILIP . AUGUST. 11's! . Franc. Tom . 4 .
'
pae . G I .
(e) sedaf :on pert ra . p. 407.
(d) M'k T Ttz . P n R t s . lIzs!. Rngl. p . r,-F .
(e) Clzron . Std . ale NN •ngzs, fub . 13 . C . 1310 .
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g.

S . IN PERSIE .

Perfie is bet toneel van den laatllcen volks- ramp, dien de food,
fche N~tie in onze ou ie wereld ondergaan heeft . let voorval,
dat 'er aanleidir~, toe'gaf, verdient in de jnarboskgn der Wysgeerte bewaard te' wnrdep . In de zestiende Eeuw'beval de Sophy
SchachAbbas, den Rabbynen den tyd to bepaaeen, binnen welken
verfchynen zoude, inet belofte dat bet geheele Ryk
de
Rzig aau ; l:em zou onderwerppn , zo by op dien tyd verfcheen ;
maar ook, onder boding van hunne zyde, dat zy Mahometh als
hunnen Propheet erkennen zouden, zo de voorzegglng niet bewaarheid wierdt ; en ondettusfchen twee millioenen gouds betaalen
vpor € wachten . De Jooden bepaalden zeventig jaar, en gaven
Irunne voo'rztgging in gefchrift over . De Sophy ftierf, en zyne
Opvolgers, door andere voorwerpen afgetrokken, dagten'er niet
aan, tot dat,,4bas Il, in 1663, dit gefchrift .gevallig,.inJianden
kreeg ; waarop by, met overleg van zynen Raad, alle de He6reeuwen,in zyne Staaten $eH~reid, zonder onderfcheid van ou .
rdom of kunne, liet ombrengen ; en na cleeze heilige flagting
zpp'er - geene Jooden :mcer in. Fork . (,a)

4
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er~hoofd van .4en veibaunen, zwerveud, ongelukkig4 yolk , be-

zweert uwe Majeleit, . oin wezens, die waarlyk menfchcn
zyn, niet 1angot als wilde beesten to 6ehandelen .
Opvolger van David en Ez1thiei, zoude ik met de Vorften der
Aarde op den voet van gelyken mogen handelen ; maar ik wil my
tvel vernederen tot verzocken, tot gebeden ; want de Arke des
verbonds is niet meet : de Heiligen Isragla zyn gevallen , en ik
voer bet gebied Net dan over tlaaven, welker leeven in uwe
hand is.
Van de; hoagtc des bergs Libations, wiens Coderen my den
tempo[ van c$a1omo, waar van de puinhoopen zelve verfprpid zyn,
herinneren, heb ik myne oogen over de aarde laaten gaan ; ik heb
gezien, dat alle volkeren tegen de ongelukkige overblyfzelfs der
flamme van Juda falnenfpannen ; ik heb de beiden werelden in
beweeging gezien om een zandkorrel to verpletten .
By aldien die zandkorrel nog eenige verwarring in de Maatfchappyen maaktg, :4o by de troanen dude wankeleu, of de welvaait
(e) B A S N A

c B, Liv . IX. Cap 26.
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vaartder Mikeren verftopte, ik zoude, ai zn nL'e,zeggen : Babylon is regtvaardig . Maar ik bezweer, in den naaui van Adoni,
de Souveraloen vstn de oude en niouwe wereld, to verklaaren, of
zy eenige andere misAaad in ons kunnen aanwyzen, dan dat wy
aftammelmgen zyn van Jacob-, en even gtetrouiv zyhtaan den Godst
*
dienst onzer Vogryederen als zy zelve .
Ondettusfchen laat gy toe, dat de laster, en de fcha e, zichever ons verfpreide, die men dan by on2e vervolgers
rde to
vallen . Zo de vyand uwe grenzen verwoest, zyn wy I , e hem
ingehaald hebben ; zo een uwer onderdaanen door f5)oodaarts wordt
omgei*gt,zyn ivy -bet, die hem gekmiifgdhebben ; en zode pest
in uwe landen weedt, moeten de rabieren door ons vergiftigd zyn .
Welhaast aal ,men ons over de wanor es der efementen k#"en ;
on men zal ons misdiaden aantygen,, ww1ke ins hem, dip dezelve
begaan kon, bovennatuut lyke kragten onderftellen .
Die ongarymde befchuldigingen warden ondertusf;hen als een
wettigen grond,'n
an Jnrbaarfche fir, en befchouwd., Dan eens
*verlaadde men am
a lnet dt*
ingen ; id* weder flelde
men ons leeven veil voor deli eerften dweeper, die ons wlme ombrengen ; en in andere,tyden en lt;nden vertoonden zigg de galgewS
raderen, en brandflap~:1s zo dikwils voor ens,gezigt, dat wy`het
teeven nooit een oegenblik gerust genieten konden .` Men zog
ons door de vrees en wanhoop den Qwl opser Vaderen to doea
verlochenen ; men zogt ors stsjt f
- .,btrichelxars to tnaaken ;
under voorwendzel van QwutbdZerft
,
e1- A r, lsaat en afgryzen
to does verdienen, om 't* ns*an to datheffen .
Wy kunnen • niet . befatalS in btirgerlyke Maatfcheppyen , of
wy krebben daar mede wpige betrdDcingen.-mat derhalves=l
bloedraaden 4 dis tcgens ons opkosunen, bepaalen -onder wehke;
te1s, op welken voet, wy in uwe fasten leeven? Zyn wy vyan*
den , wees ten minfken zo edelmoedig van ons Inset gelyke wapealen
to beftryden! zyn wy uwe onderdaatsen, zo heoordeel -ons near
uwe wetten . Zyn wy vreemdelingen, laaG dw uw oboe$
on uw T~waard ; e1i ©ordeel, ons naar de eeuwige Wetten . tier
Natliur I
Uwe rang, en listige bedriegers, die de la
oogmerkesz met
den gebeiligden naam van Godsdienst bewimpelen, maaken u tat
Barbaaren ; maar de Natuur en de waare Godsdienst badsien u
menfchen gemaakt . Pleegt dan uw hart raid ; fpeelt nit met ons
leeven, waarvan de Hemel u de zorg #teeft aanbevplen ; gedcnkt
aan eenen Adully Ismae'l , die, om zyne,bekwaamheid en de deugd
van zyn zwaard to toonen, daaglyks eanige Christenen de hoof.
den affloeg .
Ik fchryf met voor uwe Inquifiteurs, die bet blood uwer beste
onderdaanen drinken, gelyk de Pt esters van Saturnus . De Grooten, die u omringen, hebben al to veel belang om de waarheid to
verbergen ; bet gcmeen des Volts kzn dezelvc imiet verftaan, en
wiordt
q 5
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wordt eeniglyk gelbid van hen, die meest al bedoelen hen to ver=
leiden : Gy zyt hot alleen, die ik wenschte to overtuigen ; Gy
draagt bet Zwaard ; Gy kunt een woord fpreeken, en uwe onderdaanen zullen menfchen worden ; Gy kunt e6n woord fpreeken'; en wy zullen gelukkig zyn ; maar om dat gene woord to
fpreekej moet gy u"gewennen billyk to denken, en ftandvastig to
liandeb„
Gy
onze heftiering alleen door uwe vriendelykheid, ten
minfteffTror uwe billykheid,poogen uit to werken . Ja billykheid!
By aldien onze Gods-dienst niet ftrydig is met de rust d+er fa nlee .
ving, wat regt hebt gy om ons denzelven met geweld to O trek .
ken? waarom ftelt gy u in do tplaats van den Almagtigen, en wet
den &lmagtigen met zynen blikfem gewapend, terwyl by ons in
zyne gunst wit befehouwen , zo,lang wy hem met een opregt hart
zoeken en dienen ? Gy wilt ons gelukkig maaken, zegt gy ; maar
moet gy din beginnen met ons to verdrukken ? Gy wklt onze zaligheid- namaals uitwerken, ; aar moot gy ons dan eerst van den
aardhodem veMelgen ? Jgl ova begint zyne zegeningQn nooit met
vloeken .
i En' nog mogt gy met eenigen fchyn hot Zwaard opvatten om
ans" tot uwen Godsdienst to driven, by aldien -de geheele aarde
zig tot den zelfden Godsdienst vereenigde ; by- aldien de Gods-regeering de regeering ware vaf~'j menfchelyk geflagt, en alle do
Volkeren Israeliten wierden ; eenec g nst door Jehovah aan onze
Propheeten en Rabbynen beloofci ;, Nmm . Mar hoe zouden wy,
in den verdeelden ftaat, waarin de waare Godsdienst kwynt, ons
thans~bepaalen? Zo gy my moogt vervoigen om my tot een Chrise , maaken ; de Sophi heeft hot zelfde regt als gy, om my een
Iman to doen worded . Do afftammelingen van Abraham zullene1an verpligt zyn ilan-.Godsdienst to veranderen, naar maate zy
In, verfchillende 1 den zwerven ; zy zullen een Priester in Tartaryt', den grooten° Haas in Wanada, en den Kever onder do Caffers eeren moeten?
„ . .Het is de waarheid", zeggen 'uwe verleiders en onze ver.
drukkers, „ die bet regt geeft van to vervolgen, om de dwaalen„ deft tot de waaheid to dwingen" ; maar vertoont zig de dwaaling
niet altyd-As waarheid aan hen, die haar gelooven? Mcent niet
elk de waarheid op • zyne zyde to hebben, en moeten wy dan,
votgens - u%V befluit, ' niet alien tegen elkanderen wooden? Moeten
dan alle volkeren niet zo wet tegen elkanderen als tegen Israel ftryden, om do waarheid voort to planten ? Moeten zy zig dan niet
onderling tot den laatften man verdelgen, um de dwaaling uit to
rocijen?
Gy roemt onophoudelyk op de zuiverheld der Christelyke zedeleer ; maar is 't g::noeg eene zuivere zedeleer to hebben, zonder die to beleeven? Wien zoudt gy aangenaamer in de oogcn
van de Godheid achten? Den Christen, die met galgen en brand .
fla-
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i apels bekeert, of den Hebreeuw, die gemarteld wordt en vergeeft?
Hot ;geweld bewyst eehiglyk de magt, niet de billykheid . Zo
de zaak,welke wy voorftaan, ons ooit regtvaardig moest voorkoomen , bet is, na dat men ons heeft beginnen to vervolgen . Do
waarheid fcbynr zo vreemd aan den menscb, dat,de zelve to onderdrukken,is, haar to doen erkennen.
Wilt gy myn Volk de waarheid van uwen Gods- '}-ist doen
vermoeden, wilt .gy hen allengs tot denzelven lead
laat ons
in uw' gedrag' zien, dat bet een vriendelyke Godsdie st is . Befchouw, 'behandel ons als uwe medemenfchen ! Gy regeert over
een punt van deezen Aardbol ; God, de Opperheer van tiendui'
zend maal tienduizenden waere'den, befchouwt ons als' zyne kindozen , volgt bem na, en ons hart zal u volWn ..,
4
Ik lIeb onbewimpeld gefproken : dit toch is de taal der onfchuld ;
en ik hob geloofd, dat gy groot genoeg waart om to verdienen,
op die , wyze ~aangefprooken to worden .
De taal der onfchuld duldt egtej
Zoeken ;, *lfs daar.men rage
beeft van to eifchen . ik ben daax _
e hegonnen ; ik eindig daar
., Nog eons dan ! Gy,, die u in 't licht der Zon verheggt,
suede
laat hot lieht van gerechtigheid en goedheid over uwe Ryken
ft:raalen! Wees do weldoender van een- Volk,-dat uwe gunf1en
met woeker zal wedergeeven 113ehandel fins als uwe onderdaanen, en wy, die ons verbeelden . zuilen in uwen ftaat onder dq
Pahwboomen van j .richp .,.onder .de'Ceders van den Libanon, o£
aan de Oeveis van deli jgr4aarr ee zitten ; zullen u, als onzen
Vader, eeren ; en -ik, 4)pvc1gor vgn David en Saloizo, zal met
vermaak do eerfte,,uVer dankbaaze onderdaanep worden.
t tBBz DAVID BEN ANROU, Prins der gerange'nis .
0LICARE.

Door den Heer

r, R 9 S N E R .

was fchoon en arm . Naauwlyks A zy zestien LentetyGlicdre
den gezien, of zy verloor hare Moeder aan welke zy hare op-

voeding verfchuldigd was .
Door den nood ggperst een ander to dienen, weidde zy de kudde vrn Lamon, tie het Landgood van een ryken burger van Mitylene bebouwde . Op een' zekeren dag, ging zy, terwyl hare oogen in tranen fmolten , bet
gi of , waar in hare moeder rustte, bezoeken . Zy ftortte aldaar ten
vloed van zuiver water, on bevlogt bet met kianzen van bloemen
van heestergewasfen, die zy rondom het graf geplant had . Onder daze droeve fchaduwe zich neergezet hebbende, barstte zy
indezervoege uit : „ a Tederfte der moeders, hoe dierbaar is de
„ her-
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• herdenking uwer deugden aan myn haste! Gy hebt alien ®an ea
• wend, om myne onnozeiheid to onderfchragen! Zo ik ooit de

• raadgevingen en onderrichringen , die gy my met zulk eene

,; zachtzinnige glimlach gaf, in dat opgenblik, na't welke ik u,
• daar gy bet hoofd in mynen fchodt geteid had, den geest zag
„ geven ; zo ik aoit die vergeete, dat dan de gunftige God heden
• my verlate, en uwe zalige fchim my voor attoos ongvluchte!
,myne Moeder! Gy , gy waart hot, die myne onnoaelheld'
„
fchraagde! Ik zal alles aaa uwe zalige fchim verbalen .
• Ongeluk ige, als ik bent Is 'or iemand op aarde aan -wien ile
„myne ziel durf openleggen? Nicias ,, . de Heer van deze• Land.
;, boeve ;,swam 'hier, om do herfstvermakeri to genieten . Hy
;, . zag me ; by befchouwde my, met een zaeht, met eon vriende• lyk gelaat ; by roet4dee myne kudden, e~ de zorg die ik"er over
„ had ;
aeide , my dikwyls, dat ik een 'eer aartig •m eisl~ was,
„' en de ury gefcbenker # Goon! hoe bedroog ik my! Maar heeft
• men op bet Land mistrouwen? Dkkwyls zeide 1k ; wat is once
y, meester. good!; Ash! dal a Goden hem mogten zegenen! Alle
J, myhe wenfchen zyn voo~t hetn!
Dit was alien wat ik voor
• 1em knnde doen, maar lk deed bet fonder opbeuden. De ry~, ken zyn galukkig, en 1eminnpn de +flervehngen. Weldocnende,
;, getyt islittat, verd+iencra ay bet to 2yn. plus fprak ik in my zel;, ve; filer hem myne hand nen e1, rn dezeive in de zyne dnri?
y , ken. Den volgenden dag blo&de 4k, •e n durfde de oogen niet
• opilaan, wen by my een' goudgn - ing .aan myn' vinger flak ;
,, ziet ge, zeide by, wat 'er op dozen teen go Jon is? Dit
,, gevleugeld kindje giimlacht, geiykgy,en bet is dat,'twelku ge• lu~kig moet maken . Terwyl byt'deze woc tden fprak, ftreelde
,, .b myme kaken, ruder don 't vunr .
Hy bemint u ; by
,, beeft voor u de tedcrheid van een' Vader. Waardoor kunt gy
,, 2a - rete._goedtied!ea van .2u1t-eca vermogdtrd IIPer verdienent
,,
O, myne Moede,~ ! .
4it was 't al, wat toen uw arm kind
• dacht . Hemel! hoe grodt was nine dwaling! Dozen morgen
• niy.op myne hoeve vindende, en my voorbygaande, ftreelde
• by met zya hand my onder de kin . `Iio1n, zeide by, kom,
„ breng my in bets mirthe-boschje wat verfche bloemen ; dat ik
• air harm • aadgenamen geitr gepiete. Ik hoastte ray, am de a4„ -lerfchoonfte en geurigfte uit to zdeken ; en vbl van vreugde
,, ylde '1k naer bet bo5chje. Zephir-is effider fpoedig, was zyne
• taal, en de Godinne der'blbemen minder fchdon dan gy . Toen,
• ik beef 'er nog van, toen trok by me in zyne armen ; drukte
• my tegens zynen boezem ; al wat de liefde kan beloven, en al
• wat zy zachts en teders kan zeggen, vloeide van zyne lippen .
• lk w~ende ; lk beefde ; ware 1k to zwak geweest, om de verIciding to wecrftaan, voor altoos was uwe Glicerc ongelukkig
• lcidmg
• ge<.-,-eeet . Neen, gy had Been kind meer gehad, zo uwe ge• hchtcnis niet over myn bait gewaakt had . - Ach ! zou
„ ooit
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;, Molt uwe eerbiedenswaardige Moeder zulke o'nwaardige liefko„ zingen , zo zy dezeive gczien had, hebben kunnen verdar,gen .
•
Deze enkele gedtchte gaf my bet vermogen, om my
„ uit de arm --n van myn'Irerleider to fcheuren, en LC . . . . vluch• ten. Thane koom ik bier ; Ach! hoe veikwil>kelyk is 't my,
„ dit ; to durven beftaan,, to durven be4aan , bier op uw graf t .;
• komen wenen . Helaas I arm, ongelpkkig, moest ik u, nog zo
,, joug' zynde, verliezen ; ik kwyn, even als deze a~tier, be,, rood van den cenigen fteun , die h, are bevy nde f~lg onder• fchraagt . Zie daar eeine fchaal zuiver water, die ik ter core
„ van uwe gedacbtenis uitlfort ; ontvang dezeu hloemenkrans ,
• ontvang myne tranen . Konden zy tot uw duster grai`,' tot u ;
„ doordringen! Hoor, mynp MMeder, boor, uwe asch, Welkeon• der deze bloemen rust, en die ik,zo dikweif, met tranen be„ fproeid heb ; aan awe zalige fchim is 't, dat ik de bekentenis van
„ myn hart vernieuw . De deugd, dk onnozelheid, de eerbied
„ voor de Goden, zullen bet geluk vat myn levee uitmaken . Dus
,, zal de .behoefte nimmer de rusNeftoorlter myner dagen zyn .
„ Dat ik niets verrichte, 't weak gy niet, door een glimlach van
„ uwe tedebreid, zoudt hebben willen goedkeuren ! Dan zal ii
• zeker zo zyn, als gy geweest zyt ; bemind van de Goden en de
„ menfchen ; ik zal zacht en zedig zyn, en den ,arbeid bem,nnen .
• 0, myne Moeder ! dus levende, hoop ik to fterven, gelyk gy
,, geftorven zyt ; vreugde ;nee tortend by bet uitblaze r van
• mynen laatiten adem".
-Glicere, deze doodfehe,plants vortatende, ondervond alle de
bekoorlykhedden der deugd . , T:e zachte kalmte, die zy in bare ziel
gebracht had, rchitterde,in,bare ,&caande .gagen . Zy was .fcjroon
ge'yk een dier Lentedagen,"op welkeii de,zpn,' na een frisfchen
rcgen, de toppen der'bomen vergult . De geest meerder opge .
ruimd zynde, haastte zy zichom tot haren arbeid weder to keen,
wanneer Nicias haar to gemopt kwam . 6 GllcGre, was zyne tact,
terwyl zyne tranen Tangs zyne, kken vloeiden ;, Glicere ik heb u
gehoord, toen gy op bet grad van uwe Moeder uiv hire i ju haar
open lei . Vrees ntets,, .deugdzame Ddhterr~' A heb eerbied voor
de deugd . Zy heeft my bewaard voor de nstsdaad van uwe onnozelheid to verfchalken . Vergeef, kuifche Glicerel veigeef ; en
vices van my geen nicuwen aanflag . Myne deugd iegepraalt door
de owe . Wees wys, wees deugdzalm ; maar weds oo; veel gelukkiger. Dat weiland, omzet met barren, naby bet ¢raf van uwe
Moeder, en de helft van de kudde die gy gehoed hebt, l1eboren
u . Schi ei n et , fchrei niet , deugdzame Dochter , ontvang de
gift, were Nicias u, uit een oprecht hart aanbied , en vergun
hem voortaan over uw geluk to waken. Zo gy bet mq' wet&ert,
de wroeging, van awe deugd beledigd'te hebben,, zal d ftraf van
myn Ieven zyn . Vergeet, ich! vergeet myne mi~daa .l! lk bemin
• als edne weldoende Godheid, die, in weerwirvan my zelvei ,
my weerhouden heeft .
c, as . t .'
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oor eenige dagen ging ik naar Luxemburg ; myne wandeling
volbr ht hebbende, nam ik plaats op eene bank, ow 'er op
myngen
a t to rusten. Ik had niet Lang gezeten, of'er zettenzich
twee Vrouwen, die 'et welgeinaakt uitzagen, naast my ,neer, die
ik wel dra gewaar wierd, dat Zusters waren, en in onderfcheiden
plaatzen woonden . Apropos, zeide de 'een van de twee, weet
gy al dat de Heer P. . . zyn Dochter uittiouwt. Ja, antwoorddo
de anddr, en ik weGt ook, dat by een zecr zot paard berydt ; by
geeft `tot eeii huwelyks oed zestig duizend Livres ; en nnemt in
2yn geflacht eerie, die g
twee honderd Livres iente heeft ; en
do veertig jaren reeds is epasfeerd . Waarlyk dit is belachelyk!
maar ik bemoei my noolt met de taken van anderen .
Ik ook met, 'hervatte de andere ; maar bet is, om dat men
voorwend, dat by deze dochter niet bemint , en 'er zich van tracht
to Ontdoen om vervolgens zelf to trouwen . . Men zegt het, en
geeft zelfs voor, dat by, paa den dood van zyne Vrouw, de broederfchap heeft gefchonden ; en zyne kinderen,te kort gedaan, om
cone, hoer to trouwen, die by zet rt .langen tyd gehad heeft, en
die hem ten gronde zal brengen ; maki dat raakt hem ; ik bemoei
my nooit met de taken van anderen.
Die acme Heer F. . . is dan dood? Ja, men heeft hem
jeer armlyk begraven :
Die arme man heeft zyn gantfche
leven'Zeer zuinjg geleefd, zyn goed befpaard, en waarom ? Om
zyne fchraapzuchtige Erfg-enamen ryk to doen worden ; die zich nu
met zyn goed vermaken, en niet ai5ders'aullen doen, dan zyne
gedachtenis onteeren .
l~at is ivel waar ; bet was der moeite wel waardig, om zich va i net no 1ge to onthouden ; maar het
Iaakte hem ; ik bemoei 1ny nooit met de token van anderen .
I)d Heer B . . . heeft een Ampt voor zyra zoou gekocht ; maar
hoe heeft by 't ged n ; by was vooileden jaar op bet punt, om,
om, ba querot to gaan.
Er is hoop, dat by
,gelyk zyn
dezen jongelft zal uittrodwen, eennmeisje v6or hem krygen, en
iemand bedriegen. Let 'er op ;'maar ik bemoei my nooit met de
oaken van anderen.
De kinderen van den Marquis L . . . hebben een verfchrikkelyk
proces : de Moeder heeft ongelyk ; maar de kinderen zyn evenwel
niet buiten alle nafpraak . Deze zaak zal hen ten gronde brengen ; maar ik bemoei my nooit met de zaken van anderen .
Naa een gefprek van lien aart, dat al vry Lang duurde, gingen
deze twee Bemoeiallen been ; en ik wierd gewaar, dat hot twee
van die babbelaarfters waren, welke bun leven doorbrengen met
van - anderen kwaad to fpreken ; terwyl hot woord, ik bemoei my
nook me$ de zaken van anderen, in bun mond beftorven is .
B.
D 1;
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lay , die nooitaan deeze aarde, of 't aardfche goed blyft kleeven ;
Nooit vreest voor 't doodlyk uur,noch gruuwt van 'taaklig graf ;
Het heilig Weezen mint, dat hem den oorfprong gaf.11
Den Heiland, door 't Geloof, in Deugd poogt na to f}ret°ven ;
Die door cen zuiv're zucht in alles word gedreeven ;
De deugd oprecht betracht, maar niet uit'vrees voor firaf,
En rui t Geveinsdheid zelv' haar listig momtuig af ;
Zyn eed'le Ziel verheft naar 't allerzaligst4even ;
Gods Woord alleen ten richtfnoer vain zyn daaden fnelt ;
Door alien ramp en druk kloekmoedig heenen fnelt ;
In voor-en tegenfpoed bewaart een rein geweeten ;
Zyn Evenmensch altoos gelyk zichzely' bemint ;
Zich fteeds bedaard van Ziel- in, al zyn doen bevind ;
Die mag wel inderdaad eeti rechten Kristen heetei
M . N. Ii.
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MENG EL AVERK,
TOTFRAAYE LETTERENIKONSTEN EN WEE TENS CHAPPEN
BETREKKELYK .

O*DTRZO$IK NAAR DE REDEN, WAAROM JEWS DEN
VYGEBOOM GEVLOEKT HEEFT.
Markus XI. 12-14 . vergeleeken met Mattheus
XXI. I7 -2 2

geleerde Bybeltolken heb&-n, ter berchaaming
Veele
en vernietiging van de bedieningen des gelobfs, het

verhaal, der Euangelisten , nopens den onvrugtbaaren
Vygeboom, in een allerduidelyksc licht geplaatst, en
onweerfpreeklyk aangeweezen, dat de Zaligmaaker, op
goeden grond , van denzelven Vrugten verwagten . konde. Dan niet zo geluklcigls
meerendeei
hetl der uitleggeren, mpns bedunkens, gewdest in het aanwyzen van
de eigentlyke en waa1e r den, waarom de Heiland den
Vygeboom deedt verdorr en . r
De groote vraag is
namentlyk, wat bewoog j i s us, om deezen Boom to
vloeken ?- Deedt by zulks , om dat dezelve dit jaar onvrugtbaar was,? Maar- verdiende by daarom to fterven ?
Was het geen Boom, . die by den gemeenen weg ftondt ?
Kon by in zicl}' - zelven iaiet goed weezen, en alleen nu
geene vrugten draagen, cam dat by ver7aarloosd was'?
Zou }yet wel een groot verfta d in iemand aanduiden, die, voor de eerie refs by ee> Boom koomende, denzelven ver*enschte , om dat by daarrean geene
vrugten vondt ? Die foortgelyke vra4gen en bedenkingen over dit ftuk in het oog houdt, Gn naar behooren beantwoorden wil, zal ras begrypen kunnen,
dat C H R i s T u s deezen Vygeboom , niet om dat by onvrugtbaar was , maar met een geheel ander oogmerk ,
liet verdorren .
Dit oogmqk hebben de meeste uitleggers (*) hier in
geC*) Zelfs de geleerdc en
1. DELL . MENGELW . 1`{O .
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gezogt. „ Ooze Zaligmapker, wilde, door de , vervloe• king-des otxsurugtbaareu._Vygebooms , 'zynea -leer4in• gen aantoonen, dat het Joodfche Volk , 't welk to
„ regt by eenen onvrugtbaaia Boom mogt ver-geleken
• worden, om dat zy geene vrugten der bekeering waar„ dig r ortbragten, door den Goddelyken vloek geheel
,, en
erdor en zou, en verwoest warden" .
Dit bly t, zeg men, vooreerst, om dat 'c H R i s TU s
even to vpren, Lukas XIII . 6-g. de Jooden by eenen
Vygeboom Vergeleken hadt, welken een zeker Heer in
zynen wyngaard , replant hebbende, en by denzelven to
vergeefs 3,jaareq
ter elkander om vri4gten,te zoeken
gekoomen zynde ;
oot uit to houwen, dog tie, op
het verzoek 'van ldd
ovenier, nog een jaar ftaan bleef.
Dit is klaar, ordeelt men ten tweeden, vtrmits
de Zaligmaaker, kort,na dit geval, Yarkus XIJ . L . enz.
fret verbasterd Israel afmaalt, onder het,zinnebeeld van
I9ndlieden, die eei en wyngaard :gehuurd, dog geen agt
geflaagen hebbende,, omn de .bedongen _ vxugten, ten be .
hoorlyken tyde,,den Landheer op te$brengen, in weerwil zelv' dat deeze, by
lde reizen, zyre dienstknegten uitzondt , ten
door deezen Landheer
uit den wyngaard geworpen werden .
Laaten wy
deeze bewyzen eens aan den toetfteen ' des oordee,Is
Frengen,_, en ik twyfele - niet, of zy zulien ons zeee
zwak woQrkoometr:
Deeze twee aangehailde gevaIlen zyn gelykenisfen
bier hebben wyeene,.gefrhiedenis~; een verrigt wonderwerk voor ons . "'t ' Is waar , daar zyn meerdere
beeldfpraakige handelingen . Ik oog op de aantekening,
-hier boven, on er het O . Verbond door de Prof(neten
verrigt, 'ef. . X . 2-6. ?erem . XIII . i-i i . Roofdd.
XIX . , -i -i3 . Zaclh . IL, maar dan wordt het oogmexk
daar van by die zelfde gelegenheid oi$tknoopt . =--tJ z s u s fpreekt •, ten deezen opzigte , nergens van_-,
fchoolt

latei

fchryvingen der Euangelifche gebeurtenisfen, by alle heminnaais
van oordeelkundige verklaaringen, hoog gefchat warden, merkt

de veivloeking van den Vygeboom, in de eerie en voornaamte
g handelig, dienende 01n i rplaats, aan als cene Beeldfpraaka
t d e Joodfche taat, om dat ze
s u s Discipelen aan to wyze,
n
onverbeterbaar was, to .grende zou pan .
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ithoofl •, her 'er, overvloedige gelegenheid toe hadt ; verntiasY ISO • i deth6nd , gelyk wy beneden 'u1len aanwyzen , ;eetf' bepaald gefpre, hieldt met zne Discipelen
dve ' d~'ke'verbaaztnde d . C H R I S T u' s fprak de bewaste gelykenisfen , in de tegenwoordigheid van en ten
dienfte~.def ongeloovige Jooden . De verv'oeking
van den anvrugtbaaren -Vygeboom, in tcgend,, x, ,, gcfehieR6-*alleen in bet byzyn zyner Jongeren . Eindelyk,
zie ik 'er geene noodzaakelykheidter weereld in, dat
Ieand J E s u s, door zulk eene Beeldfpraakige handeling, die om dat 'er geene verklaaring van lien aart by
ggele wordt,
d kon worden,
zynen
eren de verwoesting
geeven
door hen
zeernavol
verfghillend
geduid en
van der Jooden Burger-en Kerb at onder bet oog
bragt ;'dewyl hun Meester voo?ti mens was dit vreeslyk onhell s 't geen den Isra&lieten boven hec hoofd
hing, opzetrtlyk en ~ met ronde woorden to voorfpellen, Matth . X X I V , en andere plaatfen .'
Hierom moet 'er eene andere reden geweest zyn ,
waarom de gezegerlde Verlosfer den Vygeboom liet verdorreri ; en deeze zullen W is naar mine gedagten, ge.
makkelyk • kunnen vinden,, wanneer we een s nazien , 't
Been de Euangelist M'arkuu , met betrekking tot dit geval, ggboekt heeft,,, ' -Voor eerst meldt •h y, Hoofdft .
II . I4', en J E s u s , antwoordende-, zeide tot denzelven ;
niemanct • eete eenige vrugt peer van U, in eeuwigheid, E N
ZYNE DISCIPELEN HOORDEN HET, dat is to zeggen : zy gav en agt op C H R t S T U S woorden , en by
deeds deeze ontfaggelyke vloekfpraak, op dat zy daar
op agt zouden neemen . - ervolgens berigt oils de
hlistorie-Schryver' in het 2o Veis, en v v . de redenwisfelingen , die onze Zaligmaaker des an ren daags met
zyne gemeenzaame vrienden over den verdorden Vygeboom voerde, en 'die zyn het,,welke deeze byzondere
gebeurtenis een groot licht b'yzetten, en' bet oogmerk,
waartoe dezelve voorviel , allerduidelykst oritvouwen .
En des morgens vroeg voorbygaande, zagen zy, dat
de Vygeboom verdort war van den wortel af . En Petrus,
zulks indagtig gelvorden zynde, zeide tot j E s u s , Ribbi !
ziet, de Vygeboom, lien gy vervloekt hebt, is verdort . En
j t s tl s , antwoordende , zeide tot hen ; hebt geloof op c o D .
Want voorwaar zeg ik U, dat zo' wie tot deezen berg zal
zeggen ; word-' opgeheeven en in de Zee geworpen, en niet
R 2
zal
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zal twyfelen in zyn hart, maar gelooven, dat het geen by
zegt gefchieden zal, het zal hem geworden, zo vat by zegt.
Daarons zeg ik U, alle dingen
die gy biddende begeert,
gelooft dat gy ze ontvangen zu1 'en zy zailen Ugeworden .

1'n deeze klaare woor en words- ons bet einde
opengelegd, waartoe onze Heer den Vygeboorn liet
verdorren, Niet om dat by to loor gefteld werdt in bet
ftillen u zynen honger ; Tchoon zulks de eerfte aanlei .,
ding gave tot het doers van dit opmerkenswaardig wonder . Noch om dd omkeering en verdelging van Israals
Stad en Tempel'-af to beelden . Maar enkel en alleen,
om voor zyne
ipelen een verbaqend teken to doer ;
Len einde hen , la s then weg, vertrouwen opt 0 D to
leeraaren ; 't wel
ezen eerften voortplanteren van
zyn Euangelie zo byzonder to Made zou koomep . Dat
dit bet oogmerk van onzen Zaligmaaker alleen, °iin bet vet .
rigten deezcs wonderwerks, geweest zy, blykt, behalven reeds uit bet aangetekende van Markus, nog nader
uit het 21 - Hoofdd .. van lllattheus ; alwaar de Euangelist,
ten einde ons hee oogmerk ;aan to wyzen , waar toe
c x R I S T U s den Vygeboo1W v~pekte r, bet gefprek , 't
welk by met zyne Leerlingerl, des anderen daags, volgens Markus, daar over, gehouden hadt, aanflonds laat
volgen op bet gedaane teken zelve . Da Vygeboom, verbaalt by , vs. i 9 en 20, verdorde terffond ; en JESUS Dis-

fl

cipelen dat ziende , verwonderden zig : zeggende , hoe is de
Vygeboom zo terflond verdort ? , W4re het .oog!rnerk van on-

zen Heiland geweest, om 'den verdorden Vygeboom tot
cen zinnebeeld to ftellen van,, de verwoesting des Joodichen Volks, die fcbielyk, en eer de Discipelen zelven
bet verwagtten, gebeuren zou ; wat was •n atuurlyker en
eigenaartiger , - i dat de Verlosfer hun , op deeze
vraag, t~ min en eenige .uitlegging van zyn bedoelde
gaf? Dan in- hat antwoord, 't Been Mattheus heeft opgetekent,' kof t niets van, de verdelging des Joodfchen
Staats voor ; maar bet hangs, in alien deele , bet Zegel
nan myne gedagten . Voorwaar zeg ik U, fprak j E S U S ,
indien gy geloof hadt, en niet twyfelde, gy zoudt niet alleenlyk doen lret geen den Vygeboom is gefchied, maar indien gy ook tot deezen berg zeide, wort opgeheeven, en in
Zee geworpen, het zou gefehieden, Vs . 2 1 .
De Za-

ligmaaker wilde, derhalven, zynen Jongeren, door zyn
eigen voorbeeld, leeren,' dat zy, die, in 't vervolg van
tyd,

H
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t} d , hunne Goddelyke zending met wonderen en teke .
nen op alle plaacfen, w erwaarts .d e . Geest hen leiden
zou, bevestigen moesten, zou zulks gelukkiglyk tlaagen, eep fterk geloof *vertrouwen op dien COD behoorden to hebben, wi s eer door huntie zending bedoeld werdt, en wins ontfaggelyk vermogen hen daar
toe alleen kon in'ftaat ftellen . Dit wilde j E c,,L7s, Mg
ik, door zyn eigen voorbeeld, zynen Discip,3* onder
het oog brengen . Hy fprak to't den Vygeboom : niesnand eete cenige vrugt meer van 'U, in eeuwigheid !
JVlaar dit fprak by , in vertrouwen , oat zyn Vader ,
wiens onderfteuningen by altoos genoQt , ook in dic geval zynen Hemelfchen invloed niec w igeren zou .
En, in de daad, niets was ,nooc kelyker , dan dat
c H R I s T.u s zynen Apostelen tot iodanig een leevendig
en byblyvend geloof opwekte . Zoader zulk een allerlterkst vertrouwen op de Goddelyke Almagt, konden zy
Let nimmer onderheemen, om met vrymoedigheid voor
's Heilands zaak uit to koomer}, en dezelve met tekenen
to bevestigen . De omftandigheden van dien tyd .vorderden van de eerfte grondleg g' a!"s `en voorftanders des Christendoms bewyzen voor de ;waarheid en Goddelykheid
der Euangelifche waken ; were zo zeer niet redenkundig betoogd, rtals' wel -, door wonderwerken, -op heeterdaad, befhst 'tnoesten worden.
Ook vereisehterr- deeze tegenwoordige tydsomftandigheden , waar' in de Zaligmaaker den Vygeboom vloekte,
dat by ;,yn byzonder werk nraakte, om den Discipelen
dit fterk vertrouwen irl to "boezemen . Bet laatfte
Paasch . feest, dat c H R I &T u s met hen bier op Aarde
zou bywoonen, naderde . In dix Feest zou by hcn door
den dood begeeven , en zy zouden aan Itichzelven overgelaaten worden . Hoe noodig was bet daaron-~, dat hun
dat geloof in de Goddelyke Almagc by bleeve, waar
door ze alleen, ch anders niet, gefchikt zouden wcezen, den Christelyken Godsdienst weczenlyk dienst to
doen .
G.
Z

den 7dcn IIcy, I779 .
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HARDNEKKIGE AANDOEN . VAN DE INGEWANDEtt.

VERHAAL VAN EEN GEVAL, WAARIN HARDNEKKIGE AAN DOENINGEA7 VAN DE INCEWN ( .EHFEL EN AI. GEWERDEN, DOOR D
'W
NTLASTING VAN EEN
GROOTE MENIGTE STOFFEN , GELYKEN(DE NAAR
WA'FERRLAASEN
(Hydatides) . Door Dr . wit,
-*COTT, medegedeeld aan Dr . DUNCAN .

(Medical and Pl ilofophical Commentaries Vol . .V p . 2 .)
de vyf en twintig en dertig jaaren
E noud,Heer,was,tgsfchen
g'e urende agctien Maanden, dikwyls on-

derworpen aan
k-pynen, vergezeld met wmden,
hard lyv igheid , en On raagelyke pynen in de ingewanden ,
vo~)rnasmelyk ter plaatfe van den navel (regio umbilicalis) : hier by kwam nog een laage kruipende poll,
fluauwten, met 't gevoel van ,e,n zwaarte en walging
in de maag . Ik z ; hem, in deeze omitandigheid, dikwyls , en vond dt{t by `aftoos,verligting kreeg door ver .
zachtende en windbreekern ,inl,ujtingen, en door pyntiilende koeldranken to gtbi'diken . Wanneer de pyn
ophicid, gaf men hem gemeenlyk een gifce van 't ITeklige U , ttrekfel, (Elixir Sacrum) . De Lyder krecg deeze
toevallen dikwyls wederom , byzonder als by koude gevat had, of windrig voedfel gebrui.kt ; ze hielden gemcenlyk, op ',t gebruiken van deeze . geneesmiddelen,
bannen de twaalf of vier-en t intig-uuren, op . Dog,
eons wederom aangetas 'zvnde met 'de eeze toevallen,
dewelkeg
weinig naar deeze Gpneesmiddelen in den tr41
van vier of vyf dagen luisterden, yierd 'er een an cr
Genepsheer ingeroepen, welke de volgende Geneesmiddelen voorfchreef. Ie Elix . Propr . fefunciam . Tinct .
ad fomac i . uncias quinque . M , Hiervap moest de Lyder
's morgens en 's avonds een lepel vol t in een glas witten
wyn, neemen . Lo het to veele ontlastingen maakte,
,A ierd 't gebruik 'er van voor een of twee dagen agterg,Ilaaten . Op denzelfden tyd, nam by alle morgen een
tl :eekop vol van een flerk aftrekfel''van C1Eami11e bloeITea . Flier medc hieldt by ten naaflen by etwintig dagcn aan . In de laatrle week begon by , door den floelgang, kwyt to raakeq, f ukken van een bruine kleur ,
fommigen ter grootte als neuten en anderen wel ter
grooc.

GEHEEL EN AL GENEEZEN.

grootte van° walneuten : dezelve waren zakken dewelke
cen floffe bevatten van een geele kleur, gelyk etter .
Behalven deezen waren Per een groote menigte, die, om
ig gevonden werden . Ik heb
dat ze gebroken waren,
Per agt of Lien in een
elgang gezien . 't Getal was
groot, want by ontlastte Per van, geduurende zeven of
alt dagen, agter een, nu eens meer, dan eens minder .
$Iaa deeze ontlastingeri kreeg by zyne kragten , t :enslust
en leevendigheid wederom . Hy heeft vervolgens geen
aanval weder van deeze toevallen gehad .
PROEVEN , GENOMEN MET TWEE
ECTROPfORES VAN
VERSCHILLENDE SOORT ; OM TE ON~KKEN, MET WELLE -DOORGAANS DE MEESTE 'ELECTRICITEIT KONDE
VERWEKT WORDEN .

Door j .

VAN B it E D A,

Med. DoEt . to Delft .

ene der Ele&rophores, waar merle de navolgende
E
Proeven genomen zyn 'is gemaakt door den Heer
3.
Cutdibertfon to Amfterdam ;"en beflaat

Uit eene ronde Scltyvve of P-last, byna i Duim (*)
dik, en I8 Dt>iIm in middellyrf ; welke uit Zwavel, met
byvoeging van andere ;'ftoffe, pgooten fchynt ; en op
deszelfs eene oppevvlaktd veele ondiepe ftreepen of vooren heeft ; die van bet midden tot aan den omtrek onregelmaatig voortloopen .
2° .) Uit twee. ronde houten Schyven, [of Conductors, met Bladtin . bekleed .
Aan eerie van deeze
kunnen 3 glazen kvoetjes worden gefchroefd ; en aan, de
anderen zyn 3 Z den Linten vast gema~ t .
leder
heeft een ftukje Roper, waarin Koperdraden, aan welke Vlierpit balletjes hangen, geftoken kunnefi worden ;
dienende, om by zekere Proeven, die met de EleEtrcphore genoomen kunnen worden, den Pofitiven of Negativen flaat van den eenen en anderen CondUthr aan
to wyzen . Dc middellyn van den bovenften Conductor,
aan welken de Zyden Linten gehegt zyn, is I6lw Duim ;
en dus ,deszeifs oppcrvlakte 210,6 vierkante Duimen .
Dc andere EteCtrophore,, waar merle de evengemelde
v erI°.)

(*) Rhynlandsch.
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vergeleeken wordt, is gemaakt door den Heer C . Cuipers
Lc Delft, en vervaardigd naar de wyze, in zyn Werkje, genaamd Verflag van zeekere Behandeling &c . §. 19 &c . ,
befchrevea ; met dit onder citl ; dat onder het glas
een Bekleedzel van Bladtin egd is ; met het welke
een ftrook van dat zelve Tin, gaande door den rand
van den houten Bak, waar in het glas ligt, gemeenfchap Deft . Dit byvoegzel is door Cuipers , na de
uitgaave van zyn werkje, ujtgedagt ; ten erode, by de
opgeligte Bovenplaat, eenen Elecvonktrekking u1t
trifcheh Schok to oen gevoelen ; wanneer men met dat
unieeerd is .
Bladtin geco
De omtrek v&h de Bovenplaat of Condu&or van dpeze
Ele&rophore is
. E11ip~ , welke, Asfen van i9 , 25,
en 14,5, Duimen hebbende,, eene oppervlakte van 219,2
vierk . Duimen heeft ; dus flegts 8,6 vierle: Duimen
grooter, dan de oppervlakte van Cuthbertfons EleEtrophore.
Deeze Ele&rophores waren dierhalve zeer gefchikt,
om, ten aanzienivan hunne kragten=,n met elkander ver.geleeken to kunnen wordemm ; als zynde zeer naby even
groot .
Een Bericht, dat door den Hr . Cuthbertfon by zyne
E1e&rophore was gevoegd, heeft my doen zien, dat
men, om met de meeste kragt te,werken, de Zwavelfchyve, liggende op den onderften Conduaor, de glazen voetles . niet aangefchroefd zynde, met een bereid
ITazevel, (het welk tot vryver was gegeeven,) zeer
fchielyk en redelyk hard mdest vryven. Dat men terftond
daar na den anderen ConduEtor,, aan de Zyden Linten
zynde opgeligt, op de gevreeven fchyve moest leggen ;
den elven me~, den vinger aanraaken ; en vervoigens,
tot of 7 of 8 Duim hobgte, boven de Zwavelfchyve
opligten. ' Dat 'er als dan eene Vonk, op den afftand
van i of 1f" Duim, zoude kunnen getrokken worden ;
en dat men, indien de Vonken op dien afftand niet affloegen, zo lang vryven moest, tot dat zulks plaats
had .
By het bewerken , heb ik my naar dat Bericht gefchikt ;
en, fchoon het fomtyds veel arbeids kostte, om de
EleEtrophore tot dien trap van working to brengen ; heb
ik echter geen der navplgende Proeven begonnen, dan,
na

MET TWEE ELECTROPHORES .

2S3

na dat de kragt tot zo ver was opgewekt , dat de von .
ken tusfchen i en i =s duiw fang waren .
Cuipers Elettrophore is met een Leeren Kusfentje ge.
vreeven, van zodanig
famenftel, als by in zyn ge .
noemd werkje § . Is . & , - befchryft ; en zelden is het
nodig ~geweest langer, dan geduurende eene halve mi .
nuut, to vryven, om de Ele&trophore, buiten werking
zynde, genoegzaam op to wekken .
Geene andere bedoeling hebbende, dan om onzydig,
jen met zo veel naauwkeurigheid, alb my mogelyk zoude zyn, to beproeven, welke EleEtrophore doorgaans
de fterkfte- in werking was ;
tot
lke de minfte
vryvingen, en den minften arbeid zou errvereischt worden, om zekere bepaalde uitwerking e verkrygen ;--en eindelyk, welke, na eens in werkii g gebragt to zyn,
geduurende den langften tyd daar in zoude volharden ;
Icheen het my -toe, dat eerie zees eenvoudige Proef,
met beide de Ele&rophores genorfen, en dikmaals, op
verfcheide Dagen, herhaald, my tot een veel zekerder
befluit zoude brengen, dan, indien ik, het uiterfte vermogen deezer werktuigen willende-toetzen, getracht
had Proeven to doers, toy welke veel Ele&trik vuur
word vereischt .
Ik heb my bediend van eene Vles, welke 40 vierk.
Duimen beklecd ghas had . --- T'- In de zelve was een
koperdraad, dat, hL*t binnenfl~e bekleedzel aanraakende,
van boven twee ~ amen , in de gedaante van eene T,
had .
Elk deezer Armen * eindigde in eenen ronden
koperen Knop ; waar van de c~dn gefchikt was, om de
vonken uit de opgeligte Conductors to ontfangen ; ;,ex,
wyl, by den Knoll van den tweeden Arm, een andere
Knop, gehegt aan een Koperdraad, dat n*t het buitcnfte
bekleedzel van de vies in aanfaaking was, wierd vast
geplaatst ; op zulk eerie wyze, dat 'er tusfchen de twee
laatst genoemde knoppen een afftand van * duims overbleeve .
Aldus kon de vies eene laading ontfangen ; welke, ze .
keren trap van fterkte bekoomen hebbende, op den by.
flaaiden knop moest overflaan, en zich ontlasten . En
die ontlasting moest eer gefchieden, en to weeg gebragt yvorden, door een kleinder getal vonken, uit die
Eleftrophore, welke met elke vonk her meeste Electrik
R 5
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vuur zoude aanbrengen ; en die dus voor de fterkfte in
werking zoude moeten gehouden worden .
Honderdmaal- heb ik met ieder EleEtrophore de vies
geiaaden ; naauwkeurig teile e, en aantekenende, de
getallen der vonken, die telkens vereischt wierden, om
de ontlaading to doers gefchieden ; en, geduurende de
Dagen, at de Proeven zyn genomen, zyn beide de
Ele&trophores op het zelve vertrek, en, zo veel mogelyk was, in dezelve omftandigheden gehouden . Ook is
door geen hulpn- dde1 of kunstgreep , aan de eene,
cenig voordeel, boven de andere, toegebragt ; uitgezonderd,'dat ik een en andermaal, den vryver van Cuthhertfons Ele&tropt~e, in den Zonnefchyn geleegen hebbende, zeer war heb gebruikt ; bet welk door then
Beer niet was gevorderd, en zyne .Elettrophore nogtans
fterker doec werken .
De volgende Lyst bevat de getallen der vonken, zo
als die Dagelyks, by hc't neemen der Proeven , zyn aangetekend ; en de daar nevens geftelde Letters v wyzen aan, tusfchen welke Proeven d~ LieEtrophores gevreeven zyn .
Dobr eene vryving van Cuipers
Eleftrophore verfta ik 2o of 25 ftreeken met het kusfen
over het glas ; met eene maatige drukking en fnelle be_
weeging : en door eene vryving van Cuthbertfons Elettrophore, 3o of 35 ftreeken met het Hazevel over de
Zwavelfchyve, met eene fterke drukking, en beweeging, zo fnel als mogelyk was .
Meest zyn drie,
fomtyds twee, en zeer,,zeldzaam One zodanige vryving
genoeg geweest, om CuthbertfonsElectrophore,wanneer die
'ggebeel buiten werking was, zo fterk op to wekken, dat
de vonken op i en 11 duim affloegen': dock zelden zyn 'er
twee vryvingetx noodig &eweest, om Cuipers Eleftrophore
to doers,werken , met die kragt, waar mede de proeven
zyn gedaan . Ik heb evenwel de vryvingen, welke voor
bet beginneri der Proeven, op elken Dag zyn gedaan,
voor ieder EleEtrophore, flegts als eene vryving geteld
en aangcfchreeven .
Voorts dient nog gezegd to worden ; dat, by het Iaaden van de vies, derzelver buitenfte bekleedzel hecft zecommuniceerd,door middel van een kettingje,of,metden
onderften Conduftor van Cuthbertfons Eledrophore4 op welken de Zwavelfchyve#lag ; of, met het Bladtin, dat onder
bet glas van Cuipers EleCtrophore is ; waar door de vonken ,
uit
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nit, do ~ opgeligte bovenfie Conductors , . leevendigey;, -en
met meer kragt, op den 11nop van de vies afflaan .
CUIPERS EleCtr.
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. .
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V . . . .
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Warineer nu gemiddelde getallen uit deeze beide
R•yen worden genomen , zal men , uit de reeks van
Cuipers F1leftr ., IS, .49, en uit die van Cuthbertfons E1etlr .
31 , 43 bekon3en ; „ wtlkio middelgetallen geacht kunnen
worden, de doorgaans plaats gehad hebbende werkingen
der •E le&rophores uit to drukken ; en dus tot elkander to
zyn, omgekeerd, als de kragten van de E1eitrophores .
Uit .deeze Proeven zou des blyken, dat de kragt der
werking van Cuipers Eleftrophore, tot then van Cuthbertfons
Ele&rophore , is , als 2,03 tot i ; en dat' dierhalve Cuipers
EleEtrophore tweemaal zo veel EleEtrik vuur heeft aangebraar, als die van Cuthbertfon .
Cuthbertfons Eleftrophore is, by het neemen deezer
Proeven, 43 n aal, en die van Cuipers 26 maal gevreeven ;
en de vryvingen van den eerstgenoemden zyn, behalven
eenige weinige, volftrekt noodig geweest, om dezelve
met genoegzaame kragt to doen werken ; daar verfcheiden vryvingen van Cuipers EleEtrophore agter gelaaten
4addea kunnen worden, zonder dat de werking veel
min.
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minder zoude geweest zyn.' Dit blykt ten klaarften uit
verfchil, dat 'er tusfchen de getallen, tot
het geri
die El rophore behooren e, gevonden word .
Derhalven -moot ook C ers Elearophore als veel ge •
worden aangemerkt ; vereimaklyker'a curt - to be'verk
fchende nauzvlyks half zo veel vi'vingen ; terwyl nog,
daarenbovenn, eike vryving aveel minder arbeids vordert,
en den Proefneemer'minder vermoeit, dan elke vryving
van Cuthbertfons Eletrophore .
In de aanhoudendheid der werking vin de Electrophores , heb ik geen minder verfthil gevonden . I1 heb de-,
zelve menigmaal, de eene teritond na de , ahdere ;' gevreeverf ; tot dat de kragt; volkomen was opgewekt ;
voorts eenigen tyd in rust gelaaten ; €n vervolgens ; ° ao
door enkele vonktrekking als -'door de bekleede - vies
to laaden , ' ondeirzbgc ; -en altoos bevonden •, dat' Cuthbertfens Electrophore zeer' fchielyk In kragt •v ertninderd
was ; en nimmer heb ik, na, dart de zelve .4 _uuren had
ftil geftaan , eenige blyken Van Eledtriciteit kunnen ontdekken. Cuipers Electrophore was daarentegen, geduurende denzelven tyd hebbeN'Wilgeftaan, zeer wernig in
kragt afgenomen ; -=voorfaf tYy .,eete gunftige buchts Ik heb dolt meermaals bevotiden,' det
fteldheid .
deeze des morgens nog vonken -gaf, fchbon ze.n i et g.evreeven ware federt den middag van den voorigen Dag.
De gemelde Proeven had ik.genoTen, in' onderftelling,
dat de Electrophore van den Hr . Cuthbertfon, welke ik
behandelde, zodanig eene was,, als waaf van by in zynen Brief am den Hr . C . Cuiperr S, rg 8&c. fpreekt. -, Ik
me'ende ook dezelve met alle omzigtigheld" behandeld, t~e:
hebben, op zulk e e wyze, als vereischt wierd . Dow,
daar de uitkpmst der proeven zo weinig beantwoordde
aan de verwagting, welke men door then Brief, van dit
werlktuig, had kunnen opvatten ; kwam bV, m~ in bedenking, of niet wel die zwakke en onbeftendige werking toe to ~fchryven ware, aan eenig verzuim, door
mV, by het werken, onweetend begaan . Om nu met
zekerheid to kunnen weeten, of ik de Electrophore wel
naar derzelver aart had behandeld, maakte ik aan den
Hr . Cuthbertfon, door een brief, de wyze bekend, welke ik by het bewerken had gehouden : to gelyk melden.
de, dat eenige genomen Proeven geheel niet voldeeden,
aan het Been van zyn werktuig, in gevolge van zynen
brief
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Brief aan Cuipers, to verwagten was ; en ik verzogt hem,
my to willen berichten, of wer aan de Electrophore jets
anders moesc worden verricht , dan' il: tot hier toe had
gedaan.
De onderrichting, welke 1jk van den Hr . Cuthbertfon
ontfing, beftond hoo(dzaakelyk, in her, volgende
Dat by vier foorten van Electrophores maakte, (die
echter,, naar her my toefchynt, met opzichit tot hunne
kragt , en duurzaamheid van werking s - tot twee Hoofdfoorten to brengen zyn , )- waar van bet etn niet zeer
gemaklyk, onx op to wekken , ook niet aanhoudend s
maar wd .Aerk van werking ; en her ander gemaklyker otn
op-ate •w ekkei ., langduurige~r van werking, en ,6ok fter~
'Wk, kragt , is. ; Pat .de, -E ectrophore, welke ik had,
gene van die foort was,, welke fterk van kragt, doch
niet langduurig in, werking is .
, - pat met dezelve y
by eene rechte behandeling, de Proeven konden,wor •
den gedaan, waar van iel zynen Brief aan Cuipers gefpro .
.ken word ; de ,laugduuriglk id uitgezonderd. Dat,
om by her werken zelcer , to gaan-,. (by aldien aan de
.Electrophore jets mogt zyr gedaan, dat derzelver werkende kragt,kon verminderd hebben ;) de,oppervlak,te
der Zwavelfchyve , met een rond mes , -geheel- moest
worden afgefchrapt ; en, een. nieuw Hazevel tot vryver
moest worden genomen . ----,, Dat de vryvingen ta •
melyk hard en fchielyk moesten gehan -worden ; tot zo
lang, dat men, houdende een knokkel van den vinger by
de oppervlakte der fchyve, Electriciteit gewaar wierd ,
geevende in her Dbister fehittering' , ;~ ---- Dar men,
dit bevonden hebbende, op nieuw de Schyv, op dezelve
vryven, terftond daar na den Conductor 'er op
leggen, en de vonken trekken moest .
Aan dit onderricht heb-ik .getracht nauwkeurig to vol .
.doen : ik heb'de Zwavelfchyve behoorlyk afgefchrapt,
een nieuwcn vryver gebruikt ; en telkens zo lang gevreeven , tot dat, op het bybrengen van den knokkel
by de fchyve, Electriciteic befpeurd wierd . ; en ik heb
op nieuw de volgende proeven met beide de Electrophor es genomen ; gebruikende dezelve vies waar van boven gefproken is .
cm-
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By het nee#nen van deeze Proeven, heb ik bevonden ;
dat de kragt van CuthbertJ ns Electrophore nu eenigermaate fterker konde worde opgewekt. ---~ De eerfte
8 of io vonken, terft
na de vryvingen getrokken,
waren nu eenigzins leev diger en fterker dan voorheen ;
doch na deeze verflaauwde tie baerking merkelyk ; en
.vorderde cpoedig weder nieuwe vryvingen ;welkongu
meeu fterk'en langduurig moesten zyn, wilde men, op
het houden van den knokkel by de fchyve, Electriciteit gewaar worden . Ook beyond ik , door dikmaals
herhaalde Proeven, dat de duurzaamheid det werking,
wanneer de Electrophore, gevroeven zynde, 'lad ftir ge.
itaan , diet was vermeerderd .
De laacstgenomen hier gemelde 6o Proeven gaveAemy
tot middel getallen , voor Cuipers Electrophore r f , ,
en voor die van Cuthbertfon 26, rs, dus toonen dezelve
aan, dat i u de kraut vart de eerfte, tot die van de laatstgenoemde, was, als I , 7 tot i ; dat is byna tweemaal zo
groot.
Het is dan, uit alle de opgegeeven Proeven, naar myne gedachtqn ; blykbaar ;, dat Cuthbertfons EleErophore,
fchoon die, op zich zelve aang~emerkt, niet to verachten zy, gemerkt 'er veejefraaiyeEle&ifche Proeven mede
gedaan kunnen worden ; ec ter ver beneden de Eleitrophore van Cuipers moat geftld worden ; Vs zynde moeilyker om to bewerken ;
ongeftadiger in werking,
onder het doen van Proeven ;
en minder van vermogen , in het opwekken van Ele triciteit ; waarby nog
komt dat derzelver kragt, (de E'1eCtrophore in werking
gebragt zynde,) veel eer verflaauwt en verdwynt, Vineer het werktuig in rust word gelaaten .
Of nu, het geen de Proeven ten opzicht van deeze
Electrophore hebben aangetoond, op alle EleC&ophoren
van die foort moet worden toegepast, is iets, dat ik
met geen volkomen zekerheid bepaalen kan ; als hebbende geene andere beproefd . Maar dit is zeker, dat de
behandelde by den Hr . Cuthbertfon, als eene van zyne
fterkstwerkende, na de uitgave van zynen brief aan Cuipers, was gekogt ; en in uitcrlvke gedaante volkomen
ocereenkomt met anderen van deeze foort, door dicn
Heer geleverd ; ook was 'er geheel gcen gebrek aan to
bemerken . 'Er was, 'c is waar ; mede gcwerkt, voor
dat ik ze ontving ; doch dit was door een kundigen
S 2
Lief

26.x.
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Liefhebber gedaan, en had 'er geen nadeel aan kunnen
toebrengen ; ten zy, dat Ele, b ophores van dit foort in
Deugd verifiinderen, door dikmaals gebruikt to worden ;
het welk mV niet geheel on~"•aarfchynelyk voorkomt ;
dewyl de Hr . Cuthbert~on-bet affchrappen der Zwavel-'
fchyve, tot verbeterin; .vin het werktuig~, en om van
deszelfs werking zeker to zyn , heeft aangeraaden .
En is dit zo, dan zullen'de Eleftrophores van Cuipers,
ook in dit opzicht, zeer veel voor hebben ; als welken,
door ecn behoorlyk gebruik , hoe dikwerf ook herhaald,
net bena4eld, maar veel eer tot eene fchielyke opwekking der' Eleftrike flofe bekwaamer zullen gemaakt
worden .
ndien nu de Eleftrophores van Cuipers in vermogen
b ven de fterkstwerkende van den Hr . Cuthbertfon moeten gefteld worden, wat zal men dan denken, van den
grooten Ophef, dien, de Hr . Cuthbertfon in zynen brief
nan Cuipers van zyne Eleftrophores maakt 2 Zeggende,
dat men dagen en nagten - zoude moeten beteeden ; om
dezelve door vonktrekking to doen ophouden met werken : - dat ze dagen,weeken, ja maanden s na cens wel
gevreeven to zyn, aan't`werken blyven : -- dat zyne i8
Duims Eleftrophore vonken geefc, die t*eemaal zo fterk
zyn, als die weaken getrokken worden uit de grootfle
Eleftrophore der twee, welke Cuipers in zyn Venfiag
fc. befchreeven heeft, en dat by met 20o vonken uit
de genoemde 851 voet bekleed glas fterk genoeg laad, om
door den afflag yzerdraad to fmelten . Ik voor my zou
'er op antwoorden :----Voor eerst, by aldien dit alles niet
als~ enkele grootfpraak moet worden aangemerkt, maar,
als gezegd door iemand, die, zich-overreed houdende,
dat z^~yne Eleftrophores de beste waren, die ooit by
inogclykheid konden gemaakt worden, zich niet verwaardigd had, orn die Eleftrophores van Cuipers to zien werken : het welk men, by bet leezen van den gemelden
Brief aan Cuipers , gereedelyk zoude kunnen denken . Dat
men daar benevens de langduurigheid en de fterkte van
vverking, waar van in djcn Brief word gefproken, niet
befchouwen moot , als in een werktuig vereenigd ; maar
als in die werkin van twee onderfcheiden foorten van
EleCtrol-fiores beftaande . 't Is waar, niemand, die de
Eleftrophores van den Heer Cuthbertfon niet kende, zoude, by het leezen van zynen Brief, dit hebben kunnea
vermoeden, doch uit het bovengemelde bericht, door
then
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dien Heer a
my gegeeven, blykt, dat-die foort, welke ik had, i zynen brief aan Cuipers wel word bedoeld,
als fterk van working ; t ar dat daar van gene aanhoudenheid to verwagten
~, als zynde deeze eene Eigenfchap van eene andere fort . --En hier nit kan dan
worden opgemaakt , ,dat did fort, welke langduurig
werkt, die kragt niet heeft, welke aan die foort, die
piet langduurig werkt, eigen is ; fchoon de Heer Cuthbertfon, in zyn bericht aan my . gegeeven, alle foorten
die by maakt, met den naam van fterkwerkende beftem .
pelt . Was dit zo niet, dan zou die Heer mqr ongetwyfeld hebben moeten fchryven, dat de Eld6rophort,
welke aik had, niec was van die roort, welke by in zynen brief aan Cuipers bedoelde ;
' of, (zo 'cam die
Proeven, daar gemeld, al mede konden gedaan worden )
dat die Proeven even good met eene vat, zyne andere
foorten, the fterk en 1 ngduurig werkend to gelyk waren, konden verricht worden .w fly zou dus niet in de
noodzaakelykheid geweest zyn, opn vmy to doen blyken, dat by in zyndn brief aan Cuipers twee foorten bedoeld had, zonder 'er eenige melding van to maaken .
Ten tsveeden,
Dat de .{deer Cuthberfon, de kragt
van zyne 18 Duims Eletrophore zullende vergelyken,
met de kragt van de grootfte der twee, die door Cuipers
befchreeven zyn, niet zeer nauwkeurig gedagt heeft ;
wanneer by -onderftelde, dat deeze beid+e Eledrophores
ten naasten by in grootheid van oppervlakte elkander
zouden gelvk zyn ; dewyl de oppervlakte van den bovenften Condu&tor van zyne i8 .Duims EleEtrophore,
als men dien flegts op 16 , Duim in middellyn rekent,
(hoedanig de middellyn van den Conductor der Ele&rophore is, welke ik behandeld heb,) nog omtrent 58 vie . k.
Duimen grooter is, dan de oppervlakte van detf ConduEtor
der Ele&trophore , die Cuipers befchreeven
heeft ; welke 153 vierk, duimen groot is .
Ten derden,
zal ik niet ontkennen, dat de Hr.
Cuthbertfon met 20o vonken uit zyne Elettrophore yzerdraad heeft gefmolten ; fchoon ik volkomen zeker ben,
dat dit met 200 vonken, uit die, welke ik behandeld
heL, met myne Battery, niet mogelyk is ; welke, fchoon
niet meer dan S voeten bekleed glas hebbende, met dat
getal van vonken, uit dit werktuig, niet ten vollen kan
gclaaden worden . Doch de Battery, door den Hr . CuthS 3

kert,
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gebruikt,~`is, zonder tw fel, veel nauwkeuriger
en kunstryker gemaakt, dan d myne, welke ik zely
heb toegeftcld ; en zal dus b~'kwaamer zyn, om al bet
EleEtrik vuur, dat 'er by var}ken word ingebragt, to
behouden ; tot dat dezelve dn'lzet word ; al was bet,
dat men genoodzaakt ~ar4t, onder bet laaden de Electrophore meermaals to -tryven, orn de vonken kragt genoeg to doen hebben .
13ehalve de Ele&rophore van Cuipers, met welke de
Proeven zyn gedaan, heb ik verfcheide anderen, door
hem gemaakt, gezien en behandeld ; en ik heb bevondeh, dat met dezelve nlet minder fterke EleCtriciteit,
naar maate `van I aare grobtheid, heeft kunnen opgewekt
w
Zelfs heb ik 'er eene, naar het voorn.
fcbp'ift van Cuipers, toegefteld ; welker Condu&tor een
Ellips is, Asfen van 3o en 22 Duimen hebbende ; en met
deeze kan ik alle Proeven, waar toe zeer fterke Ele9riciteit word vereischt, does ; met veel minder vermoeijing, dan by het gebruik` .van eene zeer goede EleEtrizeer-machine, met tyvee :fcbyven van 16 Duim middellyns, plaats heeft .
Het'vewigt van den Condu&or
word, fchoon het gering. zy', door een tegenwigt verminderd ; en dus kan de nederlaating en opligting zeer
vaardig en gemaklyk gefchieden .
Myne Battery
laade ik met deeze Elettrgphore, in minder dan 4 minuten tyds, fterk genoeg, om yzerdraad van N° . 12 . 2 Duim
lang, to fmelten ; zo, dat bet geheel tot gloeijende Bolletjes gemaakt en verfpreid worde . Eindelyk kan ik
bier nog by voegen, dat ik, by allerlere Luchtsgefteldheid, met myne Elhrophores kan werken ; fterker, en
met minder vryving, wanneer dezelve gunftig is ; voor
al, Pals de Eletrophores, en de vryvers, aan den Zonnefchyn zyn bloot gefteld geweest . '
Ik hervat de
even gemelde Proeve dan wel eens met goeden uitflag,
na dat de Eleftrophore twee uuren heeft ftil geftaan, zonder op nieuw to vryven :
Doch als de Lucht ongunftig zy, is het nodig, den vryver to warmen, en
ook zomtyds de Eleftrophores eemgen tyd voor een
vuur to ftellen .
bertfon

NB . In de voorheen gegeeven EleEtrifche Proeven met
een hlieger, gelieve men Bladz. 81 Reg . 28 voor
dende to leezen affchietende.
n ~-
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EERIGT VAN HET EILAL
SUMATRA, EN VAN EEN NA.
BUURIG EILAN4, 'T GE
MEN NIET WEET DAT OOIT
VOORHEEN, DOOR EE
EUROPEAAN,,BEZOGT GEWEEST Is ; getrokken uit .Brieven van Mr .
CHARLES MILLER, Zoon $an Tvylen den Kruid-

kundigen MILLER, woonende op het Fort
Malbro , digt by Bencoolen , aan zyne Vrienden in Engeland . Der Koninglyke Societeit medegedeeld door EDWARD
KING , Esq.

(Uit The Philofoplzical Traa f4Etions Vol . LXVIII . Part I.)

H

t Fort Malbro, waar van de vastigheid haaren nap
ontleent , is omtrent den en cene halve myl ten
zuiden vitn Bencoolen ge eegen . 'Hec Fort blyft nog in
den zelfden ftaat als de Franfchen bet, in den Jaare
MDCCLXI, gelaaten hebben, wraneer zy, naa bet inneemen der plaatze, dezelve niet houdenswaardig oordeelende, de vestingwerken lieten fpringen, en de vastigheid verlieten.
De Huizen zyn hier meest alle gebouwd, befchoo.
ten en gezolderd, met eene foort van riet, Bamboo geheeten, en gedekt met bodmbladeren ; in England zou
men ze alle Hutten noemen, van wegen' het gering vertoon, 't welk dezelve maaken . Zy ftaan in geenerlei
orde : dc mecste zyn boven den grond verheeven, op
houten of fteenen pylaaren , van zes of acht voeten
hoog ; van binnen gelyken zy eenigermaate naar de kamers in een Collegie : dew~l zy beftaan uit een grout
vertrek , de Zaal geheeten , waar in twee deuren zyn ;
met de eene gaat men na de Slaapkamer, met d2 ander
na een afgezonderd Boek- of Werkvertrek.
De Lugtsgefteldheid is, op verre na, zo beet niet,
als men dezelve befchrvft, of als iemand veelligt zou
verwagten uit onze nabygelegenheid aan de Evvennagtslyn . De Thermometer, die Ik een Jaar lang waargenomen en opgetekend heb, is, des morgens ten zes
uuren, nooic laager dan 69 ° of hooger dan 76 •. Op
den middag loopt dezelve van 79°, tot 88 •, en ten
acht uuren 's avonds van 73°, tot 78°, of 8o- ; ddn en.
9o• waargenomen, en in
kele reis heb ' ik denzelven op
S 4

het
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bet Landfchap Batta, onmiddelyk onder de Evennagta
lyn, zag, ik den Thermometer 's morgens ten zes uu .
ren, meenigmaalen op de laa
vat 6I° . Wy hebbetz
altoos een Zeewind, die omtrent negen auren hegint to
waaijen , en duurt tot Zonne"endergang ; deeze is doorgaans zeer fris ; en moti
de Hette zo zeer, dat dezelve my dimmer zo lastig is gevallen ,- zelfs op bet
midden van den dag, als de Zonnehecte in Engeland my
dikwyls viel . Regen valt bier overvloedig : zomtyds
zeer zwaar, en dezelve gaat meesten tyd met Donder
en Bli em verkezeld . Aardbeevingen zyn niec zeld .
2tam : zints 'myne aankomst hebben wy 'er in 't byzozider eene gehad, di* zeer zwaar was, en groote
f • lade in 't land aanrigtte . 'Er zyn verfcheide brandend~ l3ergen op bet Eiland : een, in 'c gezigt van Malbro,
v~erpt byl.ans aanhoudend rook uit , en ten tyde der
Aardbeevinge fpoog dezelve vuur . De Engelfchen, hier
woonagtig, maaken, de K,rygslieden niec mule gerebend,
tusfchen de zeveatig en tgchtig air . Zy leeven volkonren zo onbefchroomd tits in Engelaid, en nogthans is
'er, in de laatfte zes maanddh, maar 66n
; Heer-overleden : een bcwys dat deeze Lugtsgefteltenisfe niec zeer
ongezond mocc weezen .
Het yolk, dat de kusten bewoont, zyn Maleyfen, die
herwaards k;vamen van het Schier-eiland Malacca : doch
de bim.enfte gedeelten zyn bevolkt met cen gehecl and -, , r Volk,'t welt: tot hier toe geene gemeenfchap met de
Europeaanen gehad heeft . Hun Taal en Schrift verfchilt
veel van dat det Maleyfen : deeze laatften gebruiken Arabicfche Letters ; maar aile de binnetilandfche Volken , door
my be7ogt, fchoon zy in Taal van elkander verfehillen,
bcs;lienen zich van dezelfde Lecteren . Het Volk, tt;s1chcn de landfchappen van de Engelfche Compagnie en die
dcr Hollandf he, to Salimban, aan de andere zyde van bet
,Ei'.2nd, fchryft op lange fmalle ftrooken van boombast,
met een ftuk Bamboo ; zy beginnen van beneden of en
ichryven van de flinkc na dc rcchte hand , 't gecn , mvns
b--dunkens, ftrydc met de gewoonte van alie andere Oo ;teifche holken.

Flet land is zeer bergagtig, en bet reizen gait gansch
bezwaarlyk toe, dewyl het niet megelyk is to paard over
die bergen to trekkc .l . Ik was genoodzaakt den geheelen weg to wandclen, en op vecle plaaczen blootsvoets
on
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bm de Nike der afhelFF~ngen . De Inwoonders zyn een
vry Volk s en, leeven i ,~° cleine Dorpen , Doofans gehee.
ten, zyn van elkander otfafhanglyk, en worden elk van
bun eigen Hoofd beftuukd, 't geen zy Doopatee noemen .
Allen hebben zy Wetten ; eenige befchreevene, volgens
welke zy de Overcreeders ftrafeAen de gefchillen heflisfen . By kans alien hebben zy, en inzonderheid de Vrouwen, groote gezweilen aan' de keel, eenige bykans, zo
groot als bet ei eens Struisvogels, zeer gelyl .ende na de
gezwolle keelen van eenige bewoonders der' Alpifche
Gebergten . Men fchryft dit toe aan bet drinker vo
zeker koud wit water . Ik vqbeeld my, d'rt zy bier
door zeker mineraal water verThaan . Naby hun Land is
een Vuurbraakende Berg : 'c geheele Land is zeer berogtig, en heeft overvioed van zwavel, en ik durf zdjgen dat 'er ook Metaalen zyn, fchoon men geene .Mynen tot flog bearbeid heeft . Indien de gemelde ongefl:eldheid bier uit deeze oorzaakd ontitaat, kan dezeive
in her Alpifche Gebergte uit eene dergelyke •v oortkoomen,
en nict gelyk men zich verbeeld heeft uit bet fneeuwwater ; vast gaat bet dat de fneeuw hier i,iet mede
werkt (*) . In meest alle midtleldeelen van Moco-moco
noordwaards , vinden zy Goud en eenig yzer ; doch deeze
ongefteldheid is daar onbekend . 1k heb bier een peek aangetroffen , welker water fterk met zwavel bezet was,
en een vierde myl beneden de bron nog .'zo hcet, dat ik
Per niet door kon waaden .
Het Landfchap, Casfia gennamd, legs on i° Noorderbreedte landwaards in van onze vastigheid Tappanooly : bet
is wel bewoond door een Volk,Battas gehecten, 't'%yelk
van alle andere Inwoonders van Sumatra in Taal, Zeden,
en Gebruiken verfchilt . Zy hebben geen Godsdiet stoefening , rnaar eenige verwarde denkbeelden van drie
hoogere Weezens ; twee deezer agtcn zy dat eene goede
Natuur bezitten, het derde houden zy voor een hoozen
Geest, (lien zy Mvrgifo noemen . Ten opzigte van deeze hebben zy cenc foort van beleezing in gebruik , om to
beletten dat by hun geen kwaad doe . Zy fchynen to
denken, dac hunne Voorouders cene foort van hoogere
Wee_
Met zie hier van geheel andere iedenen opgegeeven door
.fien kundigen B o U R R I T, in zyne X eis na de Ts- Bergen vqz~ . Sek
%fiiien, bl . 255 . a56.]
Ss
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Weezens zyn, .die altoos de wagt over hun houdenn .
Zy hebben Been' Koning ; ma?r leeven in Dorpen of
Gehuchte}~ •3 vol, laagen onafh*glyk,yan, en in geduurigen ootlog met elkander : hunne Dorpen veriterken
zy zeer met palisfaden van, gepunte Kampher - planken,
met de punten voorwtrc'' uitfteekende, tusfchen deeze palisfaden leggen •zy ftukken Bamboo, in 't vuur ge.
bard en desgelyks gepunt p deeze zyn met graszooden
overdekt ; doch zo dun dat ze zeer ras den voet des betreeders doorw9nden . $uiten deeze palisfaden planten
z den doornig foort van Bamboo, die fchielyk eene ono~dringbtai~,~aag maa c.
Yooit gaan zyn ongew pence buiten hun Dorp , : hunne
ens zyn vuurroers, die zo wel als het buskruid, in
land gemaakt wdrden, en fpietzen, met lange yzeren punten . Zy vegten niet in 't open veld, maar by
wyze van hiRderlaagen ;en neemen enkele perfoe nen in de
bosfchen of in het veld gevanget), of fchieten ze dood .
Deeze . gevangenen, indien z'y behooren to; bet Volk,
vAar mede zy i6 vyandfehap zyn, 'brengen zy om pals
efl eeten -ze, en hunne fcheats hangen zy als zegentekens op in de huizen, waar de ongetrouwde Mannen en
Jongens eeten en flaapen .
Zy ftaan de veelwyvery toe : een Man mag zo veele
Vrouwen koopen als het hem behaagt ; doch derzelver
aantal is zelden'meer dan acht . Zy hebben geene Huwelyksplegtigheid, behalven dat de Man, wanner de koop
met den Vader geflooten is, een Buffel of cen Paard
flacht , en zo veel Volks , als by kan, noodigt : waarop by
en de Vrouw to zamen voor de geheele vergadering zitten en eeten : en vervolge'ns als Man en Vrouw aangemetkt yvorden . Indien de Man verkiest van zyne Vrouw
to fcheiden, Fendt by haar to rug na haare Illocdverwanten, met alle haare beuzelingen ; doch zy behouden
het geld der Huwelykskoope : indien de Vrouw geen
behaagen in haaren Man vindt, moeten haare Bloedverwanten dubbel het geld der Huwelykskoope weder
geeven .
Een Man, op overfpel betrapt, wordt met den dood
geftraft, en het lichaam door de beledigde Party, en
de Vrienden , tot dezelve behoorende , opgeeeten : de
Vrouw, aan dit misdryf fchuldig, wordt vernederd tot
Slaavin van haar Man, en voor eerloos verklaard, doc
h( .
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bet af(nyden van haar hair . Openbaar&4diefflal wordc
desgelyks met den dood eftraft, en bet 4ichaam des
Diefs opgeeeten. Able hu e Vrouwen leeven ip 't zelf
de huis met den Man, eh . de huizen'hebben gem afgefcheide kamers ; dan elke Vropw heeft haare afzonderlyke vuurplaats.
Mei$jes en ongetrouwde Vrouwen-draagen zes of acht
groote ringen, van koperdraad, om den hals, en een
groot getal tinnen ringen in haare ooren ; doch alle deeze cieraaden worden , wanneer zy trouwef , afgelegd.
Dikwyls bewaaren zy de Lyken hunner ,Radja's, Kf
noemen zy elk Vryman, die eWendom hit ; hoedapil
'er zomtyds maar een is, ,en Yomtyds meer zyn in Ck
Dorp , alle de overigen zyn als Leenmannen aan`
merken,) drie maanden lang, en 'ook wel langer,
zy dezelve begraaven : did doers zy, met bet lyk to leggen in eeh kist, wel t ftreeken ' met Jazmar, eene
foort van Harst : deeze' .etffei zy in bet beste deel van
°t huis, en een gat in den bodem gemaakt hebbende,
fteeken zy 'er een ftuk Bamboo_ in i dit door het huis heed,
en drie of vier voeten in *den, grond, pande I {dient otrf`
alle befmettende flank van her lyk weg to neemen . Zy
fchynen veele plegtigheden to h}ebben, by deeze begraaf
nisfen ; doch zy wilden my met toeftaan dezelve tp befchouwen. Ik zag verfcheide figuuren gekleed als Menfchen, en hoorde ten foort van gezang elf daps, den ganfchen nagt v66r dat het lyk ter aarde befteld werd : zy
deeden ook verfcheide fchooten . By deeze begraafnisfen
flachten zy eene groote menigte Buffels . leder Radja,
tot op eeten grooten' affland van de verblyfplaats des
geftorvenen, brengt een Bufrel, en doodt denzelven by
bet graf : zomtyds zelfs een jaar naa de begraafnisfe : WN,
waren tegenwoordig by bet ilachten van den honderd
zesden Buffel, by bet graf van een Radja .
De Battas hebben een overvloed van Vee, BufFels en
Paarden, die zy eeten : als mede een menigte van kleine
Honden, met opftaande fpitsuitloopende ooren, die zy
xnesten en tot fpys nuttigen . Rotten en alle foorten van
twilde Dieren, welke zy dooden of dood vinden, dienen
bun tot voed_el . Menfchenvleesch, mag men eer zeggen dat zy ten affchrik eeten, dan dat zy bet tot gemee ,
ne fpyze gebruiken ;nogthans geeven zy daar aan de voorkeus boven alien ander vleesch, boven al houden zy de
voetzoolen en handpalmen voor cen lekker beetje . Zy
iton.
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ilorden zeer verwonderd op hot berigt, dat de Europeaanen hunne Gevangenen riot do dden, veel min opaten .
Dit Volk, fchoon_Menfch eetq4s, ontving my met
veel gastvry heids eh beleefdhek s ; en hoewel men het zeer
gevaarlyk oordeelde voor een-Europeaan zich onder hun
to waagen, daar zy nits ;been- zeer ftrydbaar, maar ten
uiterfle jalours omlret4tt- vreemdelingen zyn, nam ik,
cuter, Ilegts zes McelIyfen,als een lyfwagt mode ; doch ik
werd, van plaats tot plaats, begeleid door dertig, veertig, en zomtyds honderd Inboorelingen, gewapend met
I"uy, -roers en br'sndende lonten .
i Uit dit .Lanci krygt men de meeste Casfia, die na Europc ezonden "~ rdt . 1k' ing derwaards, in hoope van do
Gsnnanzon to zullen vinden ; doch wend to lour gefleld .- De
sjia•booln groelt ter hoogte van vyftig of zestig voeten,
(re ftam haalt omtrent twee vocten over 't kruis, de
kroon fpreid zich fchobn en geregeld uit : de bloezem of
vrugt kon i . toen niet zicn ; en het Volk deezes Lands
denkt dat ze geen van beide voorcbrengen . ,
Campher- en Benjoin •Boomen vondt men in dit land veelyuldig : 'do eerstgemelde groeit ter' hQogte van onze
grootf,e Riken , en dient Tot het gemeenfte timmerhout
in decze firecken . Ik heb boomer gezien van omtrent
honderd vocten hoog . De bladen zyn gepunt en zeer
vcrf •h illend van die des Campher-booms, ons in do verzanselflaatzen van uitlandfche Gewasfen vertoond ; deeze
is de Boom van welken de Yapanners hunne Campher bekomen, door ecne flookl.undige bewerking : terwyl in de
boomen, alhier de Campher gevonden wordt geheel van
zelve` voortgebragt . De egte Campher,, zo als zy hier
valt , words voor mecr dan twee honderd Ponden Sterling, dc honderd pondcn, verkogt, orn ze na China to
verzenden : wat de Chineefen daar aan doen, kan ik niet
zeggcn ; maar, fchoon zy dezelve koopen voor twce
honderd vyftig of drie honderd Ponden Sterling, leveren
zy die weder na Ewopa of voor omtrent de helft van
den prys . 1k heb cjen bloom des Campherbooms niet
kuanen to zien komen ; cen en andere onrvpe vrugt vond
ik mcermaalen onder de Boomen : deeze is beflooten in
een kelk als cen Aker, doch de lacinice calicis zyn vier
of vyf mealen kleinder dan hot zaad .
** Dit -Be ; igt van het Casfialand, en het herhaal des Eilands Enh,ingo, nzooit voorheen door eenen Europeaanbezogt,
znllen
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AANSPRAAK DOOR DFW TEENWOORDIG REGEERENDEN POKING VAN ZWEEDEN, G$DAAN, PY HET OPENEN DES
RYKSDAGS TE STOKHOLM ; op den zesden van Slacht_~

maand des Jaars IV~DCCLXXVIII .

F R . S H E R I D A N'S,
History of the late Revolution in Sweden, een Ver.
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haal ontleend van de wyze, waar op de tegenwooydig
Regeerende Koning van Zweeden, de -groote StWts.
omwenteling, in den Jaare MDCCLXXII, to wed
bragt (*) . De ondervmdin ' heeft dus Lang, getoond
dat dezelve voor dat Ryk zo gelukkig als groot was .
. Schets hier van, vonden wy
Eene allertrefFendfle
cone Aanfpraak door den Vorst, by het openers v
den Ryksdag to Stokholm, in dt:n voorled n Jaare, gedawn . Eerie Aanfpraak, door then bekvrlaamen koning
zelve opgefteld, en waar in de trekken eerier manlyke
welfpreekenheid, ons dermaate troffen, dat wy oqs
niet konden wederhouden, dezelve to veataalgn eg
'er ons Mengehverk mede op tecieren; In aleezer voege liet zich die Monarch hooren" ;
EDELEN

en

MEDEPURGERS!

Toen wy de laatfte keer van elkander fcheidden, ver .
bond Ik my, om u, naa het verloop van zes jaaren, we ,
der by een to doen ver aderen . Dat tydftip is gekomgn ;
en behalven de uitfteel ende voldoening die 'c my laltoos
zal geeven , myne toegenege Onderdaanen rondsom mynen Throon to zicn, fmaak Ik thans hot harellreelind
genoegen, van u to ontmoecen , zonder my in deonaann
genaame noodzaaklyhheid gebragt to zicn, om van u eenif en Onderftand to vorderen tot hot goedmaaken der
Ryksonkosten . De Staatsbehoeften en uitgaven zyn,
'c is waar, groot, en de noodwendighede1 dringende geweest ; maar, door cone bezuinigende bcfchikking der
openbaare inkolnften, vond ik gelegenheid om hoc Koningryk
(*) Zie de AlgemeensVadcrlandfcheLetter -Oefeningen,IDeel,
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ryk in eenen allerweerbaarten Staat to ftellen, en den
ouden luister aan ons Vaderl~weder to geeven .
Een oogenblik bedenkens
up herinneren den toe .
ftand onzes Ryks, op then tyd, wanneer het u behaagde
het Ryksheftuur geheel aan myne zorge alleen over to
laaten . Uit de Rekeniege , die Ik bevolen heb dat voor
u opengelgd zullenL wal1den, zult gy kunnen oordeelen
of ik gelukkig geweest 1 n om de goede drde in alle de
onderfcheiden deelen des Ryksbeftuurs to herftellen . De
beftendigheid, .die ernst, welke tot dus lange in onze
Raadflagen uitblonken ; en het ftandvastig aankleeven
fttl onze verbintenisfen~ hebben de byeen trekkende
n -eens dreigenden oorlogsbui's, die over dit Ryk
t los to barften, doen overdryven : en" Ik onttnoet
n
U91 myne Edelen, itt 't vol genot des Vredes, op een
tyd, wanneer eenige Mogenheden van Europa daadlyk in
Ooriog zyi j, en andeie' zich daar toe bereiden . Ik ben
zeer omzigtig geweest, om den letter en 't oogmerk der
Verdragen, zints lang aangt:gaan met zodanigeMogenheden, die als Natuurlyke Bondgenooten van Zweeden mo•
gen aang`eirterkt worden, ftipt aan'te kieeven . Ik heb
eene yveri"ge, beproefde, -en onwankelbaare Vriendin gevonden in eene Vorftinne (j), die, door de banden van
Bloedverwandfchap aan myn Geflacht gehegt, met rede
g ore gcigd is , tot de verwondering haarer Tydgenooten,
en dd luister haarer bedryven zal haar van den eerbied
der nakomelingfchap verzekeren .
Ik• wermeet my niet te" zeggen, dat de rust en het g-Iuk, 't welk wy genieten, alleen moet toegefchreeven
worden aan myn Ryksbeftuur : gy, myne Edelen, en
gy myne Medeburgers in 't algemeen, gy hebt onderling
het uwe toegebragt tot, het Staatsgeluk, door uwe opmerkenswaardige eensgezindheid ; door uwen eerbied
voor de Wetten, en door uwe bereidvaardige onderwerping aan die Inftellingen, welke Ik voorfchreef als de
befchermmiddelen van uw welvaaren, en van den voorfpoed onzes gemeenen Vaderlands . 't Is het gevoeligst
vermaak myner ziele, to ontdekken, dat Zweeden tegenwoordig aan andere Staaten tot een heerlyk voorbeeld
dient . De Burgerlyke oneenigheden zyn 'er niet meer .
In.
(t) De Keizerin van Rurland.
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Indien ik het myne gedaan heb,, orn onze agting buiten 's lands op den oq bn vet weder to brengen,
ik was niet min zQrgv?a*ig om onzen ftaat binnen 's
lands to verbeteren . Het'herftellen van de handhaaving
des Regts is myn eerfte voorwerp geweest, en ik heb
getragt het zelve derwyzel doer goedertierenheid to
maatigen, dat de ftrengheid clear „van gelenigd wierd .
Waar de oudeRegtbanken,ongenoegzaam fcheenen, heb
Ik nieuwe opgerigt. Op de bediening dier Regtbanken
is nauwkeurig gepast , en elke afwyking van den as c
der Wetten eerst berispt , , vervolgens verbeterd .
Op het inzamelen en uitgeeven der Ryksgelden-Is
zeer ftipc gelet. Twee uitgefrekte Landbeftuuren -zyn
ingekort. De wedde der Landvoogden is verminder
Verfcheide ftukken, de Geldmiddelen becrefende, h
ben eene algemeene hervornIin ondergaan. Stukk is
van een minder aanbelang zyn felt onaang#raakt of onverbeterd gebleeveri . ,Tot een fpoediger en gemaklyker gemeenfchap van de onderfcheide deelen des Ryks,
heeft men de oude Kanaalen herfteld, nieuwe geopend,
en andere, nog dienftiger, zyn in bewerking` of onf
worpen .
De Landbouw is grootlyks,' verbeterd ; en de . Voorzienigheid, als floe zy een gunftig oog neder op onze
poogingen, heeft a fchaarsheid, welke ivy voorheeit
ondervonden, ruim-en ryklyk vergoed . Zulke overvloe.
dige, en ryke oogften als wy de laatfte jaaren hebben
ingezameld, vinden bykans geen wedergade onder de
zegeningen des Hemels .
Uit de berigten die t1 we Afgevaardigden u zullei gee :
ven, zult gy, met genoegen ; ontdekken 'hoe veel zorgs
'er gedraagen is voor de onderfcheide takken tecl welftande des Ryks dienende. Ik maatig my geene uitzonderende verdienften toe uit deezen hoofde . Myne
Bedienden , aan welken ik het beftuur dier belangen
toevertrouwde, hebben door de wysheid hunner raadflagen, en de onvermoeide bevlytiging ten algemeenen
nutte, eisch op de dankbaarheid hunner Medeburgeren,
en rcpt op die der vol g ende Geflachten .
Op den ftaat onzer Land-en Zeemagt is met veel aandagts gelet, en gy zult bevinden, dat, in die bcide,
groote verbeteringen getnaakt zyn . Heeft men alle misflagen ni~c verholpen, is al hec gcbrel icige nict verbe .
tetd ;
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terd ; biceven 'er , Diet tegenftaande alles wat 'er gedaan
is, nog vecle dingen orrgedaln 4 gedenkt, myne Vricnden, dac de Koningen flegts f*nfchen zyn ; en dat de
wonden . door een Lang verloop van tyd veroorzaakt,
meer tyds ter volkomene geneezinge behoeven dan ons
voorhanden was .
Gy hebt myn KopingWk Huis zien vermeerderen met
eerie Prinfes, (*) die tot bet- grootfte cieraad ftrekt vats
inyn Stam : met my eene Ifftammeling van den grooten
G CJ s T A V U S V A S A,
en die, fchoon geene Zweedin van
&eb#orte, nogt5ans dien band van genegenheid, welke
Mroos beftaan heeft tusfchen my en een Broeder, van
,vregn zyne veelvuldige deugden dierbaar aan myn hart,
v zfterkte . Zyne verregaande verknogtheid- aan • myne
angen, zyne genegenheid' voor myn Perfoon,"en bovtn al zyne rechtfchaa e liefde tot zyn Vaderllnd •,, zyn
ihoedanighedp, welke~ menigmaal veel toebragten tot
bet verligten myner zorgen : tot. het verzagten van het
doornig hoofdkusfen, waar- op - dc Koningen rusten , en
o, det~ last des Ryksbeftuur •s min drukkende to maaken .
De Broec}er, van wien ik fpreek, blecf t to midden van
alien lotw~fel , altoos deielfde. Geene beweearedenen
konden hem verleiden ; ~eene gevaa?en hem affchrikken
geen belang kon hem aferekken van dien pligt, welke alleen de ruscen het geluk zyns Vaderlands ten oogmerke
bndt .!~ Van de tedere ontluiking der kindsheid, paarden
iich onze genegenheden, en zy wiesfen in ryper ouderdpm met ons op . Nimmer fchondt deeze Broeder het
vercrouwen eens op hem gefteld . Van Vriendfchapsbreuke was zyn hart een vreemdelittg . Deeze gevoelens,
myne Vrienden, hebt gy ongetwyfeld nit myne daaden
kunnen leezen : myn gedrag heeft ze beftendig to kennen
gegeeven : doch ik kon deeze gelegenheid niet laaten
voorby glippen, zonder in uw boezem deezen ftroonn
myner Broederlvke genegenheid to ontlasten .
liet Koningryk , myne Kdelen , geniet, op dit tydftip,
de zegeningen van inwendige rust . Van het middelpunc
tot de buitenf'e grenzen , van de Hoofdftad tot de
Grensfteden , is alles in vrede . De hand des A L L E Rn o o c. s T E N is to onzer onderiteunin ge uicgeftrekt . Die
onA

(*) De Hertogin van

Sundermanlo.
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onzigtbaare hand heeft ons menigmaalen verlost van
dreigende geX'aaren, en fchynt nu bez g' om vastigheid
aan onzen Throon to g 4en. Gy, myne Vrienden, gy
kent myr#e gevoelens . Dubbelhartigheid verfmaadende,
beb Ik 'my uitgedrukt als een Vorst voegt, die alleen
eene heerfchappy van genegelheid wenschr to hewaaren,
en in uwe harten to regeerm .
Een Zweed ger
boren, bemirde ik her- Land myner geboorte . Guntige
andrukzels van een-Volk, 't Yvelk myne Voorvaders ten
Ryksthroon verhief, werden in de tederfte jaaren car
kindsheid in myn hart gegraveerd . Zint* bet oogenWili,
dat bet • den Opperbefchikker . aller Gebeurtenisfen b-haagde my op den Throon mfter Voorvaderen to plaatzen, heeft een enkel voorwerp al myne aandagt getro-ken en bezig gehouden •; Ik ben 4rlleen bezorgd gew
om u to overtuigen, dat` 1k 'myn Volk bemin even Is
ik myn eigen Naakroost zqu l inncn . ;~. , zyn • my zQ
dierbaar als Kindere'n, en als een •V ader wiNk hun koesMy zelven niet alleen ails een Koning,
teren .
maar als een Burger, aanmerkende, word de band 4er
genegenheid nog nauwer toe getrokkew .fly voel t
gewigt eens tweevoudigerf pjigts, en- hoe'foer wor t
dit gevoel vermeerderd, daar 1k welhaast als een Vader
voor de Erfanden van inyn Kind zal zorgen !
Ja,
myne Edclen , Landgenooten en Vrienden , flegts weinige
dagen, vertrouw ik, zullen 'er verloopen, of ikXzal in
ftaat zyn om in uwe handen het Kind over to leveren,
°t welk my de Voorzicnigheid zal fchenken . Uwe armen
zullen opentaan, ter omhelzinge van het pand, 't` welk
1k, vol vreugde, uwer befcherminge aanbeveel : Het .
Kind, gefchonken, om my, in 't klimmen myner jaaren,
ten fteun to ftrekken, zal,dit wensch ik van c;oD, myn
Throon fchraagen . En wien kan ik eigenaarotger dit
dicrbaar pand myns Huwel y ks aanbeveelen, dan aan u,
die, zamenvcrgaderd, het Zweedfche Volk verheeldt ? In .
then de fpruit myner lendenen van de Vrouwlyke Sexe zy ,
dan zal haare Sexe zelve haar uwer tederhartigfte zorge
aanpryzen . Behaagt het den Hemel my een Zoon to vergunnen , vergeet dan niet als gy hem tot het altaar brengt ,
om het behulp van de heilige invloeden des Godsdiensts
to ontvangen , hem diepgaand gevoel in to prenten van
de wederzydfche Pligten, die u aan elkander verbin .
den . Verdenigt , o verednigt u meet my, myneEdel~eden,
T
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om den Hemel een Zegen over myn Kind of to Neeketr!
Indien ik uwe 1iefde waardig hen ; indien ik eenige dankbaarheid van u verdiend heb
t 41e liefde, 4e'darrkbaarhei4 aan myn Kind betounn werde, zo ,lang myne
Regeering duurt . Bret{gt ewe geiiegenhdid van den Vader op den Nazaat .over!:~ogt bet Kind, voor 't weak
ik na fmeek, in vervolj an tyd waardig •zyn om den
$chepter van G U S T A v u s A DYXL P H U S to zwaaijer_ !
Mar indien een Zoon,va1my voortgefprooten,ooit bet
gezigc der dierbaare verpligtingyen, welke uit-de aanzien1yk~eid zyner~~geboorte oncflaan, uit bet ooge mogt
' rIiezen ; indieu. hy .vergeete, dat de eerfle pligt eens
Zw edfchen Konings is~ ei vry Volk to eeren en to beii nnen ; week. by'af van de paden betreeden door da
ootfle Voriten, dit deezien Throon bekleed, hebben,
dan zou ik bet eerie goedgunfligheid des Hemels agten,
lien onwaardigen gift to herneemen, hoe blyde ik als
Ironing ool mogt weezen in het oncvaogen, en hoe
%waar bet my als Vader xm t, vallen daar van affland tedoen_ 4Ontroostlyk zoa myhe droefheid zyn, wanneer
iV bemerkte, dat eenige myner Naakomelingen, naa mynen uitgapg, in vergetelnisfc flelden ; dat de Voprzienig}ieid hen aan 't hoofd des Ryks plaatfte enkdl als Be .
i'chermers der vryheden van bet Volk,wiens voorfpoed
de Kcmingen verpligt, zyn in agt to neemen, en wens
,gelukk zy op bet flerkst verbonden zyn to bevorderen.
Bet welvaaren eens Volks is in de handen van den Vorst .
Wanneer by naalaat dat welvaaren to behartigen, gedraag't by zich onwaardig der hooge waardigheid, die do
lemel~ zyner zorge aanbeval .
Dit, Edelen en Medeburgers, zyn myne gevoelens .
ik deel ze u mede by de opening van den Ryksdag met
al 8ie "epenhartighcid, die ten kentekeri ftrekt dat ik de
taal van 't hart fpreek. Tweedragc, dank zy den Hemel I
is van order ons verbannen . Wy hebben alleen onze
verddnde poogingen zamen to fpannen om de overgebleeve zaaden van verdeeldheid uit to rooijen . Onze
voorgaande oneenigheden moeten de Naakomclinglchapvermaanen, dat wrack nets anders darn wrack teele .
urgerlyke verfchillen, en de geest der Partyfchappen
hebben de magtigfte Koningryken der wereld bet onderstboven geworpen .
Mogt de tegenwoordige Rylksdag, in tegendeel, cen onlosmaaklyke vereenging tus .
fchen
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fchen •°den' gnmg en ~ het Volk beki agt en ! Mogt het
y it lt, ten prikkel dienen om
pert o
n ;'t Been gy
'uwer -ga~ede gevoe ens=wvsardig to maaken . Mogten
tyre Afl iiffielingei1het . :nut bezeflen van de .haiten
des Volksxc winners ! l;n :n't gt uwe` Naakomelipgfchap
U tr i v voorbeeld eeren, hoe ttaiatkundige eensgezindheld'en p, der1itag vertrouwen tusfch+ n Medeburgers, de
fterke zuilen zyn, die den i npel y der vryheoncieer.
nutters, ~a . :de, , et-ten kragt en leeven ..byzetten .
De vool'ftellen, die thaws uwer overt/ ecginge zt~,j,lea
worden -'aai
olen, kannen tot een befl si+end blyk'ticr
f?ekker1 van de opregtheid Inynl*r betuigingen. 'G o D ge=
biede zynen zegen over uwe raadflagen! Blyft verzekerd
van . myne -b#stgrondige hoolagting, lk zal niet ophoi4
den om u-$le mogelyl:e p even to geeven . van de zoi
derlinge to erheid waar mede ik 1
n Volly bemnn .
20MER-BESPIEGELIN(i, OF SAMLNSPRAEK TUSSCHrN ARIS?IPPUS
1:N MELANDER .

verrukkelyke morgenffondl oe zatht, hoe 4 fyk is 't
Watgelact
des Fiemels! Schoon het- fehittrendst licht van 'C #it-

fpanzel, die bron van vreugd en, leven, hot glansryk boofd npg
niet ter kimme heeft uitgeftoken, vertoonen zich ectiter alle °vaor .
werpen ten duidelykiten aen myn gezicht . De voof-bode vat3- dell
dag , de b',oozende 4uroor , heeft over afles ,een' tederen gloed verfpreid. Wat bly gefci al verheft zich wit alle de omliggende ftreeken! Het geluid v :an allerleie vogelen en dieren vervult de lucht
met een aenhoudend gefchater . Welke liartverkwikkende goureu
f}reelen mynen grctigen reiik ! Hoe word myn alom weidetid- oog
door de verfterkend(te, de fchoonfte, de betbvcrendte kleureu
getroffen ! Myne ziel baed geheel in weelde! - Maer zacht ! -HAet
Oosten begint to gloeien ! Wel dra zal de Zon to voorfchyti treeden ! Myn boezem hygt van verlangen naer haere . komst ! Daer
zie ik reeds een gedeelte van haere fchyf! Daer vertoont zy zich
in alle haere heerlykheid! Wees welkom weldaedige Star! Pronktkuk van den grooten, almagtigen, wyzen en goeden Maeker der
natuur! Oirfprong van al het aengenaeme en wenfchelyke, dat uw
Vormer ons geringe en nictige Schepzelen op deeze aerde doet
genieten! Hoe begiunen ~e dampen door haere pas gefchootene
flcraelen naer boven to ftvgen! Hoe word een gcdee!w der zelYen , door de koude der luc! ;t , gefto'd, tot paer , `en gevermd, die
op boomers, kruiden en b'oemen neder zygen ! Wat hetoverende
tlikkeringontdek ik op al'e gewasfen ! - Myne huive-ing verhiet my ;
terse genoeglyke warmte glyd door alle nyne aders ; myne zinnen
worden opgewakkerd ; ik ben niet die ik was, toen ik, voor een
T z
half

ago
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half utrr, het vaekrig do's verliet. - Maer l, We nadert my: ddet
met deftige en is-igzaeme ;fthredpKp,P,# Hoeawaert zyn gezicht aeit
alle zyden! Dees lagchende .mor,gen fthyht zyn' geest ook g nsch~
ingenomen . Tk zie,i reeds
by is,,; de ~'eugdzaeme,
to hebb
de
III Melander,,myn n ke BuuS leer, by heeft my ook at
en myne achting 'betuige . Wat
ontdekt ;`_ Tat ik hem begrbe
verheug ik my, Heer Mel*~t, a in dit verfrisfchend cur hiet
to itmoeten , en u deelgeno~o~~t,,~viii myn geluk to maeken .
M¢a6A NDER .

Een zelf'e reden heeft ons mogelyh zo vroeg h t -4eger doen
veil eten ; de beccl- ouwrng namelyk van eenee fchoonpn ;morgen,
fn 9eE verryzen der Z.ognen
get genoegen zweeft cp uw wezen
m dunl't, dat her' Iandleven u g-va :t, niet tegenftaende gy, $o
ve e Jaeren, aen het Stadsg??woel •gewbon aft
AR1S rI,PPUS .

Zou bet landleVen my tint gevallen? Kan 'er, voor eeit vetfl:ant
d g en leerg •e r g fierveling, eene heuchlyker levenswyze uitgedecht wor'en? Idet fchou*'tooneel dei na .uur' word daeglyks voor
hem gebpend ; by mag, in dien betoveren'eu beemd, zyne'i grae}ten lust boeten ; by elk oi~derzoek nieuwe en'nuttige kundrgheden v~krygen ; zyn h rt met de ede ite gee oele. s - etvulien ; yder
dbgenblilt ftof vlnden , om, ver ;lil_t etz verbaes 1, den oneind .gen
Schepper to lobven ; zyne kragten en g^zo dheid ve,meerderen
door het€ina?emei~ eeuer zirivere en b lfemachtige lucht, de or
bet neemen eener verfterkende bewegiuge, zo in t wandelen, als
't beaibeiden van zynen loin . Nimme :, Heer Melander, nim .
mer had ik geAacht, dat het veld zo veele z. .l .gheden opleverde,
als iIt thans fmaek .
ME LA N I)

R.

Weinigen zyn 'er, wrerde Aristippus, die het landleven op
2ulk een,,n regten pigs weeten to fief en . Wanneer de lieve Len .
to, r,?et bl, enikranfen gehuld, -a's eene Jonge, beval ige en keurig opgetooide bruid, het ontlooken aeidiyk vriendclyk heeft toe .,
gelonkt, heesten zlch de Acnzienlyk n, de Rykcn, we] elk om
't -eerst , om de i ookei ige fteden to vei tae en , en hunne lusthui.zen to bctrekken ; doch veeltyds mee : nit gewoonte en mode ,
dan ow aldaer een ]even to leiden , dat ve re verkie,baei is boy en
bet ftedelyk gediuisch ; en hen zou kunnen veipoozen v-n die
lastige en drokke Ampts-en beroeps-b,°.zigheden, weike hen, in
de ft,d, den ganfchen dag b2to.niden ; en, zo de zucht tot kundigheden, or wel voornam lyk tot hot onderzock der natuur, himnen boezem ontgloeide, him ruimen y i zou laeten om dien heeten trek to voldoen, . Loch, helics1 by veclen is hit flechts eene
veran1rering van wooninge, waer de zelfde dwang , de zelfde
pligtp'egingen ft nd grypen, a's die in hunne ftAclyke gezeifchappen, hot oppermagi g gcb ed voerden • de zelfde kluist rs bocien
de feeds geprangde zielen . Zy vinden do kalmte niet, welke zy
zich verheel d h,dd_u dacr to zullen aentiaffen ; bet kan voox hua
Been landleven genoemd warden .
ARIS-
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Daer hat de goeqgtmfl:ige Voorzienigheid b red heeft my, in
elen loop van derti 4aereii odanig to zegenen, dat ik mynen
koophandel, .die-.my weint st gunde, aen een' myner aoonen
heb kunnen opdraegen f in . myne, overige levensdag n de~ze
eengenaeme flandsdouwe~ eindigen ; wensch ik van d` rye fton .
den een zodanig gebruik to maekol,- als ik my altoos 11 ten doel
gefteld, en 't welk ook uwe_uurhn . geachte Heier Melanler, in
de onfchuldigfte, de nutfiglte en ftreeleffdfie geneugten, reeds
den tyd van drie jaerent in dft lieyk oor { heeft doen henen rollen . . . Welk onderfcheid toch tusfchen 4e denk-,en handehwyze der
meeste ftervelin,en .
M IILANIER .
Een treffend onderfcheid voorzbker . `- Dit heb ik in de Maotfchappye altoos opgemerkt, dat Helen, die, tei wyl zy hunnwbe-,
roepsbez ghe ten nog by de band hebben, hunne uuren van iruft
jammeilyk doorbreng-n mi t de tyd verf~ ndende kae t, logge dad=
zighevl of lanterfanten, in itei~ ;van di .; kit h, t opdoen van nt*tige fin' aengenaeme $undi§heden aeA, .,~e,J ggen , gemeenl<yk de ellendlgfte voorweilien , ayn, wanneerrzy, door rifii~e winften, een
gedgelte van bun levon 1Ieroepek ' nnen flyten : wacr zy ook
bun .veiblyf houden, in de ftaPof op "t land . Elk oogfnblik is
bun een last ; 's morgenc haeken zy naLr den middag ; de mid4ag
doet hen om den avond wenfchen ; en die wederom hen den aen nac`t met ongeduld verbeideni oni, Ypre*bet mooplyk, door
den kwelling verdryvcn3en flaep, eeti bedwelmden troost t~ genieten . Bevinden zich ?iiet, hier 'en dacr, lieden van aenzf n in
de zelfde omf'andigheid? Moesten zy, op hunne buitehwoonin •
gen , hunne ilaetige dines, die iieii` tot den avond bezig l ouden,
en daer na de kaert, weike hen tot hat loupe'gele,d, erven,
Let 'land zou hen dra walgen ; hunne fieilyke lusthuizen werdetr
rasch verlaeten . Gelu' .kige fteivelingcn, die, by eene vrsilyke,
guihartige, losfe en ongedwongene verkeering op bet land, met lie ..
den van kunde en fmaek ; de genoeglykfle afwisfelmg van bezig
heid, idle en eenzaeme befpiegeling', en aengenaemen en nuttigen omgang genieten !
ARISTIPPUS .
IioA veelen die, met zwoegen en, flaeven van den vroegffen
Inorgen tot den lacten avond, naeuwlyks hun beflaen kunnen
winnen, en echter acne zucht tot onderzoek voe3en, wenfchen
Diet hot geringfte gedeelte van den onfchatibaeren,tyd , 'welke door
do e\ engenoemden zo fchandelyk verkwist werd , d er toe te mogen kunnen befte--den . Welk eene heuchlyke Mactfchappy ! walk
eeoc bevalligfie verkeeiing, yo ieder, die tyd, ook lust ,bad on
kundighcden op to doen .
Zou ik, fcilandeie Heer Melan'or, die,,-fchoon tha--s ampte .
loos, voor diie Jaeren veire boven my in ftaet verhc ven waert
my met uwe dicrbaere vriendfchap en veikeeting molten video
T 3
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Wat heilryk 'gezelfchap zou zou dit voor my Weezen ! Hou zonden wy fatpen opze tumen, onze beeu#den .%- onze • bosfchaedjen
doorwandcltn! Het oog der ywy~ eerte, .-ou ons in bloeanenI
planten, gewasfen, boon=,, p at1erei •focitten,van dieren, won,
deren d
opmerken ; gy .zoud,wy i7 cs voorlichten . By elke
befchouw zouden de aengenaemfle
prekken, en uwe kundi.
ngen , ons tot den ooten Bnuwheer van 't Heelal op,
g e verkI
leidep',
onze dankbaere t n - ayne deugden'en'volmaektheden
roetnen en verheerlyketi . In onze huizen belooteri ;,zou ons on .
deci ek daer door niet geilrer 'worden, maar uwe ukmuntende,
en ttyne geringe boekery, zouden ons de keurigile Ietterbloemen
aenbieden, orn ouzen graegen`lust` to kunnen boeten .
MEL,ANnRR:

Geene vriendfth* is my waerder, dais die op deugd en Alnde
+g, ' nd is ; de nwe zal my der. ten hoogflen-aengenaem webzen .
Op ooffche pligtplegingen ben 4ii•~nietleileld ; myne dear, mytf
hart zal, ten alien tyde, 'Boor u Opentaen . Laeten wy, zo veel
andere wettige beletzels ons ztilks niet verhinderen, ons dikwerf
bezoeken ; myn geluk, zo $trelils uw genoegen, zullen daer door
dagelyks vermeerderd worde'n ! En dewyl thans de flond daet is ,
dat inyn gezin zich , aen het hntbyt zal -begeeven, en my verbeiden, meet 1k, hoewel ongaern,' u veriaeten, ;na ttallen gerleugY
ted op deezen bekoorlyken dag vart harte'te, hebbeil toegewenScbt .
ARISTIPPU'S

Gy flort ; in mype ziel de zuiverfle,Iiydfchap , haggefdiatte

Heer Melander. . By inyne to rug komst zullen myne huisgei QoterA
bet genocgen nit myn gelaet zien blinken, torwyl ik hen van de
ftreetendfte outmoetinge,-deelgenooten maek .
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Herders - Zang.
Door c . v ., n. c . voor deszelfs Vriend w

fprak de bedrukte Harder Palemon, ga ik, terwyl de
Thans,
morgenfchemeringen naar bet Westen vlugten, en de Dageraad de rnnden der woken aan de Oosteikimmcn met een gloejend
rood befchildert, de eenzame Oevers van hot Scheld vervullcn
met myne zuchten , , alwaar het flit geruisch der kronkelcndo
baerties myne kermende Zangtonen zal onderfleunen .
Hy bekommerde zich niet met de zorg van zyn vee ; maar zogt
alleen de fchaduw van een ouden Ypenboon , wiens doo. eengevlo
ttn takkcn over zyu hoofd cep donker gewelf maahten ; aldaar
zct•

s.
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gras
zette by zich op eon klein heuveltje, dat maar na
volgende wy.
overdekt':was,, en begon zynen bangen boezeln .o
ze 1ugt to geven .
De fehoonffe, de bemin elAffe ' Harderin heeft ohs verlaten j
Ik'wil onder dezen Yp boom, wiens bevende takk
et ware
beeltenis van tnyn klopp d hart dragen, bier wil ik e treurlied
takken ;
aanheffen ; en hangen dan myne 4iscirpyp aan enen
*ant ze zal roortaatl zwygen .
maar
Ach ! Celeste !! allerbekoorlykife Celeste ! ik • roep :
ASh ! hoe,word . myn bange boegy, antwaord me niet l
zem van- droefheid overkropt ;!
e0i ftro©in van fmarteiv
nverloopt myne benaude ziel! lets onuitfprekelyks,is bet, acv b
zyn to derven ! -- Harders belpt nay we nen , en de :" ti1
Oevers van' bet . zagt ruifchend Scheld met Ilagten vervullen '
~--- Gy preest voorhenen de fchoonheid, en de innemcprde
bevalligheid van . Celeste ; billyk beweent gy dan ook derzeryex
been g_=.
Maar neen!
#7.wygt Harders, Paleni i
zal alleen een'treurzang zingen .
Eenzame {Yevers , Tangs welke de. dtgdzame en •bevallige Ceies.;
to gevoerd weed en Iaiggs welke nu-`tnyne kerm6nde treurzangeri
weergalmen, gy zyt getuigen van myn .doodlyk bartzeer .
Vertoef niet linger gy ligte Zete s; maar komt haa~tig, ~rl dryfr
over de hobbeleude golfjes myne, kermende Zangtonen de bemiLnelyke agter na!
Gcheiligde Nimfen, die uwe wouingen Wrlt*st in hot golvend
Kristal, Celeste is uwe zorgen aanbetroud ; gebied de golven, m
die fchone tog zorgvuld g op hare ruggen, door den ftroom, in
veihgheid, to dragen ; of fineekt, rn t my den gryzen Watergdd
dat by, met zynen drietand, bet geweld def`golven bedwingp ; op
dat ze, zachtjes voort ,rollende, die Rhone teen ongemak tocbrengen ! En gy, 6 heerfcher der win den , zend vcor dit maal al ..
been cen ligten Zefirus , 'die, dartel in de zeilen fpelende,,, bet
Schip, dat Celeste voert, zagtjes over den firoom zal dryven!
bier niet .. ver van daan, ach! met welk ene
Hier!
tederheid' gaf jk voor weinige ogenblikken Celeste dell laatffen
Helaas! met ene gebrok'en ffem, zeide ik
vaarwel kus'
bier, die beminnelyk tedere tegen myne borst drukkende, vaar . . .
vaar wet, lieve harderin! Welke ene gevcelige finart drong'er
op dat ogenbllk in myn droevigen boezem! hoe klopte my bet barw, en teen ze myn gezicht verliet, liep een vloed van tranen fangs
myne wangen!
Nu, nu heeft ons de bevallige Celeste verlaten t
nu, ja
no, wil ik de Oevers van bet Scheld met myne klagten vervu!maar zagt, daar hrnischt bet Schip
len! - en nu wil ik
door de golven ! Celeste! .- ach ! . . . ze is doof! . . . De winden! . . .
lvlyne Ruischpyp ontzinkt, myne bevende banDe golven'
Celeste word van onze Oevers . weggerocid ' . . . . Her.
den
baald myne klagten, gy eenzame Oevers, en duct myne trcurzangen
1 4
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gen verre langs de goiven vonrtrollen! lieftalige Celeste, r aarom
verlaat gy dcze vermakelfke fcreek 9 . . . . Ze is doof, zy antwoord
niet . Ach 1 nu zal ik niet meer , rukt van vreugde, en opgetofchoonite hekoorlyk eden,'"die beminlyke tangs de
gen door
geurige ett loemryke ve'den leiden , r reh haar , op de heuvels
-de welriekendfl:e bldempid's vergaren ; waarvan zy,
Idinimen
dezelve estig door elkand* flingerende , een tuiltie breidde !
Nu kan ik nie : meer {lie v*rukken le, doch onfchuldige, vermaIWn met haar genieten, die ene onbe,"wongen vergenoegdheid ons
In- `t haxte baarden! - no* my verlustigen in hare hart innemende b .koorlykheden,! Nu,Iraq ik baar gene-tederp kusles op
hate Rozen lip,es meet drukken -, noch, haar omhe'ze%de, My neder "vlyen op dhe_p ma en oezem! : : . . Nu f}relc't} bare lieve:
sr a en van Belinde's ringelduifjes verre
fogies , die de
p 'crtrcffer , de wynen niet meer ; nu >roor ik hare ftrelende tong
gene veirukhende woordjes mAr fpreken!' . . . . Nu blyven de dulfles niet meer k1apwiekenfle in de lugt hangen, terwyl hare liefelyke tonen hen in ene zagte vcrrul,k ng hreng_n ; Took flaken do
zwaluwtjes hunne fneile -Adngt nict meet , om aandagtig tc luisteren naar haae veirikkend zingen! . . . . De Nachtegaa' blyft niet
rneer in de dichto bosfchen op teere telg ;es aan haar hart innerne- d ezang gehoor fchenkeri ' ;' noch poogt`vee# minder vlytii
}.Bare'fchelle klanken inet de zachte en- vleienae `,o gettoontjes vats
Celeste to pai en ! --- De H, - rders leggetr bun fpeeltuig niet meer
neer, om met ve&aak bet ooi te`leenejf aan, het ftreelepd geluit,
waai mode zy al zingende de aargenanre Wlakten -veifrulde ; deze
(beck, helaas is niet nicer veivul i met hare ziaflrelende zangenI
Nit treu'en de etille bosfchen om hiar been gaan ; de wyde vlakten
bew4 en haar veltreg! de bomen ve hezen hunne hladeis , die
ve,wclhr op den grond val'en! -De teete bloempies weigercn ]anger verkwikkelyke geu .en to verfpieiden, of ierdo,ien' En Palemoo vervult de Oevers van i3et Scheld met klagen, terwyl de Ecaoos ' zyne klagende tonen de ganfche iireek overvoeren .
De bekoorlykile Harderin heeft ons verldten ! Celeste heeft
ons begeven ik wil order dezen Ypenboom vcor 't laatst een
tre,urzang aanheffen! voortaan zal myne Ruischpyp zwygenI D6
bloemples rontom myne hut zal ik uitroejen, en de heuveltjea
van utyne groene .kamillen zal ik omfpitten , om dat ze myne
fmaiten veigroten door my bet voorledene to hetinncien .
Wan, .eer de Hard-,Ys myne hut voorby-g.ngen, en al 't ge.
bloenite rondom dezelve zo verkwikkelyk z gen . wanneer de
fpelei de weste windles hun myne liefelyk ru , kende Marjolein g^uren feeds v,.n verre to gemoed voerden, fpraken ze order elk in&r . gewis is deze p ;adts eene Godin of ten m,nften ece der
Veldnin,fen gehetligd (Want de tegenwoor_iigheid van Celeste
veil,wil,te ai bet gebloemtc, en het tedeie kruid dat by myne
hut ftond .) Welk ene Godheid verkeerd 'er tog zo gemeenzaain in Palemons hut? en dit zeggende, traden ze myne Stulp
v QoiI
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41oorby met' ecn 'zoort van •e erhie-l, die 'men_ ewonetyk ene
Godheid ; bewyst . Mar nu 1Aeft die fchone rr'vr_, lat(.n ; daarom verwelkt nu gy geurig Mempjes; want gy zulttti niet meer
verkwikken, door de ver wikkelyke ftraaltjcs van haar bek , .orlyk gezicht t~ vLrdort nu * liefelyk ruikende, Marlol*en : dat 'er
in owe pla :tzen d .)orns en distels opg an . . . . Maai een, t veiwel t niet. . . . blyft, door ene klerhj flikk ri-,g van hoop, om haar
in deze itre-ek' weerom te- ien, nog in riven . Verwelk_ daarom
niet-, 6 geurige b'oempjes, of, wanwer gy verdj, fpruit clan by
de aankomst van de ver~wikkelyke Lenfe we r 4t ; zo 4*nvallige Celeste dan weer in ooze buurt kom't, zai ik u met vtyt a,rX.
kweeken . Dan zal 1k daarenboven nog uw gesar vermeerditreu,
met hot fchoonfte ficr ~ad, dat oft de , 1iefe*rke Lente opleve4,
Dan wil ik de verkwikkelyke hcui+eltjes en agngename vla4rdn
bezoAen, de digte bosfchen en de g'oene iv terkanten zullen van
.-AP
my met onbezogt blyven . Van daat za1jk de fchocntte planted'
geurigfte hloempjes verz^meletp : gevlakte Erenprys purperen t~olen, weaieken'e Lis, waaraaf cle=,~bdiniris ~ .te, chastlite - kleu.
ren gefcl ;onken heeft ; de ruiken a M'crbloeinens, gn de Ko^ ;ngiri
der weien, zal -ik byeen verg iron ; die zal i t rontom mynehut
planten , en zingen dan onder de hooggetopte bomen ; die hen tegen de gore nooidewinden zul en dtkken ; en welker''fci or
met den naam van Celeste pionkcn, tei core van,die aanbiddelyktte
Har ierin ; terwyl myne Schaapjes rde jeugdigQO telgj ;s alomme van
de velden affcheren. Dan zullen de Bytles, aze.nde op Oe honingzoete geuren, die myne blocmpjes uitwcrpen, rontom my fne*ren .
De duifjes zullen boven myn hoofd kirren, ze zullen liefe'yk tje4
kebekken, en dan klapwiekende in de lugs vliegen . De wildzang; zich onder de digte blaedjes verbergende, zal my onthalen"bp eeri
liefelyk ve',dmuzyk . brg .ftoord zal het pluimgediett her zyne
irestjes maken, en zyne tcc : e J .:ngeo opkweeken Dan zullen ze
my, by bet aanbreken van den morgen, hunne dankbare tdontjes
zi tce zenden, voor de gryheid die ik hun fchenk . De,4ilpende
Musfchen zullen , door ene heimelyke liefdedrift , elkander van
tak tot tik veivolgen ; teiwyl de gefpikkelde Kapelletjes, atom
nryne bloempl .s bezoekende, my tonen zullen, libe zelfs indiunne t-;dere ingawandjes die zelfde liefdevl m o eftaken is .
Hoe? Zuit gy dan aamrekkelyke Celeste, zult gy d n onze buurt
weer met owe tegenwooi iigheid veree~en? Dan zal deze ganfche
ftieek in e :n Tempe veianderen . - Gy twyfelt - en die
t:wyfcling ver , Ult ruts nryne ziel met we lust .
bus zon ; Palemron, en de flauwe hoop om Celeste weer to zien,
deed hem verge : oegdec o aar zyne ftulp keeren , dan by die veiladen had . Hy rain tie zci g zyner Schapeiz weer op zich, en di eef
ze ten flalie nit, veld - aa.ds .
c . Y . D . ta .

200

1)E -OPStUIVLNC,

DE OPSTOIVWG, IN VALSGHE EER.

(Uit het Engetrch wan 'Dr.Op E

R Car V A L .

]get gebearde, dat twee
en, die elkander higderlyk waren
ci ntrent hunne aan:kisnl,
mesthoopen, mete alle de trotsheid
no bewusK waardighei zeer fterk , op den zelfden tyd,
en . Beiden hgorrlen zy, pet verontwaardiging, elkanders
Tam, om dat ieder het voog-eend'befpotting en uitdaa4gg hieldt ;
en de eer van beiden eischte, -dat eene zoo groote fmaad moest
g wrooken .wordenti y klolnnftn van htmne mesthonlfen, en gin .
met ftaatelyke,aappen eh met opgezette veeren,elkander to
moot . . Wel .dta bqgon bet g~vecht ; do party was gelyk, eip
h0 .'was onzeker, tot wires, zyds de overwinning zou overhellcfi.
Eh Vechthaan, geflooten in een , hoenderhvk, befchouwde de
Kampvechters, met eene brpdende begeerte om in den room van
het gevecht teudeelea . Brtoeval had men de deur van bet hole
los laatdn ftaan ; hy-ftootte ze open , en liep fchielyk om zich
in 't gevecht to mengen . De-Haanen van ,de mesthog-p verre,overtreffende'in vlugheid en kragt, veriloegemdwong by htln di vlugt td
' kiezen . Hy toonde zich verheugd, , over,' bet treffelyk bedry£,
door gekraai, door ficren gang, 'en 't klappen - van,zyn vletken. Da
kracht en mood, echter, afgeleid van de e&looze kunthn van op-,
voeding, zyn maar van korten dour. Binnen weinig uuren merkte
men,op, dat by verzwakte, en zyne beftryders , nu tot den aanvpf
wederkeerende, vonden hem zwak, kleinmoedig, en zo ligt to
overwMnen, dat by, op den eerften aanval, viol .
In de Haanen van den mesthoop kunt gy de beeldtenis zien van
hem, die zich een, Man van Eer noemt ; en de Vechthaan wil u.
aanduiden eenen, losfen jongeling, die, door den igyn bevangen, .
uit een Wvnhuis koomt om zich to vermengen in hot eerfle gekyff
dat hem ontmoet . Zyn liragt en mood zyn maar de voorbygaande uitwerkingen van den - drank, en, fchielyk uitgeput zynac, is
by gefchikt, ow, op eene nadruklyke wyze, de zotheid en haastigheid van zyn gedrag gewaar to worden .
Ik heb hooren voorftellen, dat bet vermogen geheel afhangt
van den ftaat der lichaamelyke werktuigen, en dat een Bloodhart kan opgekweekt worden tot een Held, en een Held tot cen'
bloodaart. Schoon dit gevoelen fcheidkundig fchynt to zyn, nogthans moet men bekennen, dat de uitwcrkingen der Leevenswyze
zeer verbaazende zyn . Drooge prikkelende Spyfen en ontlastingen
verminderen de zwaarte van bet Lichaam, door de veimindering,
van bet vet, en bet afneemen der lever ; en zy vermeeideren do
zwaarte van hot hart, door de hoeveelheid en beweeging van bet
blood to vermenigvuldigen .
r;:en Vechthaan is, in tien dagen, gebragt in eon ftrydbaaren
flaat,
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Raat, en`gereed ofn to vegten . Zo de fpde-ontlastingen,
y
en
de oeffening langer geduurd hebben, xal
4cht , moed en
kken ; beftaarl !ndgelyk in bet
vlugheid van den Haan ver
verlies van de -zwaarte, valle ten laatften op hot hair, blood en
fpleren.
net is bekerfa door ,de ondervinding, dat ten Vedbthaan , niet
boven de vier .en twintig, uuren,' in zyuen ihydbaarer_~ ftaat kan
blyven ; en dat by zeer i~eel vetmindert in, twaolf uurdri Wan.
neer by op zyn best is, iq zyn Kam van een, gloe' ,d roode ear,
zyn hals breed, en zyne'dye dik erfterk . '
dlgendenf
zyn uitzigt spin vuurig, rz~n hals ;dunner,
zyff'e dft flenker : CA
den derden 4ag zal zyne dye zeer zagt-en flap zyn . Vier V(**
haanen, gebrfgt` tot den ftrydbaardn„ftaat, we n gedood,eff b
vonden zeer vol bloeds ; hebbende tvyde bar
, breede fpieren .,
en geen vet.
E H E I& D.
Teen Maps -de•' venfters van zyn hugs
Gegrendeld, en de deur op 't nagtflot hadt geflooten ;
Ontdekte zich een vreemd gedruis,
Dat by, nu bier en daar ; hoorde aaa zyn glazeli ftootem,
• Hoe ! 't fchynt dat etk rpyn kracht -niet greet 1"
Riep dapp're Mopfus uit : ;, Wil men myn huis bevegten!
• Men koom' vry bier ! Ik fta gereecf!
Ik
tart
een Kompagnie van moedige OorIogsknegten .
•
• Gord ik myn flagzwaard flechts op zy,
• Al kwam dawCefar zelfs 'k zou hem ontzien noch vreez *,
„ Het dapperst Regiment, fchynt my,
• Een Zwerm van Vliegen en van Vlindertjos to weezen!
• Myn hand gelykt naar Simfons . hand !
• Myn bulderende item zou Goliath verjaagen .
• Ik heb, in 't onbekende land,
• Ben Beer, cen Olyphant, ja zelfs een Leeuw verfagen .
• Ik ben de Man, die nimmer vreest
Bier kwam een Viedermuis door een der ruiten vliegen :
• Ach !" riep myn Held ! „ Ach! lieve beest,
• Ga geen ! Ik bidde u ga ! Dan zal ik nooit weer lfegen."
D
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AANSPRAAK AAN DE Jat7C.D, - OVERC DE ECECHTE KXi~
BET REGELEN DER VERMAAKENi EN uIT~ PANNING 'ti.-

nfchuldige vermaaken, gefcliikt om de ledige titirett
uicfpanning van gewigci&er bez* heden o~ .~a~te
vullen, zyn, buiten tegenfpraak, nood4y,aak yk . 1e Vermaakneemingen der Jeug4 kutln~Ii, in ' ~eindi e, t'eranderd wordei ; nogthans qn •'per, • mer,~c °"daad, ilegts
weinige, in avergelyking van de groote meniarte, die de
Rede kan goed keuren : het meerendeel, teAeste getlomen, tot een goed einde kunnende ftrekken, is ydeldea
dwaas, zy verfchaffen geen onderwys aan,dp,',4
., ge.es-t .---Beuzelagtig en onvoordeelig' iil' zkh' elves, jaaten zy
geene behaaglykek gedagten,naa ; en-zyn° to laag voor,re .
delyke weezens om 'et eenige waardye in re' ftellen .
verfcbeidenDoch het Vermaak 'verto2nt zieh •i n
heid van bekooreiyke gedaaften, die een nuttig''tn onfchuldig voorkomen hebben,' ftrekkende om ois geluk
to bevorderen, door de fomberheden des leevei s to
verdryven, en de zorgen van-'t zelve to verligt }
Vermydt, in de keuze uwer' Vei*maaken, a le-d6'eenigzins tot z cloosheid ftrekken, onder dgeien
inoogen geteld worden, alle Spelen, die ftrekken, om
eenige maat van fmert eene mindere foort vadleevende
Deeze zyn, zo wel als de
Schepzelen aan ce doen.
Menfchen, gefchapen tot het -genoteens geluks, geevenredigd aan hunne bevattingen, en den rang die zy in de
fchepping bekleeden : hun onnoodige fmert to veroorzaaken is , derhalven, zondig. Vermaak to fchepper,
in eenig bedryf, 't welk pyn verwekt aan andere weezens, is onredelyk en wreed teffens ; bet geeft eene
zielsgefteltenis to kennen, rechtftreeks over gefteld regen
edertierenh'eid, en is berispenswaardig in 't oog der
en Braaven , haatly k in dat van GOD,
V ritandigen
„ wieny
V
I. DTEL . .1 ENCTLW . No . 7.

O- der

1

eerie

$90

A"fiNTErm

„ wien~ Barurharti~eden ~gaari over-alto • zyne werl .~nn"
Hier uit volt, dat
et.der u test ~ezogte en gebruikw
lykfte ;4Spelerz deezer Eeuwe, met recTe, to wraaken, en
zeer onvocg yk zyn voQr,ZVIenfohen, .die bely.denis doen
rirtlyken Godsd` "sf , die `Goedertierenheid
van den
De veelmaals Lvr' - ' ende wettiging der gee .
ade
re, door hun- ° rangg ep rpeeldere •beki gitamheden ,
11
ter v
eeld behaWmen Te geevett ; kan iii 't
piet dienen tot &t vdr-riliader~n van de migd adighei~i
$ bedryven 5 welke, irk ii
elgene natL 4 " pW zondig
zyp :rs
: het voor ` Id -,yan .,mrllioerien
zal,
overtree4e
I den dag,ries
deels,
niet
betgkenen,
of,-in eeniLe
A
i~raate,de^zwaar a ghier,veppordeeling verminderen.'
1$e' done drift torf uiten fpoorigheid en onwettig Vermaa'k, zo zegr heerfchende onder lieden van bvkans, alle
an gen , in deeze eeuwe- 4an weelde en valfche befchaafd_`
heid, leyert tut bedroevend bewys op onzer verbasterin a van cue eenvoudigheid `der oude Zcrderf :
D e wreedo Vermaaken van Wedloo~n,=-Haanerige:
vetten, enz,, ftrekken tot een yerwyt„van eeti_tiefchaafd
Volk :' naauw1yks kan men*-zich eene g?ctiter itrydigheid
verbeelden , dan to veronderftellen ;"ldat z~, o =`die daar 'in
deel neemen, da aar in, verinaak icheppen--,°rfret de daatl
Chi4stenen z, rn : zy yn zo verre van de minzaame eft
goed ictene voor(Zhriften der CGhriscenheid te gehoorzaamen, dat zy de algemeene ;;andoenitigen der Mensch.
Ivkheid"v zaakt' hebbgn, pf t agte`n to vdrdooven .
'
I)eezt ,be raking zal" • `mhflr°hien, te° fl;rengr geoordee~'d
worden door hun, die vermaak fcheppen rn zulk flag
van - vieemde vermaakneemingen : doch 't gezond Verftand
zal - dezelve - ftaande houden tegen, alle de uitvlugten der
drogredenkttnite, etr - wat men, ten voordeele daar van'
in 't midderi brenge .
'Er zyn ock veele andere Vermaaken, welke gy zorgj
vuldig moet vermvden ; onder deeze betrek ik alle, die
ftrekken om uwe dierlyke driften, welke altoos in on ,
derdaanigheid aan de Rede moeten gehouden worden, to
ontvlammen of aan to ftooken •
Onze Hartstogten vorderen een naauw toevoorzigt
want, wanneer zy door orrmaatiae toegeevenheid, aan
't muiten flaan, of_ zich de heerfchappy in de ziel aan
maatigen, volgt oproer, verwarring en regeeringloos .
laeid : en, als die eenftemrnige orde en gepaste geregeld.
]acid,
IA
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ebooren words,
rfeldlf ` 'waar twit, een geregeld gedr:
vefYoOr,gn ja~,kt, mist ftn ool>} die zi ee'gerustheid- n
eds; die it hoogst genoegen baaren . {
Wedeedes `
.f- 't Is;:
, 'er'
iirclere' VermWken- 4an - eenen on .
'dart, d# ild b ve genielder ; d~a'cli welke gy,
lEchuk
indien',gy' zee niet ghezet-verwerpt,~ten minitc i, r c zeer
veel belleedSiaO dh- . oet geUpiuken . , eXe ttggen,
m ons tot seen 'llyzoiiderh deh iu to
meen begreb it w4rden on?ler de; bepaaling'vaia
ningen ;die'tot gen adder tindd kunnen $rekkt'neen oogenbli--k Vermaak ; td- fcheaken of, om h€t rwt
eenel, gebrtrikelyke `doch gngef'e kte''~reekwyze uit `te
dfukken, „ den tyd te_dooden ."
In het' najaagen -van du$danigO' Vermaaken' verfpitn
wy, ten ''besteb, gerfomen', onzerr# tyd onnu - enF;dikwyls
gyre .benaa .
op egne wyze war
+r
t
'eerie ,_x
ming is .
Ons verblyf op deeze--Wergild is onzebei ,-'en het
werk, 't glen ons in dit Leeven to doen'4aata ' van onuitfpreeklykaanbelang . Die t d-, ~velke, den& verioop1n ;
i5immer 'herroepen kan word ;;'te vetfpilleit, i5~-eep foort
van dwaasheid, waar
r van w,* rekerrfchap z t eir dnoeten
geeveri ajs ' 11et zelve 't°eh •`~ehi1e is gelboptn .'" . DVerftandige : Man waardeert~z~it tqd naar • maato, vag desfe}fs
onfchatbaare waardpe. ` I3e' grootfte bevlvtigi
n het
volbrengen van cue phgteu •d es , leevens words tenfiktfte
afges orderd' van ,weezen~ t die omtrent des~,elfs duur
onzeker zy- de pligten & w~i moeten- vdThren ~R`r zyn
aan 'den dag des leevens'gt~venredigii',
en war leer de
naat des dopdf; komt kan. niemand werk~ft ."A,
aar,
t k zal 'men bier aanvoer'en, dat de gefteln maakzel geene onafgebrooke -benaarftiging
tenis v
van de pligren deezes leevens toelaate, dat' deeze taak
to zwaar rs, voor de Menschlykheid :
dat wy,
in deezen' , onvolrnaakten ftaat, eenige uitfpanning van gedagten en werkzaamheid noodig hebben . Dit item ik
gereedlyk toe . En dit brengt my tot het overweegen
van Vermaaken, die, met de I
.ede niet - onbeftaanbaar
zynde , onfchadelyk en onfchuldig ' moogen genooten
worden in de uuren der uitipanning van gewigtiger bezigheden . Van deezen aart is eerie aangenaamo en' violyke
verkeering ; van deezen aart zyn manlyke en gezonde
J.ichaamsoefeningen ; van deezet aart is de Natuurkunde
V 2
z%

Zya
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zo befchouweade als ,proefondervindlyke ; de,,
ui~knl
de, h(zt Ho enleren, % het, e(pie clender Natuur its
;* ,ver he' enhe d,haarey
dp fc gone. vertoonipg- van,
voortbren z leneeae lex~
$ een onur~tp are broil
, vent ndig ~us onderzoel
op van _ cn~rak , voor
g oed . ~n bgai
liov
n van, dee~e' dgTyke nat
ord, d; voldoc~nmg,, wcllce,,, wy ontvat1gn, groot1
ermecrAord,' door
ovdrweeging 5 41a=t zy nie$
a
een tegenwoorttigrgen ,9egen fclaenken ;niaar sevens
nken-om onze zselen to vere4elen,F en gnzege gelensy
ten opzigte van den GadlrkenJ OorLprong van alles war
grout,
ui;~unte~dd,,eE}; •gped °s ; ~e der e e •, , Dogr
11
;, de dm en, die gezien w~r den,. . (bet rbaaze ' .ver„~oon van, G o D S, Magt efi Wysheid in de. .zigt are
,, fchepping,,) .vindt de ziel zich op rewekt mm de qr}„ zigtbaare G 0 D s eeuw ;ge, kragt en Godlykheid" na te
fpeuren . Hope sneer wy ons verledigen in die aanbiddelyke Magt,,,Wysbpid :en,
edbeid to befctiouwen i ,waar
van de verfcl~ynzgls dpi N pre zq,- erlyke , blyken
opleveren, , hoe terker onze ,aandoenin an ' • va
iefc~€o
en Dankhaarhei 1 jegcns- de* groitein cn,a gctnce~ep .faorfprong zullen weezen .
In deezervaege, onze g~e~%lagten onledig houdengA me,t
voorwerpen ;,zo zeer pasfenc.e; aan de waardigheid, onzei
Natu e, zullen wy afget~mloken worden van dingen on
zer n aaginge onwaardig,_wy,,,wuhen .vnze bekwaai_hpden en vprmogens van bevattil-, d' em'wekza~tnhei¢ uit
breiden en exftexken,, om wetl
and to - bjjden
n aan de
begog&irigen der ydeiheid, en om de valflrikken der ondeugd to ontwgken .
De Vermaaken , voortvloeiende uit 4g*,belchouwing
van de wonderen der, Schepping •en der VoQtzienigheid,
het vergelyken van`de middeleri met, de einden, het,na_
pan van de, onderfcheide' betrekkingen , walk, w y. tot
elkander hebben, en 'eene opgeklaarde befchouwing van
de werken der r. o D x E F D , zyn zo verre verheeven bov'en die van eenen zinlyken en dierlyken .dart , als de
Ilemelen booger zyn dan de, Aarde. Door zich in de
laacstgemelde .-toe
,
en daar aan over to geeven, ontaarc de
Ziel, fchoon van eene Hemelfche herkomfte, en on1terf1y, k in haare Natuur, van haare oorfpronglyke uitmuntenheic,, - door de eerstgenoemde to zoeken , words haare
gehegtlieid aan de laagere goederen verzwakt, en zy
v er-
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verhefc l tich tot bet tpppunt haarer, volkomenheid,

2 .3

en

den, etg9'tilyl ~j ;r<Sem ha r - Nat ure :
Op deeee lVyze`I rek en onze Vermaak c n , wyslyk
gekoozpa,pnn gVmaa igd V ja gd, ~o onze iel to verheffen',' i~t "tat hot gm a ;_maar- tc1 reernily ke waardigheid',,-en.'ons bekwaat~-te~maal~en - tot -het 4plbrengen
opzer 'gevvigtige pligtslsettagtmgc' ' -`
y nesemen
,nee alleen het fombere dee~zes' leev"bnsmg, m2gj"-bevbrderen tevens de woimaakin van*
,ohs weeieti . De redenen, waafom zo' veelen onzer hddslfidaagfc'
Jeugd, vermaak zoeken in enkele ydelheden`, i
;lfs n
dhgen van een misdaadigen aart,zyn °'cele . - Hit
gebrek van cen goede Opvoedfng ~ . de :kragt def
Hebbelykheid,
de invloed van f cgte VooXbeel4en
fpannen zanler orq hun aaiIe zettetii
betizelag€ige en zondige najaagingen . 7~, iebben ;iigoiv' gehadt,
of doer onopmerkzaamheid'v&lor`en, then x•eefiten fmaak
van vermaak, die fynheid en' kieschlieid-v2ir gevoel,
welke aandecillyke en deugdzaame gemoederengewaar
worden ~ door het recht gebruik hunner Natuerlyke to
Zedelyke vermogens . Du #'erftooken zynee, van de
mi to 'verkry en *, en dat'° ledige
middelen , om dat
waar,itl zy zich hevinden op tie ~vul , zoeketi-_zr, gelirk
id cerilteyen's%y5ze,recht gefclgkt om allen,geluk te,verbanneti .
Naardei'iaal Vogrbeeldon meer treffen dan lessen en
voorfchriften, zal .ik, .mct een zedekundig penceel, de
becldtenisfen maale4i van twee ' Jongelingeri,, die '-'m 't
najaagen van Vermaak, de -twee'tegen elkander vergellelde wegei van-Deugd-en Uhddu6,d opflfbeg"cn .'
- F L o ff-j o '''-!~~dt zyn achtticnde' jaar berelkt : '
Hy,
,oelgemaakt, '•goedaartig , leevendtg , bezat - zo- veel
tydlyke inicldelen als de meesten zyner medegenooten .
Vermaak- was het voorwerp zyns - bejhgs .
14'v zogt het lhngs alle de paden der ydelheid .
Hy
kleedde zich .weidsch, en twyfelde niet of zyn pcrfoon,
zyne lee vendigheid , zyne middelen ., en begaafdheden,
zouden hem den vryen ingang in den Tempel des Vermaaks bezorgen .
. Ily meende dit to zullen aantreF,cn in her lustig gezelfchap, op' woelige gasterycn,
in - de ilaapkameren der ontugt :'
dan helaas ! to
vergcefsch, - een fchim, die den naam en de gedaante van Verraak aannam, zweefde dikwyls voor z~rn
V gbe-
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begogelde verbeelding ; en pmhelsde hem,: Maa ' gen9t
,vas altoos 1af,',.altoos met bitt4heidwergezeld, o werd!
a-cvol d va `,ec'ne kna rig, .`dborrd ftillende_middeleu
vun erma niet
'vea•bannnn,
Uit ,h,et orbe d' zynet~ 1-iidge Medege ooten, hadt
h~ .- e
et alles *at eWft beet, to 1adhen ; to fpee.
of at zyne
elenFverteerd fwaren ;,to drinken,
at zyn 1} l aam bedor"veil en zyn vei n qlyk ver
in . den heker .der dr " enfchappe verldoren was ;
oenaI to fchenketi atr a e '4ieri ke lus'teh , yen zyne
ge prckkn to. befinett met `heiligff hendende eeden erl
oikuif b fadl. pas -~ileet, by,zyne , dagee . in onmaatig.
slieid,_ z* e nagten_.in 'gWOondenheid, dit noemde by
v kee. , ",k `Verni I
e plaat en, waar men gemeenlyk zamenkomt, waar
de ondeug&zegepraal,t ,in 't afweezer der Reden, waren :
getuigen va'z` •n e dwaasheden en agterttitgangen . .De
Herbergen, de Billiardkarners ; de Speeltafels , de Schouwburgeii , , bczQgt by dagelyks. Op het d'rnken volgdo
het Spe1, en by, 'aG zelve koos by d©orgaans eerie Bed_
genoole toor den nagt, in wier misdaadige en voile om,
heizingen liy all en,bezef sad eer en 4 zedelykheid verloor;
Ij ' t .eib4c, nict 'te vredc met deeze'verkeerdheden,
w d by badagt op nog verfoeilyker gnderncemingen ;
de .oorlykheden van geen kwaads vertxeoederide maagd •
iyke onfchuld werden bet voor*eqA - zyner . "fooode
wenfehen, In fhyt van de . heilig e, znenfchelyke en
God] Xke wgttep, heeft . hy, dit ,he~fche ;,plan met be.
raamdg`of by, volvoert,-het : eerie ontchuldige Maagd
ftrekt ten prooile van zyne verra'adelyke kunftenaaryen
by bcderft haar, en laat haar over aan A knaagingen
v.tn haar eigen, ; weetcn en den wreeden fmaad des
Menschdorr!s, terwyl by zegepraalt op deeze, overwinning , „ en heerlyk'heid ftelt in zyne fchande".
Door
deezen loop van ondeu,gende vermaaken tO io1gen, ver .
l:eerd een vermaaklvk Jeeven geheeten, heeft hp zyhe
goedcren vcripild, zyn agting onherftelbaar 'verlooren ;
zvn lichaam met fmcrtlyke kwaalen opgepuTd, en 'allen
redelyk vermaak uit zyn bedorven hart verbannen . In
de cogcnblikken uan bedaardheid en opmerking, vertoont de niet tVleiende fpiegel, bet Geweeten, hem zyn
cigen beeldtenis ; zo fnood, zo boos, zo clendig!
Hy ziet zyn einde nadei •en, ---- onbefchryflyke angften
grypen hem aan, - de ontzaglyke eetiwigheid doer
zich
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zich Op on ,zyn oo&, - by vergotnt op 't gezigti
de fckiiklyke lyst z. ner•pvertreedingett ermeerdert d ,~
akeligheid der vertdo' inge! lo dee7,e ondraa tyke bitterbeid der gjelp words h4k,t legyen~ bLerj pen fast, en zyn
elendig bc~(taan eindigt met een trooftlooze , dood, vol
van de tm'trustende •z ekerheed•, dkt 4hy, in
ne andere
~Vereld, voor den regtyaardigen In ter
ioeten-werlcbynen .
Laat ons
oag op een aangen 4mer vogrwerp
gen ; eenen hl",
Jongeling befchouwen, die, in • liet zo
van Vermaak, zyne Driften • befluurt, en zyn gedrag regelt naar de heilige voorlchriften aer Deugd .
EUCENios hadt desgelyks den ouderdom van aehttiett
jaaren ber,.eikt, en, door bet geluk eener goede Op`v-e(tinge, een yasten groadflag gelegd oni zy a volgende
vorderingen op to laaten rusten : ;hy was, zo r
-aJs FtoRro", welgemaaIt, leevendig, en van een~alltrgezondst
geftel . Zyne' middelen, fchoon minder dan die van PLORIO, waren-genoeg om hem boven afhanglykheid to verhctfen, en voldoening to fchenken aan -alle redelyke be .
geerten .
Hy < hadt even iterke en wQel3gc6''driften als
alle Jongelingen van4yno jaaren ; dock zy voaden zig' .aa
den band vae gede en GovlSflienst gel,egd, Hy,,gevoeltot,\ernaak, dan hy. 'zogt he4 op
de een hefci
t
de paden der,
ug '"-- en by zogt niet vrugtl s -hy genoot bet i p,de beste ~n uitgeleezenfte
yze:
Zyn ganfche gedrag was beftempeld met bet merkteken
der wysheid . '..dyne Vermaaken zeive wares ma lyk ex
rcdelyk, gefcbi
;tot duurzaam genot, ;zo wel
voor
tegenwoord g S~kloening .
Vertoi is by?,
n natuurlyk goedaartig hart omdroeg,
't welk zich *itj~a=cidsie tot alle-gpvoelige weezens, fchiep
by Been Vermaak in uitfpanningen, die dezelve pyn veroorzaaktcn, of bet ongeluk, voor 't weak zy vatbaar
wareri, vermeerderde .
In tegendeel, zo yerre aande was de liefderykheid
zvner gefteltenisfe, dat by hhet wreedheid oordeelde den
Epos to dryven met, of genoegen to fchcppen,,ip het lyden
van mindej e weezens ; by oordcelde, ca net retie, dat, naar
maate wy dezelve mishandelen, of onnoodig hun- Ange r
luk vergrooten, wv ftrydig handelen met de Rede en dc
patuurlyke, beginze1cn van medelyden , in 's Menfchen
boezem ingeplant , die ons lceren , dat elk- daad van
wreedheid G ODE mishaagt . Wai:neer, derhalven, very 4
maa-
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maaken van cenen wreeden aart as hem werden voorgew
flaagen, pot,,-ver on ettigbeid to toonen,
door aan to merken, dat, hoe g bruiklyk zy ook geworden wa,~esp, a hoe zeer ook aangepreezen door bet
voorbeeld *an adhzienlyken en geringen, zy- egter tot
e il#ekten voor edelpke weezens.
fe
deezen l~oofd ',warm zyne Vermaaken van eene onge natuur , en eer •gefchikt om verftandlyk dan
.
yk genoegen aap to brrepgen . Hy U de zich ook
een onveranderlykes zetregel ocn geene uh?fpantin .
gen ce herhaalen, die,e nmaal eenen onaangemamen indruk in zyne ziel hadden nagelaatenf
Hea gezelfchap en verkee •i ng inet verftandigen en braavedfehonk heq veel voldol5nings ;hy bevlytigde zich in
de Letter-Oefeningen, --- by onderzogt de verfchynfels der Natuure, en befchouwde, met een genoegen
fchenkenden eerbied, de wonderen der Schepping en der
Voorzienigheid . Hy vonds de Nacuur, vervuld met eene verfcheidenheid, welken by rnet v ordeel en ver.
maak lcpn overweegen ; en tdonde zieh v1yti~ ib zyne na-~
fpeutingen vande verborgene-oorzaaken haarer werkzaamhe&n . De keurige voortgang des` grocis , _het kunftig
maakzel der Planten en Bleemen ; hec zagt geraas van
vlietende beekjes, hot '#eevgrdi~oen .tler bosfehen,
er4e bewoonderen ,
bet o et gezang van derzelver g
fchonk
I alles aan E U G E N I n S eeii utfpreeklyk Vermaak .
De beiendige opeenvolging - derjWfoen, de veelvuldige' onwentelingen der hemelfche°liefiaamen , trokken
zyne aandagt ;'on terwyl by deeze verbaazende vertooningen der Godlyke Magt en Wysheid befchouwde,
verhief by zieh met M r L z o n„ boven den zigtba aren da
„ gelykfchen kring" .
Hy nam desgelyks in opmerking den onderfcheiden invloed der Dwaalftarren, berekende derzelver ontzaglyke
afftanden, grootte, de onveranderIyke geregeldheid en
fnelheid van elks beweeging in de onderfcheide Loop .
kringen . De fielder fchynende Maan, met onleenden
glans de ruimte des uicfpanzels omwandelende, omringd
van Starren en Planeetgeftellen, leverde, zvns oordeels,
een veel heerlyker vertoon op dan het 'kunitig verlichte Ranelagh , met alle de prachtige cieraaden van
beeldhouw . en fchilderkunsc .
HT
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Hy. bl f w-969 o na het oncroveetep, uitfpanzel des
Hetnels ; en'zag, rn Godsdienftige eerAicclonisfe, bet
y`erbaazend'-vertoon van ontelbaare Zonneti ; van ontel=
ware Wer 1den . De befchouwing'v ee o grootsch
tooneel ~e to hem op tot bet aanbi en r v* dat • Wee°zen ,''t we1k alles vervult, leev& ehoonhMidl, en ,kragt
a an° de geheele ~fchepping geeft .
e m
C
n van •#ewe
be4'chouwingen, boezcmde by menigmaal
de w
uit van den verrukten Pi 1mdichter . • ,, Als ik,
,, -Hemel aanfchouw , het work auwer vingeren, de,
;, 'en de Starren, die gy bereki hot, wie is de,-Menseli
a, dat gy zyner gedenkt , of de Zodn des Menfchen ; dat
„ gy hem bezoekt . Hetc~ eindig onderfcheid , 't well
'zich opdoet by de vgrgelvkiig van,dit ,grouts ver1
der Godlyke Magt eti •W yshoid met den .Mens&(eeu
kind der' aarde, fchoon bezieid, .met den ad 'des Hemels,) trof hem met de gemengde aandoerriiig van ned .
righeid en verbaazing .
Op andere t~1 en- vol gde E U C E N I U S zyne neiging orn
den aart 'der Hoofditoffen, de oorzaaken der zwaarte,
der Eleftriciteit, van de ei enfchappen der, lichaamen,'
en de onveranderlykt : wetten, waar aan de ftcsffe in hare
beweeging otideFw~err is' n to gain . • De Lugtpomp
verfchafte . hen eMt ieniV v n keurlyke *oeveh ;,bct
Tvlicroscoop brat 1em eene Nieuwe Wereld oiler 't
niet min met wonderen opgevuld
oog - een vWt
dan 't geen bigot"ltgt'voor bet ongewapend gezigt ---ten vertoon, ;t welk fehoonheid en gepasaheid op eene
verrukkende wee: ontdekt in leevendebezrntuikde ons*herp van bet kherplte ~gezigt ont.
deeltjes, die°
duiken.
re' foortgelyke reefelyke en~ ;teerzaaMet deeze ei
me Vermaaken, hieldc by zich alleen, of 'in t gezelfchap zyner Vrieeden, bezig, op die uuren, welke i'L0R r o aan ontAaatigheid, dwaasheid en zonde opoffcrde .
Niet min verlustigde by zich in de befchaafde Letteren , in de Werken deer groote Meesteren van Zedelyke Wysheid, die her Menschlyk gemoed, en de vermogem der ziele, ten voorwerpe hunner nauwkeurige befchouwinge geiteld hebben . Hy bevlytigde zich'%p het
befpiegelend gedeelte der Zedekunde, nieG enkel• onl
een ledig uur door to brengen, maar gedreeven door het
edeler beginzel, om die met de daad to bctragten .
V 5
Zyn

Igg
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niet in h opdoen van bloote
Zyn leezen beft
kundighedeni *ant lay *oeg eor qm,, in zyn eigen ge.
drag #, die
orfcliriften ''van , Wy heid . welke by bevondt :dat
weizyn des Menschdonis
kten, to werk
rofdregels ven ,Voorzigtigheid en Deugd,
to
len.
vroegere en ,laatere Wyzen
w y "de fchr 4n
f, dieji n of
e4,ugdzaarne beflu4en zyns harverferi;en, en tot de daadlyke volbrenging aan to
bezigheden van dozen aatt, bragt E u r E N r u s zyin vondt by die tyaare vol.
t e ledige uuren door,
dbelling en Gelukza1I hhl~ welken de Dienaars van
*+vats vermaak, de hard ,oozen en Iigtmisfen deezer
uit'opkunde pigged belachen, doch noit ondervt nden .
Zyne tniddelen geraakten niet weg door baldaadige
verkwisting ; by bezat altoos .,genoeg , om'zich dat geen
to verfchaffen, 't welk ieman4 ., yedelyker wyze, kan
begeeren ; en by lag beftendig-i
vvgg, tot llefdedaaden.
Zjn tafcl was toegewyd aan gully , vy ibndfehap, en
gastvryheid : dan luidrugtig misbaar
, weelde w~aref~
verbannen ; zy was fraai 'maar •niet, pragtig . De fmee.
kgnde aanzoeken van lycndd~ .,beb Rip troffen zyn oor
ukkigen, de
nimnir vergeefsch . Dc,.'
otem 'er geluk
ouden deelden in zyne g
in „bet gee.
door.- Het .Vermaak, -'t gees{ A.,
opm - zyner
ven , evenaarde- het gene
milddaadigheid .
Naardemaal -Deugd de Noordftar,wae ;-,naar welke by
den koers van alle zype daaden inri at'o~'poogde by zyne Begeerten, en Hartstogten tor ~ ken binnen de
paalen welke zy vo©rfebryft . Zy#i tt was niet onaandoenlyk voor Liefde., Hy voelde haar h-ragtig werh cnd vermogcn , en vormde het verheevenite denkbeeld
van de voortreflykheid der Vrouwlyke Sexe, en zogt
in hct gent daar van to deel'en, door de geheiligde verbintenis, dye voor deugdzaame gemoederen een bron
• Zyn
van 't zuiverst genoegen doet oncfpringen .
eerlikheid, enhet waarneemen der voorfchriften van den
Godsdienst, wederhielden hem van zich op eenigerlei
wyze die onkuifche en befmette genietingen to veroorlo .
vcn, waar In F L o s z o zyn gewaanden wellust vondt .
Hy
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Hy was .de Befchermer zo, wel
de Bewonderaar vati
en fchoonh .
Vrowlyke o ch
,ler zyne-, be,
rcherming; ~ waxen
Schoonen veilig : '
-„den • ntiaalitrootn dej verleiding, .,voor den aaaval de ligtmisfen,
eri,de ftrikltgn der fhoode bedriegerej ~pit aakte htm
dierbaar by de deugdzaamen onder 4e
dit deedt
hena een fte1rken,en ;byhlyvenden -b aare
en
yerkrygen . Hy zag ,gym ix* den *k ing
Sch
94
eene bevallige Leevensgezellinne, nwt,W, e-h
maaklykheden vaq't .zelve mogt gerlieten'ten e
verdeelen : zodanig een vondt h? wehaast'in de uit
,tende s g A Pfi I N A .
, Ay lggzat •alles wat,in
Vrouwe kon gewenscht wor;deri : haare lichaamsbeva
beden werden allcen ovcrtrpffen door de tederhei
haare deugdzaame ziel . Met: haaf werd E.ur.
vereenigd, door den gebeiligden huwelyksband,,
de
d
alleen ~kah verbreeken , en by beklom in dep Egtenftaat
bet hoogfte toppunt van aardfche geluk~`caligheid . Hun
leeven was cenc aaneenfch'akeling van de verrukkendfte
vriendfchaps betooningen, zo wel in tydetn van onve~rr
mydelyken rampfpged als in den zonnefch5 n van ge:
zondheid en gcluk . . Eon inderzalig Huis', de 4rOgt
hunner geweaaebee, vereen}gpg, verdabbekde hurt ::ge' , gt24gend met eene deugdzaa .
noegen : hunn'e'
Jt voorbeeld hunner Ouder~ ;
me .bpvoediti;g, ;
en fchonken h '
tudon dag den zoetiten aroose.
s , een edel voorbeeld van alle
Dus leefde ,
Deugden, --~o;be n J door zyne VVrienden,
ge.
agt door alle , ,
.heru kenden, - een ~tgen voor de
armen rond$Qk.,
,..-_* - ' en een~S~xa d des .A~enschdoms.
In de oorgenblikken van- bedaarde overdenking en herziening zyns gedrags, , genoot' her de geluk enfchingen
van ,een goedkeure-nd Geweeten ; en de heititl'yke goedkeuring van dat Weezen, 't welk hem bewaar4 hadt, in
'alle de lotwisfelingen deezer Wereld,,en hot heuchlyk
vooruitzigt vergunde dat by deezeo Proefftaat fn diens
guni{c zou voleirldigen . Wanneer` hy'verdcr,4ag, de be,
langen der toekomende Wereld overdagt, ' en in zyne
ovcrdenkingen het ontzaglyk uur van zyn verfcheiden
vervrocgde, was dit vooruitzigc opgeklaard, helder ;
geen donkere wolken maakten het hem vreeslyk . Zyn
voorgaand'e leeven, en zyn tegenwoor :lig gevoel, ver_
fchaf

160

AANSPRA!

AALi4*Fj

1GD .

,
fchaften hem • een , re -lyken grond van hoope, dat'hg
felen voor
eeuwige erfenisfe.
dit tVdlyke' zoa'ver'
Van -deez n ^uitmuntenden Item was het. Character
;k -hob het ' to uwer on derwyzinge gevan ' i9V
fchetst ; were, navolginge voorgefteld ;,"%*, gaat been
Eerbieden mops gy 't zelgelyks,"
„
doe
et 'er uwen weg volgens in 'te rigten, naar
ve
to van'• . izwe bekwaanrhedcn en leevensftanden, is
uw onvermydelyken- pligt, en uw grootst be .

g$
T VAN VIER SPONSWYZW'UITWASSEN EN CEZWELLEN
"`!I$R ZWAAROrE VAN EEN 'POND, GELUKKIG VAN -DE
NEUS GENOMEN .

t

Door JACOB VAN DER HAAR .

S choon me$, en misfchien to r t•, por&elt, dat eerie

korte Wchryving en vertooning'V~n eehitremonft ~ufe
fp®tiswyze Uitwasfen en Gezwellen nan de Neus, welke
gemaklyk en gelukkig kunnen worden weggenomen
iet
veel tot verbetering en vernieerdering der fchoone Heelrnst toebrengt ; ftrekt hot haar'Yld c ins tot ,eere,,zulk
cen wanvdrmig en tevens lastig d uit to roeijen,
en, als het ware, van eenenMan
°tiiarrfchenvriend ;,die
uit het gezel.
in de Dog vn van de zynen tot, fchrik 5
jig leeven als gebannen, is, daar-"van to bevryden, en
wederom aan de Maatfchappyc gemeenzaam to maaken .
De uicmuntende Koninglyke Academie der Heelkonst to
Pa-

`," en

(*) $y hot affchryven der Vertaalihge van dit Leerzaam Ver.
toog,_herinner ik my, eene nlleruianuntendle Redewoeridg over
't ne ;aen van V rmaak en -Uitfpanning, to vinden in het Ilde
Deel der Rdenv.oeringen, voor Nedrlands 7ongltngfcbap ; onlangs
tw de Drukkers deezes , YNTEMA en'tlraoIL, uitgegeeven. Welker leezing wy niet kunnen nalaaten aan to pryzen : als groot .
lyks flrekkende, toi'opheldering van veele byzondeiheden, in het
thane geplaatst Vertoog, onbepaald gelaaten . Deeze Redenvoeringen , uit eene Vadexlandfche pen gevloeid , verdienen het
handbook to weezen van Vaderlandfche jongelingen, die op de
belanben van waarheid en deugd eenigen prys flel1cn .

$EUGT VAN SPO14SW.'i3IT-WASSE14 .
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niet twea-d elyke gevall .n s eat
misfchien deeinigen i hun foort, in vier, fbeeldingen,
1
cxRA IER en, THETJLOT med gedgeld, in
door de Hegen
hun onfchatbaar Werk, to plaatzen .,. Ik f oome dm
mede,niet-j' cene derde by to doen ;,,vbora4 aar deede
weinige vobrbeelden dienen kunne om a
, elyk
ook my gebeurd is, aan to moedi,, ,, oTTI oQrzelver n
gal in geneezingen, ten dieefte van ._ het 'menschl
flagt, to vermeerderen .
E en Heer van curie-en zeventtg Jaaren kreeg, ze
veele Jaagen, vier fponswyze Uit~wasfen , als Erwt~uop en ter zyden de Neus, wefke, tan tyd tot tyd,Atdt
danig aangroeiden , dat het' eene Gezwel xer grootte
van a ne kloeke hand met cfe,,,y,inggren, van bQven+y~ .'
§¢ng;crokken, niet alleen den 'geheelen, And beef te
maar .ook tevens ineer .4an twee duiinen fang, tot under
de Kin, afhin~, De ,oorfprong van dit G`ez v l .bevacte
byna dcln gehec'len regtel vleugel der Neus . Daar ne~ens,
dog aan de linkerzyde ., bong eene tweede,,van grootte
als een Hoender- ei .,, . Agter Oeze Gezwellen zaten , aan
beide zyden, twee,addere, Oaby de boven Lip', als ee e
kloeke Hazelnoot,,,dgg wordende door de twee vc=
gaande, meerendeels, bcdekt. •---- Uit de nevensgaandp
Afbeelding, weike, :Ap tvoor d Operatie,naar't leeven
is gemaakc, kan ip n , r tiest van dit geval, fchogn de
heel to zien zyn, oordeelen, _
kleine GezweUen •
Deze Gezwellen, . wareu jpukerig, en wierden deswe-,
}en worden,
gens , zo als op, bet grbcafi:e nog-ka~t,
inet de nagels open gekralad,,r dp -fiuiteR, it gMheel'pyijl
loos ; in het aatfvc-leis-.zagt , alt c~, . out , met veele,
blauwe Aderen beteti, en, naar maacq vqi; liunne verboazende grootte, ongeheen Iigt. By Iiet gebruik van eenig
wordgf opge_
voedzel moesten zp altoos met ,hand
de .
;
fluitende
meerendeels
de
openingen,
van de Neus en
ligt
den blond ; waarom de Ademhaaling, vooral ; wanneer
de Lyder wilde gaan, zeer bezwaarlyk ; en deszelfs aanzien , afkeerig was .
Schoon de Heeren CIRADIER en THEULOT byylittnne Ly.
ders , telkens na verloop van eenige dagen, een der Gezwellen wegnamen, befloot ik nogthans, dit, by mynen
Lyder, in eene reis to doen, om to meer gelegenheid
tc hebben van de Neus to konnen drukken, het bloeden
to
(") Tom . III, P . Sir.
Parys (*j, fbJ room
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to ftillen, en
r4 pear klWfplaasteren het Wl
ftilleed verlland •' vfsl to bioutlen .
Qm .b •een deal ; dht rnoeilyk wag om gedrukc en veYl
vorden,-tFirider' bloeding te'hebben, befloot
b~n&
L' Gezsfen'met de fchaar`,redniet met het
it
weg e fnyt~eii,--overtuigd •zync#e,* °dote3nr
n, doof,`~ie' ~h'.iar' ve~oorza~ t,
by de blueZ
minder to moejerr drukken, rykelyk zoode vergoed
en .
'A1dus fneed 'ikI'l iWde reetb zyde, eerstA& kleirifte
G-A- •wel, aan het •0 ' '
dl°r Neus, met' de fokhaar ;wcg.
Za air o edti
e_jdroo~e f~h''geleg , ~dnI'liee
e ve-,Eeni a coo' rb
-met ie vji
etr ikedrukt •t er
lxf en,~ wier4 ~hee bl'~deti geftuit, ert' ik fneed ©rp 4e9:
- de-wys het tweede do grootfte Gezw'el-ain die-z fi
i de weg.r Yyf kleine flagader .takjes blocdde}f' 1 vfy
Xterk, maar, met fyne • fpons~gedekt ; e n e1~+k gel
etw4
drukt ; hield dit aaniondstops
fi'ilf'de
,twee andereeaau - de linkerz~de'7
fi .tktc'*fI6 'eh*
getyke -Wyze ; h
*en met°"ftukken fpons, welke,
blpdden tilden , waar na ik 11,egts V6or eenige uure ,
aar kleefplaasters . en een eeiivoudig verband
ragt .
Den derderi, vierded A zepdeA
fiam ik de ftukjej
fpons weg, en dekte de al
1ugen-met Lind.werkers ftof. Daat`na` be beer
*ieken, dfook
de Neus met een der `onfihul
'Ungt: Ai. Sirnpl .)' ~Vyftien dageri da
these
de - yder zod
verre herfteld, dat by naar huis'kbe+ "e zynde zoo fraai •
keneezen dat iy van de zynen naguwlyks herkend wierd f
Een uur na de,.Operatie, cn na dat de Gezwellen bad=
den uitgebloe4, , deed ik• ze weegen ; ..Met grootfte wool;
niaar vyf-, entwiYitig•, en alle to zamen dertig en eeu

to

half lood ; zoo det ze zekerlyk, nog aan de Neus zit .
jende, rutrn een barger pond zullen gewoogen hebben,
's Hertogenbosch ,
77 xa 7
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'd' GEY~7IK 'T GEEN 3iP,1 ZOU K! INEN
T VE SCHYNZEL, HET vUUREN , l)ER
TEN' OPZIt TE VAN DE ZEEV„AART .

DoorX-deta Ire', Abt DICQUEMARE
3vc* tthen en Acadenien in Fran
Du tschgand .

id van iYtrfcheide

, Spanje, en

~~iet long geleddh, hebben, wy-e~rieh Brief van de`n
Heer DE LA' LATVDE , off# h Vuuref der 'Lee ; in
,, ons Menggelwerk geplaatst (*)+T wfdr in de onderfeb
,, de gedagten der Natuuronderzoekeren, wegens d1 ` t
a, Verfchynzel, gevonden worden . Waarneeknin en op
„ waarneemingen to ftapelen , zbnder dezel*e po `c njg
„ ander einde .data het voldoeti; -eener bloote weerglei*iit
„ heid to doen dienen, is' zeker rhaar gedeeltlyk "Raft t
-einde, der waarneemingen beantwoorden : 't •i s' tmr.
;, altoos aangenaam een, Rap verder to mogen treeCQWj
„ en onze Leezers dus hooger op to 1eidc , ,~)m hun
„ nuttigheden, daadlyke nuttigheden, uit de rraaarnee .
„ mingen vourtvloeiende~ to leeren kennen . ''Hier'toe
„ geeft ons, ten opzigte van - het •Vuuren der Zee, de
„ Abt DICQUEMARE gelegenheid, waarom wy ook pier
,, kunnen nalaaten, daar van, ten dienfte onzer Leeze;, ren, gebruik to maaken . Die Heer heeft van voor,, lange zich op dit Verfchynzel toegelegd : en daar - over
;, gefchreeven . H houdt een zeker flag van Diertjes
s, voor de voornaamfte oorzaak : dan nooit hadt by 'er
„ een zo groote menigte van gezien, als , op den t*intig„ ften van Bloeimaand, des Jaars MDCCLXXVIII, to
„ Havre de grace . 11y geeft'er oils dit berigt van, ver .
„ gezeld met de volgende aanmerkingen"
Myn Knegt, die myn Zeewater haalt , zeide my, op
den twintigften van Mai MDCCLXXVIII, dat"'mvne
Beesten then dag geen nieuw Water zotiden , kr`vgen
om dat de Zee met olie bedekt was, baiten tyvyfel uit
een Schip, met olie gelaaden, gebleeven, of anders geftort ;
dat de Visfehers, en hunne Vrouv4pn, het water ook niet
hadden willen neemen voor huntie'-wormen en andere ge .
bruiken, enz . Wel bewust hoe 'ligt de cen zo wel als
de anderen zich laaten bedriegen , door den uiterlyken
fchyha
*) Zie 'c VII Deals . 11 Stu%, bi . 54i
*, 1V
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fchyn en het erfle- voorkomdn, wilde ik alieS tetfs zferi .
Ik belastte , my Zeewater,,
't oolc mogt, vVeezen,
zou; 'gebragt worden : pn 1k on ekte, op-'t cigdh, oogenblik, toen i1c het zag, 'dat bet myrie welbekende ronde
Diertjes -AV aien, die 't zelve, door bun `natal, (fit vreemde voor men gayen-s ,dpch welk •, Veq a ntal l Hot .-pvas
zo groot, dat d e, met de daad, daar ride overdekt
feheen ,• als met eene geheeler dikke laag ofie, in kleine
*Iootjes gefcheidan : ik ftond`~'er zelve van verfteld, en
rtleedt cenige Vl'sfc%ersv-rouwen by my kofnen4 om dezej,
ven gerust to ftellen ; en over to haalen om't ;gewoou
if bruik van het Zeewamr to maaken ; haar verzel erende,
clot 'ere.geen olie , in was, die aan haare wormen e nz. na
deel kon toebrengen ; ,iat,, integendeel, het water a0ecu
opgevuld wits met Zee-infetlen , die aan dezelve tot voedzel, konden dienen. Het verfchilde weinig, of haar betrouwen op my zo~t gewankeld, en zy hunne wormeq
jet frisfehe water,, voQt' dezelve zo noodzaaklyk, onthoIIr
den hebben . Ik was ditn$aal getloodzaakt-, myne gevoe .
-lens met 1~'bnc~ige bewyzen re even : 7,g _zeer,liep hcc
oogfehAnlyke tegen myn zeggeih aan . :',het was een z;onjflerling vcrtoon in een ander7,ins algeme~o- verfehy4el,
Her is, derhalven , niet onnut , om de gefteltenis des
,Darnpkriiags, en der Zee, op re tekenen . De Barome=
to ftondt op 28 Duimen 2 en eene halve Linie : dq
Thermometer op zestig graaden ; de Wipd was Noord .
west geweest tints het begin der Maand, en,waaide toen
flap : de Zee was weinig beroerd en fielder genoeg, uit .
gezonderd.' de oppervlakte door deeze Diertjes bezet
want zy geevcn geen licht dan in 't donker .
Zedert omtrent eene Maand, zag ik 's nagts over de
Zee zeer fchitterende phosphorique flikkeringen, en de
Diertjes waren 'er veelvuldig, De 'vaten, die ik altoos
vol Zeewater hou voor myne Zee- Diertjcs, de voorwer :
pen myner waar. en proefneemingep ,gavon een veel fte, .
ker glans dan naar gewoonte. Ten Lien uuren 's avonds
den twinxigflen en ~nentwintigften Mai was, de Zee zecr
verlicht, en bet water myner vaten zo fterk, dat , wan .
ncer ik een weinig asg,,de plank ftootte, hetzelve flikkcr .
de, en meer dan dr ,minuten de fchinftering behieldt .
Het water, 't geen ik overgoot, veroorzaakte een zo
phosphorique licht geevende en fchitterende ftroom, dat
ik rnaauwlvks de gedaante van het loopend water kon
ziexa .
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tried. . ? ~bals , van een groote waterkt~ t'k was dermaate
verve met dot van a1 kanten wedergekaatst licht, dat
ik 'eri edelyk n fchn t b r kon zien to leez~n : hit licht
van een k' 3 vernieti de day van hit Zee eater Diet,
het verz
'er alleetx door, en ward blaa~±ivagtig t dit
apes hadt n plaats wannee ;' ik 1 „water door een katoeneaz
lies loopen ; waar in ale die kleine Diertjes hangen .bleeven : doeh dan gaf d' geheele doek 4
fchoonten phosphoriquen glans . Inc en .ik ooit hadt kun,
nen twyfelen aan de oorzaak van dit verfchynzel, deeze
dag, deeze; nagt van den twincW(teh Mai, 2ou alle n~ e
twyfelingen verdteeven hebben : Het kwam 'er nu t}let
toe om proeven to neemen, geen vooroordeel ^zbu bet
.cegen de fpreekende blykbaarheid hebben kt Den iiithou,
den ., en ik dring 'er thans Diet -op aan, dan om de Geleer ,
den, die bet vbordeel nielt hebben om fteeds aan-den Ocver der Zee to leaven, van onaekerheid to ontheffen .
Laat ons voortgaan tot hengebruik, 't gees meii van
dit fchoon verfehvnzel in de Zeevaart zou kunnen maaken . Gelukkige ontdekkingen , nutte aanmerI ingen en
zelfs eene aaneenfchakeling van waarneemingerr, zyn diiwyls Diet dan zeer laat'v egepaq op bet voorwerp, waar
meale zy de ineeste overeenkomst fcheenen to hebben, o±
die zy tot hooger trap van volmaaktheid konden opvoeren . Men heeft enkel oogen noodig om to zien, on .
derrigting en handeling om waar to neemen, bet vernufc
allcen kan nutte toepasfingen maaken ; bet zou, derhalven hoogstwenschlyk weezen, dat Menfcherf,y daar mede
begaafd, zich geene gelegenheid lieten ontglippen ; ett
indicn men verlangt na dic rechtmaatige gebruik'van eene der fchoonfte begaafdheden, bet moet, billyk weezeri
ten voordeele der Zeevaart, een der grootite en gewigtigfte voorwerpen der Maatfchappye, en waarin deMensch1N,rkhheid zelve zo aanzienlyk een belang heeft, De aantrekking tusfchen den Zeilfteen en her Yzer (welke oolc
de oorzaak daar van moge weezen.,) is ontdekt, en vervolgens de richting, in welke dezelve werct, waar van,
men eene allergelukkigfte toepasfing gemaakt heeft ; men
merke 'c zelfde op ten aauziene van de laater gevondene
rmiswyzing, een bron van waarneemingen, door de ver.
ander :ngen daar in ontdekt ; men kan 't zelfde zeggen van
de duiking der Kompasnaald, ik gaa al bet overige met
filzwygen voorby : en heb dic allecp, aarageroerd om de
I • DELL. wt:Nc .fr W. No . 7,
X
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noodzaaldykheid ,te duidelylcer . to doen hdmerken van
niets in de Nat it to verwaarloc en, als h:ett in--ey - verfchynzelen., welk~ ons .dezhve aanbie& do minftiv overeenkomst pntdekt met onize behoeften Y - then gedagt
hebben dad deeze ptaats halt tnsfehen`
'S teen en hot
befuuren vatf den ,Wcrs tens Schips dc~o de Zee? Het
licht, waar door de Zee ditcwyls, 's nagti, fchittert, is
wa dier ftukken, welke, men, tot nog,- i t1it opzigt,
verwaarloosd heeft, men verliest daar doot waarfchynayk jets ; misfchien verliest men veel, door de*waarneenygen Met to vernrenigyuldigen, en eon groote~menigte
in ergeytelnisfe to laacen. Mogt •d it Win verroog, waar
in ik -niets meer zal 'toen - dau alleen de iaak fchetaten,
tot een vooslooper dieben van •woaraeemliim en Van deeLen aart .
Wader cur TACHAIDr een Ye/uit, onrdekte, op eene
Reis na Siam, in den June MDCLXXXV ; dat, tusfchen
,,de Keerkringen, de Zee .zomwylen geheel met- vonken
bedekt is, wanneerrtlezelve .een weinig ontlulcirig •ftaat,
,en ddrgolven breeken ; dat eone groote #{reek zich vertoont agter het Schip, bovenal indien hetfterk wilt-} de
weg dien hot neernt fchynt als dan een vuurftroom : en-,
wanneer men jets in Zee wierp, word het Zd'ewater rondsom flikkercnde . Hy oordeelde dat dit uitwwerkzel toegefchreeven moest warden aan eene phosphorique ftoffe,
die zich hegtte aan hnnen, 'c welk men dam in doopte, en dirt holder en blaauwagtig licht van . zich gaf, gelyk aan dat>van Glimwormen . Onder de Evennagtslyn,
deedt zich het zelfde verfchynzel op , by ftil weer, even
als zwakke weerlichten : veelen fchreeven het toe aan
vuurdeelen, waar mode de Zon de Zee over dag bezwangerd bad{, en die, zich 's avonds vercenigende, uit dien
dwang 's nagts losbraken : doch deeze verklaaring, die
men owonderde in een enkel en oogenbliklyk verfchynzel, kon zich nict ftaande houden : want by ftil weer
was hot fchitteren geduui - , en hot ging niet over : hot
gczigt van eenige rondo of langwerpig rondo lichtplekken, moor dan con voet over kruis, die langs het Schip
heenen gingen, deeds hun -wederkeeren tot hot denkbeeld van eene phosphorique ftoffe, of tot doode Visfchen, die natuurlyk blinken .
Do fchryver van hoc Werk, getyteld : Neptune Orien>Ya1, de Deer D'APRES DE MANNEVILLETTE, am wien de
Zee-

pvt~·:&E'r YU~'1~N lJER ~1':E'3qi

Ze~v~ ~o veele en ?-EJ.. gr9<?teverpJjgtingeli heeft,

is

dil~~yls getuigen gcw~~{ltv:;m dit verfchynze1; onder 311~rejQ bet goprzeilenwH.l)d§: hl4i~Jehe
na de If/la/dives
~}.1 L4qJl;ediyef J£ilande~t, w~r(;!ez.e~ ,J;en allen tycle, cenen.

1-ee

~~er ¢IlU ge!P¢ncp glans Val}. ~jfllc'geeft ; want hy zeild~
<laar in all,? Ja51rf.:,j(genco.Hy heeft, uogtlians, apgc.
)perkt, dat in \~e M:,landcI) Mai ,d!llly ,~July, ,AUgUS4
tus, en Scptemb~r, deeze glans zich het heldcrst vertoonde. W~n,neer het dC)Dkere ma~n is, fchynt, .lpe
weinig ~et odk waaije, de golving der Zce in .d'iepJaatzen vuui-baaken te maakcl); ;ID;e)'J zan veelligt gelooven
<lat men in een Vuur. z.e~ Jl:~~.~pve,nal in het Ku.1,nl
van negen ~ll «ren haJve;n (h1a~d ,gftndac van a~ht OTaa.
ceIl tl,ls(cl~eIlq~ l¥a]div?? ~.J;l ha,q~dives Eilcmderl. '. VVan.

J.l~r ~~~z.~P'!f~lfll.i¢ Zeeman, in den

Jaare.)VID-G:,CLLV ,
J.l\l-OlrdQor zeilde, bevel voerchde over het Schip [£1
MQnt£tlZ,an, yeroorzaaktc dit ve.rfchynzel cene gewe1dige verbaasdheid,. niet onder. de fcheepslieden, voor
wclken dit geen nieuws was.; ,maar onder de Bevelheb·
bers del" .SQl<,laatep. en. ·:d<;.~g~4~~~nze~ve-,di~ ,ili}gten
dac 'Pi in. 't VU,I,l;r ,gingc;u.~W?tQn~en kundige~""~~ep$-"
voogd !,->ytr9f, <l:i<t v~rrlZhyng;el v«rzekerde hem, datfiy
zo digt aan de Malaliaarfche Kttst was, a18 de Starr~k[jn
dige waal'neemiDg~n hemhadden aangeduid f*): want,
naar gisfing, voer hy tac:1tig mylca buiteD den koers.
Dit bcwyst, dat het zecr nuttig ':lOU zyn, zekcte bepaalingen op te geeven vm1 dQn cyd, de plaatzeh, e~
de [oorten V~1ll Infc¢ten cn ,an;d~r~,omi1~i1etj;g4e9~rdie
het V:I~rJc}WJMlttLVS!l1e~:l)~ ~zf1j~9'l4~Ze8 y~r7-~!J,tftl,e9 \;Vaat
de~elv,e. \1~ti~~rk~t v'¥iP-Jtt ,~; ~ kan nict te veel
verkenaing-eu l:l~bben, ge,[o-b-ilq ()tn ons te vcrzekeren
van de plaatzen w,,,ar men zich met een Schip bevindt.
By het nuttige vocgt de Heer D'APRES het vermaaklyke. Ivien vulde. op zyn bevel, waterputzcn, om aan
de nieuwsgierigen, door eeJ;lgert;L~tervertoon,hetge.
naegen te fchenken, am ce ond~rzoeken welke,4.e OQrzaak was van dat verfchynzel.
Ret Schip le Dztc de Bourgogn~ voer ecnig~h tyd daar
.
n~

(*) Men herinnere zich·hier, dat de !teer b'URnS de eel'·
fte Zeeman is, die de Lengte op Zee bepaald heeft, door dell.,
:Jfftand del' Maane van de Zon en Sw.ren. Ml/1Ii~ms d~ fAGa",
tt!11..lic des Scicncis de Paris, 17So.
X~
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naa, door die zelfde Zeeen. De He.er GODHEU, die 'e'r
zieh op bcvondt met den Heer DE RIVILLE , Comman..
deur van Malta', Conrespondent van de Acadewie" deT
WeetenJchappen te Parys, deedt de laatstg~elde waarilee_
mingen met het Microscoop, am de d_l.lak van dit
Heht te ontdekken, en liet d~n Heer D'ApRES, terwyl
decze zich te Pondiclzery onthlelt, zyne gekleurde te~
kcningen zien; het waren lichtende InfeClen, zeet
fchoon, en van ol1derfcheide gedaanten, ohder welke
men 'el' een vande met een Ihart ais een Paau.w (*).
De Heel' D'APRES heeft ook het verfchvnzel, het vuurc~ der' Zce, in de fl:l'aat van Malacca ell de ChineeJche
Zeeen, waargenomen; doch het is veel fChoonder amftl'eeks de Maldivifche Eilanden. 't Is niet aIleen door
het onderfcheid van de ftel'kte of de Ideur del' Iichten.
dat men zich zou .kunnen verzekeren van de plaatzen
waar men zich bevond, ;'maardoor de foort van Infeaen, die de Zee doerr vuul'en. Die van Indie, van
Venetie, en van de Kusten 'Van Ponant, verfchillen: deeze
ZVll koot2grig van gedaame, gcene foorren van Scolop/ll2der!', bet valt gemaklyk dit verfchil van gedaante
m":. het Vergrootglas, of oak zomryds met het bloote
oog ~ te ontdekken.
Wy m~en dan hoopen, dat kundige Zeelieden, des
betrdfendc, wcl waarnecmingen zullen willen doen, en
dczelvc mededcelen. Welke hulpmiddelen hebben zy
niet reeds ontleend uit de kennis van de diepte der
Zce, en hoe veel zouden zy 'er niee van trekken, indien dcz~lve beter beke~d ware, }ndicn men daar op
2~t gaf m het vervaardlgen der Zeckaarten, en misfchien zouden wy niet minder vool'deels hebben uit de
kundigheden van 't geen op de oppervlakte zich vom".
(' 08t •

(*) Men zie onze Aamekening ter boven aangehaalde
in Ollze

Letter· Oefe1linf:en.
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DIE DE KLEUREN NIET KONDEN

ONDERSCHE~N.

Door den Heel' JOSEPH HpDDART,
in eenenBrieve aan den Eerwaardigen JOSEPH
PRIESTLEY, L. L. D. F.. R. S.
(Phil. TranJatf. Vol. r~~VII,)

Londen den lS Jan. 1777-

Myn Reer!
r
u'

winter he't genoegcl} had van
te
T oenzien,iklaatstleden
hoopte ik veel eel' dan tegenwoordig n een

volkomener verflag te docnvan eene byzonderhe~d, het
Gezigt betreffende, in cen Perfoon my bekend: ik zend
\l thans hee beste dat mv mogelyk is, en verzoek verfchooning voor het verwYl.
,.
•
Ik bcloofdc u cen gefchreclfcn verhaal tc zenden van
den Per[oon zelvc; dO.eh hier in votld ik my'ongelukl\;ig

~~rl~~~ ~~e:dkor~~;Yt~3;Y~~hia~rki;!l~;e~eIr~~U:~lt
kecrdc.
' .
'.
Gy zule u hcrinnercn, dat dceze Perfoon ..oonde te
Mary-poft, in Czt'tJZberland, digt by welke plaats ik myu
ver·blyf heb, naamlyk te Alonby. Jkheb hem omtrenc
rien jam'en gekcnd, en vcclVllldige gelegenheden gehad om.
met hem tC vel'keeren. Zyn naam was H A R R IS, van
handwerk een Schoenmaaker•. Dikwyls had ik" nit anderen verO:aan ,dathy de gedaante en de. graotte V'au aIle
voorwerpen zeer weI kon onderkennen ;'doch de Kleuren
nice onderfcheiden. Dit verhaal wekte myne nicuwsgicrigheid op, en ik fprak cenige keeren met hem over
dit il:ulc Hy gaf my 't volgende berigt. Dat by reden
had om te geloo\'cn, dat anderen iets in de voorwerpen
zagen, 't geen hy niet kon zien; da!: zy mel: verl';ckerdhcid en bepaald fcheenen te ipreeken van zekere hoedanigheden, na welke hy twyfclagtig giste, eui-vaal' in hy
dikwyls dwaalde. By toeval op ftraat ,een kinder kous
gevonden hehbcnde, bragt hy dczelve in cen nabuurig
buis om den eii!cnaar te ontdekken; by b,enwrkte dat de
lieden het een Roode Kous noemden, [choon hy niet be-.
greep, waal' am zy 'er die benaaming aan gaven; dewvI
hy het genoegzaam bcfchreeven ague mec het enkcl cen

X 3

KOUE

KO!lr te noemen;c< Deeze"otnfi:aridigheltt';:~€~"lf}~111 iri 't·
&eheugen," f;U bragt hem, bene-vens a el'e.vQlgende
wa,jrneemingen, tot bezef van z)fri ge ,.Naar'ttemaal
her denkbecld van k1ellren ol1det de eet. ',die in de
ziel opkomen, mage hetzond'Cr1ing fchvt1eqjdat hy dit
gebrek niet vroeger'ontwaar wjerel. Hietvan kunnen
\vy., egrer, eenigerma'atc r~d@<geevcn ,doori!an te mer.
ken ,du zyn geiin ~ot deQ,uctk?rs behoorde ;<"O?de1:wel~
ken, gelyk bekend. IS, eCnc algemeene eenpaaqgheld van
Klf>uren plaats vindt.
.
,J!ym,erIzte aok ,aan, dat, in zyne kindfche dagen, an..
aere Kinderen de Ketsfen aan een boom konden onderfcheiden, door zeker voorgewend verfchil van Klei.lt,
'fchGon hy aileen in {taat was ze van de Bladeren te on.
der:j(ennen, door'e verfchil van maakzel en graotte. BV
veTklaar¢e, wyiers, datzy,dootmidde1 van die. vel'"
[chit inkleur, deKersf~apeerf'gto~~:r(l.
"<Wgen
zien, dan ht:i: haewel hy"aildel'e vptir',
,,"eveq
grOClteJ r' ('frand <lIs zy', kon beooge!l :'ingeval e haamlyk hee
~zigt niet geholpcn wierd~loor ac Kleur. Groote VOO1:'I'!Ferpen kon by even goed 21m a18 andcrcn; en oak kle1..
ne,,~ls~~~ onder and(~re niet vermcngd waren, gelyk de
<

Kersfen'on:fer 'de 'Bladercn.
'lk gelo'of dilt by niet ~meer kon dben ,dan ua den naam
van' eenige I(feurrall'd~;,i:log-\:hanskonhYWit van
~wart onderkenneil, Of .Ewaf'tv~neenige Ijgtl:~ ofl1eldeTC IGeur. " -Stroog~!l noefude hy Wit, en verfthillende
Kleuren noemde hy dikwyls met denze1fden naam; nag..
thans 1<on hy 'er onderfcheid tusfchen onrdekken, als Z~
byelkander gelegd wierden. In't algemecn verwarde hy
Kl~uretI"die'e.ei1~J~~lyk~ maat van h~lderQeid hadden ~
hoe' zeet ze , arrderzthsrnogten v erfc hJ1Ien~ .door eIkan.
del'. ,Nogthans konhyeen geO:reept lint onderftheiden
van eWcn gekleurd; doch met geene naauWkcurigl1dd a1teas zeggen welke de Kle.uren waren. DOhkere Kleul'en
nam hy dikwy Is, vool' Zwart; dach nimmer hieldr by
7Vitte ](]curen vaal' Zwafte of ?wam Vaal' Witte.
Hy 'was een verftandig Man, en zecl' bcgeerig om de
patuul' van't liche en de Kleuren te we'(~ten, ten we!"
ten einde. hy' oak lesfcn bygewoond hade QVGr 4e Na.

l:1.lurkunQe.
" Byhad"twee Btoeders ,ten aanziene van het Gezigt In
tJezelfde omftandjgh~den; en daar berrevensnog twee an·

,
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dete n~del's en Zusters, die, zo min a}s zyne OUdCl'S,
ditgebrek hadden.
'
., Een' del' eerstgemelde Broeqeren, 'nog in lee ven ,
Schipper opeen. Koopvaardy Schip

t~

Mary-port,

Ont-

moctte ik in de maandDecembcl' des Jaars M·DCCLXX VI
te Dttblin, en nam die gelegenheiq waqr ocn mee hom te
fpreeken. lie wensc.hte zyne belewaamheid te toetzen,
om de k1e.Jll'en van een Prismate onderfcheiden; dgch
'or geen by my hebbende, vroeg ik hem of hy' ooic

cen Regenboog gezien hade? Dikwyls, was zyn ;lntwoord, en hy kon de vcrfchiIlende Kleuren onderfcheiden;
hier mede alleen bedoelcnde, dae dezc1 ve benande uit onderfcheide Klemen: want hy kon niet zeggen weikc
Kleureo 't waren.
Ik haalde een fiuk Liht uit, en toondehet h61':hy
vel'klaarde terftond, dae bet cen geHreept en geen effen
Lint was, Hier op bcHondt 17Y ondeJ<icheide .Strcepen
te noemen: verfcheide TVitte- Streepen nocmde hy eenpaarig, en zander in twyfel -w hangen, TVi4: in de vier
Zwa;;te Streepen was hy bedroogen': want drie;dct'z,elven
hieldt hy vaal' Bruin, [chOf>p.tz.eNolftrel<:tvalldp~Jfde
RIeur waren als die hy te: recht Zwa1J noemde,
fpraknogthans; wat deeze Streepen ben'of mCLwan.
trouwen: en ik moet bekenncl) het Zwart wi, niet zeer
onderfcl1eiden: Ligt Groen gaf hy de naam van Geel;
doch fprak nict fiellig; zeggende: " Die denk ik i.s 't
~, gcen gy Geel noemt", De rpiddelil:reep, die i~ts van
~t Roode hadt, bieId!: hy vooreeil [oort "an .Blaauw.
Doeh 't mcest vanalle t1lStt~:Ay mis ten?opiljgte vall
Orooje kleur, ,zeggende: "eDit hi de KlelJf van Gras,
,j dit is Groe1Z", lk tooncle hemeene groote menigte
V:ll1 ondcrlchcidc LinteD, welker Klepr hv zamwylen
rccht IJoemde; doch by wylen zo vcr verfchillende van
de waare Kleur. als mogclykwas,
lk vroeg hem, of hy het rnogcIyk oOl'deelde,. clataIIe de onder[cheiden Kleuren, welke hy Z::lg, cukelont£londen nit hee vericl1il van licht en fchaduw; of hy
da~~t dar zy onderfcheiden graaden tLlsfchenWit en Zwart
lwndcn weezcn: en dOle aIle Klcllfcn kopdel1~am.enge
itcH worden uit d.e.eze twee mengzels all~en? },fet eenigc twyfcling antwoorddc by, " Neen", hy dagc dac
tel' cenig ondel'fcheid w.as,
,

.y

\Velvoege1yk kon ik van decz.ett
X 4
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fchreeven bekentenis vOl'del'en; maal' ik. hebzyne eigeli
woorden opgegeeven; die ik terl1:ond opfchreet'" Daar..
enboven is dit gefprek, den tienden derJ~atstverloope
ne maand voorgevallen, my nog vers i~~,:t geheugen.
It\: heb my bevlytigd om een gctl"OUW verbaal van dit
fiuk te doen, en het niet wonderbaarder temaaken dan
her met de daad is.
AIleen moet ik ~er, nog byvoege:l, dat q~Proevc,
met het geftreepte Lmt genomen, by dag, en in hel·',
l1er licht !;efchiedcl~,
.
lkben, enz,

WAARl'!EEMmCEN OVEf{ DE l\ANGEZ;IGTEN DER MEN·
S<;'HEN.

...

(Uit h.tEnllelrth.)

'"

dUidelyk toe, dat het· Aangezige
H etderfchyflt my vryv'eclvuldige
veranderingen ondergaan
~\Ienfchen.

hebbc; zo in gcdaante al" weezenstrekken. Ik zie, in
dt tegenwoorcijge eeuwe, zulke Aangezigten niet als wy
vinden in <lI,lde Schilde~yen en Boeken. De Aangezigten ~
voor (wet!" of drie honderd jam'en gedraagen, zyn thans
geheel en al uit de mode. jk erk~n, dat de Plaatfnyders
voorhecn zo bedreevenniet waren als tegenwoordig;
each men moet tevens toeftemmen ,dat eene gelykend~
gedaante af te tekenen, en weI te graveeren, twee on<ferfeheide Bingen zyn, en dat eene waare gelykenis ge·
maakt kan worden, door een gemeene band. Ecn Aangezigt van ter zyde getekend naar de fchaduw op eea
pa-pier vallende, zal men dikwyls terfrond kennen. Eenige weinige trekken van het penecel maaken dikwyls
eene gelykend Portrait, ~t welk in 't opfchi1dcren alle ge.
lykenis verllest; weshalven de onbekwaamheid del' Plaat.
fnydel'en hier niet in 't midden gebragt kan worden, alII
een bewys tot omverftooting van myn g~voclen, dat ,de ge.
daante en weezenstrekken van der Menichen Aangezlgt!?n J
gelyk aBe' andere dingen, onderworpen zyn aan geduurige:
ver«nderingen ; en wat de Schilders becrefc ,zyn de Ouden
DOg door de Hcdendaagfchen niet overtroffen ; zy,nog.
~hans, 1.0 weI als de Plaatfnyders, maakten zulke Aange,
liigteq ~*~ als nu in gebruik zyn. \Vaa\ i~ net 0.nder •
'ichejd
• >

."

...
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:6nder gelegenis , vale zo gctn/!.klyk niet te be-

ft~ryveH/daf'er, n6gthans, zulk een verfchil plaats

grype is, rnyris bedunkens,zeker. Vermids alle verano
deringen haaN~borzaaken hebben, hel ik over om te gelooven, dac de veranderingen in de Aangezigten del'
Menfchen, voornaalnlyk uit de volgende oorzaaken hervoortkomen.
"Vat de~el'anderingen ben'eft in de figuul' des Aan~e.
zigts" m,erk ik aan, dat aIle Volken oorfpronglyk cen
Aangezigi: hebben, hun byzondereigen. Het Aan~ezigc
van een Spanjaard is niet gelyk aan dat van een En}!;elsch.
~nan; de Frmifchen verfchillen van die' beiden; de Hollanders van deeze drie, enz.

~_e~ci6~i:~~~~{~~~e~~~~~~:n~P~:~d:;~fct~:~~:f;J~~f;:

kef) te wege gebragt. En het fchynt I!'y toe, dat Oudel'S van verfchillende Natien (;ccn' echt Nationaal Aimgezigc hLinnen afftammelingen kunnen mC'fdce1cn: de
90rfpronglyke ondcrfcheide Char.lers van elk zul!ell

~.opleveren,
=.N.~.~.i~~. . . ,w.~~ri.a.r.ld~.~~n.e~cJ\~
~:~t~~;.;~Zb;nd~::bi".d~
,gevolglylq zaf.e:;, eeo n~llw gela<).t te
l. .

vqt,>ttShytrkoll1en, In deeze Eeuwe heeft 110!t over en
wedel' huwelyken del' EngelJchm en ScllOtten ?1!7elchen en
lerJchen, druk aangegaan. FranJchen en Duztjmers zettr;:n
zich ook dikwyls in Engeland neder, en trouwen aldaar.
Twee Eeuwen geleeden was. hel,: gansch anders ;Cde Manne~ reisden !!i~.t. veel, en deVrou\Vco. hieldeJl:lzich meest
~'hllis.. .t'itiioq:1k,oor cender rectehen ,'waarorn de he.
d.e.nq~agfcb¢ 'Aahgezigten zoveel van die in de oude
Schilderyel} verfchillen.
Behalvcn het Aangezigt, dar nan eene Natie in 't al.
gemeen cigen is, vindt men cen Aangezigt eigcn :Jan
en~hyzonder Landfchap: en deeze kunnen wederom
'verdecl'ld worden in Stad en Land Aangezigten; uit weI.'
ken hoofd~ dczelfde N atie, door het over en 'l'reder huwelyken gel' low-oonderen· van onderfcheide gqleelten,
cene Gelaae8verandering, fchaOD in eeoc rnindere maat,
za 1 ondervinden.
, Ten andel'en, hapgen de \Veezenstrckkcn van ge)~ce:e
Volken, even alsdje vanbyzondere Perfoonen, vaor
cen groat gedeelte, af van· hunne Zedeneo Gcvoe1C:1S;
de tezigheden ~ welke zy verrigten, e!l .de Verrnaaken ,

X 5
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welke zy neemen. Elk drmlgt zyn Gelaat .gaar zyns
Hanteeringc, als hy. ZiCh zyns Beroeps,niet.fchaamt.

~:I~~~~n~a~:o~~~a~d~l~~~s~ritIL~~:t~el~:l~~:

enz. , cnz" enz.
r c' .,
Dm,i' is eene [oort van houding, of geJaatsfchikking.
welke iemand ongevoelig aanneemt onder het voortzetten
zyris bedryfs, eQ, in 't eiude, hem namurlyk.wordt: en
het is, door de zarnenvoeging onzer denkbeelden over
de Aangezig~en del' Menfchen, die wy nimmer zagen, met
die voeglykheid des uiterlyken characters, welke by hunnehezigheid past, 'dat wy ons eene algemeene geIykenis
verbeelden van een Man, wanneer wy zyn rang en fraat
in deeze wcreld kennen: een krygsheld, een Zeeman,
een 'vVinkclier, .cen Geestlyke, enz. hebben hunne byzondere weezcilstrekken, waal' door zy zo gemaklyk
..0.. 0.. r. h.•.c.. t. £
. pt~
onderkend kunr~n .wOi~ als~,e.n Quaker '....d
zoen en de..kleur van zyn. kleed, .ill:'. ~tei.'V~Z¥n.
hoed, Cll 'lync gche~ houding.
. ' ....
.
Ecn aa \clagtige "aarneeming zal' elk overtuigen, dat de
~tden, cen magtigen incllak ma<lken op het vormen , verand~ren en bdtvorl11eq OlT~er wcczenstrekkcn. W<lDneer
eene geh<~;1e Natie onder den invloed i1:aat van een by_
zander flag van Zeden" zuBen hunne Aangezigten eene
algcmeene verandering .'Ondel·ga~n. .WaDne~r <ilOgt:.!wnde
Zeden. de overhand hebben., zul,lenzedige.Gelaafstrek;.
ken lllt de mode geraaken ,cn, als gezetheld .van Zeden
hcerscht, het tegendeel plaats grypen. In tyden van a1.
gemeene droefenisfe en onheil, draagt men lang uitgeTekte en :huilende weezens. In dagen van algcmeene
vreugde zyn kortc en vrolyke Aangezigten de doorgaan. oe dragt. iDtukrekt het aangezigt uit, yreugde v~rwy.
derc het zelve: want:'I1:et lachen verbl',cedt het gelaat,
het huilen doet het verlangen.
'.. .
.
Desgelyks zal een opIettend befdlOuwer, door 't ge.
laat van anderen in opmerking te neemen, den alge.
meenen loop of verimdering del' Staatszaaken kunnen
bevroeden, zondCl' zich de rnoeite xe ..geeven om de
nieuwspapieren in te zien. M~nfehen, die de dingen
ter hane ncemen, kunnenze met van hun gclaat wee.
len; .en ik heb alroosopgemerkt,dat het inloopen van
ecne nieuwe tyding nimmel' mist de gelaatstr.ekken van
diell dag te ver~mdcren.

Dic
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u¥tdd~'ze en verfcheide andere dC;'f-':elyke waarneemin:
g~(l; die .1k iq 't midden zou knnnen brcngen, denkik
blykt het, dachet N ationaal Character in de Aangezigten, door hetover en weder huwelyken, verandert; en
.dat de weezcnstrekken van Zedcn en Hebbelvkheid af.
hangen.
•
I"EEvENSBYZONDERHEDEN VAN DEN HEER HUMPHRY
GILBERT.

.Hoe.
.,

(Uit het Engelsch.)

gemeenza'ain, door het dagelyksch bezoekcn, he.
den de overtocht zy van Groot.Brittanje na Amefica, kunnen wy ons, ovcr d"1 Y'Jcr ten onbczwcekcn
moed onzer vroegerc Zecheldcn, die het eerst waagdel1
den ongemeeten en ongebaandcn ~ceaan , .welke d~e.
ze Gewesten v.unccn,f<;Pcidt, OVAl.' te fre~cen ,me.c.
genoeg verwonderen. Onde't~di'e f!"'>edige en welaf~
l'igte Reizigers, hebbe men tC tellen den fleer HUMPH'f[y
(;ILFEltT, een Edelman, onder de Regcering V.'l Koningin
ELlZAIlETH, even zecr uitfteckcnde door zyrie bckwaam.
hcdc.n als door zvncdapperheid.
'
Hy ibmde af' van cen zecr Dud en aanzienlyk geflacht, in het Land van Devon. Zyn Vader was oTrro
GILBERT, van Grunway, Schildknaap: zyne ~oetler ,CA.
'l'HARINA J Dogtel' van l'tnLIP Cl'IAMPERNON, van Modbz.ry, in 't zelfde LandCchap, die 11uderhand WALTER
RALEIGH, van Pm'del, Scbildkmap, trouwde, en MoedeI'
werd van den berocmdcl1 WALTER RALEIGH, nict min in
aart dan in bloed aan hem verwant.
G1LHERT, wiers Lcevensbyzonderheden wy vood1ebben
te bock te frellen, denkt men vaar 't naast dat gebooren
wierd in den Jaare M DXXXIX, eo hoewel een tW'cede
Zoon, liet zyn Vader, die wonderwel op zyne zaaken
pilsre ,hem een goedcn Jl:uiver naa. Doch voornaamlyk
hc:dt hy ;13n de zorgc zyncr MoedeI' dzmk te weeten de
l'cerlykc Opvoeding, die hyeerse te Etrm, en naderh,md
OXfOi"t,ol1tving ,-en hem in ihat frelde am zulk een
figuur in de wereld te ~maaken, en tich te daen uitnllmten in cenc ccuw za vrugtba-nr in groote Mannen.

Zyn
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Zyn geest ftrekte zich natuurlyk nit tot het .~eoefeneil
van de Aardryks-, Zeevaard. en Kryg*unde; hier op
bevlytigde hy zjch, en ,in de befpie' . g 'en in de
daadlyke beoefenmg: want, naa een k-: ..,. ,verblyf ten
Have, W:lar hy tot kennis by de Koning1n ingeleid was
door :.,yo Moei, begaf hy zich vroeg in den dienst
zyns Lands en verwierf grooten roem.
Het eerlle blyk door hem gegeeven van zyn,beklonken
oordeel en onderneemenden moed was in den Tocht mr
Newltaver., in den Jaarc MDLXIII, waar hy zo veel
bcJeids betoonde, en zyne poogingen met zulk cen gew
lukldgcn uitflag bekxoond werden, dat zyne voorzigtig~
heid en zedigheid allen, die hem kenden , met de grootfte
verwagtingen v;,n dien jongen Heer vervuldcn. Op
verfcheide Tochrcn, in die onrustige tyclen onderno.
men, vermeerdet:de hy zyne middelen en zyn roem; hy
werd ten· HOVel van Klj,lingin ELIZABETH aangezien als
iemand in {bat om zyrr Vader land graoten dienst·, tt:;
doen ,byzo~cr in lerlf.1Zd , waar men in dat tydsgewrichte
J'vIannen .\'~:n wC'1cnlyke bekwaamheden hoognoodig
l~it. De denkbc:cne1L, ",fin den Heel' GILBERT gevormd,
i~okten met ~yne I eigcne inzigten; hy aanvaardde de
voordeelig.aartbiedingen, hem gcdaan, en na dat Eiland
overfreckcnde, verkreeg hy, door verdienften, de post
van Oppcrbevclhcbber cn Landvoogd des Landfchaps
v"n MW1jler, waar hy, in den Jaare MDLXIX, met
een band vol Volks, groote dingen volvoerde, en ge.
dugtcr werd in 't oog der Ieren dan eenig EngelsclZ11zan,
oaar ooit voorheen in Krygsdienst gcbruikr. In een flag te
Kilkenny, onder het bevel van de Heeren PETER CAREW,
Kapitein GILBERT en Kapitein DAWELS , hadt hy , alleen van
tien Soldaaten vergezeld, de ftouchcid am den {lag aan te
vangen, waar door hy den weg baande tot cene roem..
l"vke overwinning. Daar hy rechtfrreeJ,s op Limerick
aimtrok, en hier door het Yolk in de uiterl1e verlegenheid bragt, bewoog hy den Graaf van GLENCAR , of
(;J.}<;!'<CARTY, tot ondcrwcrping: en deeze aangenomcn
zvndc, kwam die Graaf en MAC·DONNOGH tot den Bevel.
hebber, en beJeedcn, op de knicn gevallen, hunnc misdl'v.
ven. Dus de rust des Landfcha[)$ herlccld lJebbendc.,
bczorgde hy in de tweede plaarze de volduuring daar
van, door gcfchikte bezcttingen te 1cggcn in alle de ftcl'k.
ten, zo noodig am de, tot oproergezinde illboorelingcn
in
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vrees<~i:e houden:

ook fl:elde hy Overheden in de Ste..
;ten eindc elk' ftrikt regt mogt wedervaaren.
Wannec1" hy allcs in de hem best mogelyke orde gefchikt
hadt, ging hy verilag doen van zyne verrigtingenaan
den afgevaardigden Lord, HENRY SIDNEY, die, ten bewyze zyner goedkeuring van de gedaane dienfl:en, 'l1lzen
GILnERT, te Drogheda, op den eerfl:en dag des Jaars
MD LXX, met de eer del' Ridder· orde befehonk ,en
kart daar op vryheicl gaf am na Engelmid weder te keeren, waar htiislyke zaaken zyne tegenwoordigbeid vor..
derden. Zyn Opvolger in de Landvoogdyc was de HeeF
JOHN PERROT, bekleed mee den tytd nn Lord Prejident
wm Munfler, en dien men ten deezen tyde in't aJgemcen
hieldt voor den Natuurlyken Broeder der Koninginne.
Nie.e lang naa zyne wederko<tnst in Engeland, trauwde
hy eene jonge Juffrouw, een ryke Erf~gter, dit Hu..
welyk vermeerderde zyne bezittingen grQotlyks , en ver..
,mindcrdc zyn yver Vaal' 'e !tmeene welzyn niet hel;
minac: want, in den Jaare, MDLXXII z~de hy mee
eene Vloot van negen Sehepen na~laanderen ;"Tleceene
verfterking voor Colonel THOMAs MOI:Gl.N, die ten deezen tycle voorhaQt de Haven van V1isjingen :e herwinnerr.
Hoe lang. hy zich daar omhielde, blykt ni.:t; doeh, by
zyne wederkornst i,n Engeland, fehym hy zyne LetterOefeningen, met meuwen lust, hervat, en cen oogmerk
g:evormd te hebben am d~n roern zyns Lands tc vermeerderen door cene eclelmocdigc en nutte onderneeming,
zyner reeds verworven agting waar4ig.
.
De eerfl:e openlyke onrdekking, die 11y deedt, zo van
zyne bedreeven!leid in het wiskundigeals van zyne VaderlandIlevende oogmerken, was in zyn Vercoog am te
bewyzcn dat 'er cen Noordwestlyke Doortocht is nil de
Oost - Indicn, eerst gedrukt in den Jaare MDLXXVI.
Die is een zcer duidclyk, geregeld opgeaelcl en oordcel.
kun:1.ig fruk; :lal1 't cinde waal' van men een hel'igt vindt
van eene andere Verhandeling over de SCheepvaarr, welke hy taen gefchreeven en Vaal' hadt uit te geeven ;
Goeh' die waarfehynlyk verlooren raakte. Het gezag
dcezes Sehryvers, en de groote agting welke zyn Vel'toog verworve~ hade by de bevoegdfte oordeelaaren, waren, naa allen 1chyn , de reden , dat men zo veel hoops Ope
vatte van den Toeht, door Kapitein MARTAIN FORRISHER,
Ioiie, het zclfde Ja'll" dat dit V ~rtoog hee Hehe. zag, uitzeil·
den~aan

de)
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tie f :ondernomen, om de daadlykeontdekldnO' van de11
Noordwestlyken Doorwcht te docn :enz., frpoon hct
dien gr'ooten Z.eeman mislukte, hadden,l1ogttrnTIS de be.
w,/sftukken en de redenen, dOC}l:c·HPM'PHg;Yio:<,iLIlERTPyge.
bra~;: , zulk een diepen indruk gemaakt '~'~zyn Broeder
nadtd1and een Genootf{:hap oprigtte onder'opene brieven
van de Kordn~in, {!:cll,mmCf !tet GeiwotJch61p. ttr Ontdekkinge van den Noordwestlyken Doortocl:t; hier in n~ de ~eer
WA LTEll.. RALEIGH ,ell andere Pedoonttn vanpoog aa.nZle.l'l,
dee1.Het oogmcrk van het bovengcinelJc Venoog was,
1'laar aIle waarfchynlykheid, om eengcest van ontdek.
~i~!rin, zyne Latldgenooten op te wckken; en am he!:
o(}gmerk, tot het oelfoU<-€n van onbckende Landen zo wei
.als het vinden van den Noordwcstlyken Doortocht" te
gcmaklyker tc VOIVOel:eH: wane dathy djt onder andere
Vaier~andlieve~e cn roemryke bedoclingen in den zin
h~<ft~I-blykt, uit de -o.pe.ne bricve.n verleend aan zynen
l31'oedef ADRlAAN '.CILl'lEln'.
.
.....• . >
VOOl" te'';hwoordi~ hieklt lly 2ie(~no~thal'lsal1eetJaan
't oogrI.crk om Vc,ikp1'1ntingen op tC rip;ten, en vel'Rier.E met dat inzigf. eenb.reeden lasrbrief van de r~o
mngm, gcdagtekend 1 I Juny des Jaars MDLXXVIIT,
waar in hy 'Volmagt krecg, am de omddzking te dOl:'n
van- .a.eNoordlykfte Deden van America, en bezit tt.;
hecJT@van alle ·lan~~, indien tyd nog niet pezeten,
door Christen Vorften(}fcler~~ver Ornikrdaanen. Onmiddclyk naa het vetkrygen deezC3 lastoJ.'iefs ,bcvlytigde
zicb de Beer HUMPHRY am Medegenooeen te krygen in
20 groot cenc ondemccming, hier in fchecn hy, by den
aanvang, zeer gelukkig tc zullen ihlgen, zyn agting als
cen kundig Man was zeer groot, en zyn gczag als Be~
vdhebb~r welg~y~~6g4: egter, wanneerhet 'er op aankwam ,om het:6ntwe-+p,met dedaad ce voltrekkeo, verbrak011 veelen'hungegeeven woord;anderen fcheidden
zjch af, en verkoozcnhec hunnete waagen op eene wy7e, die met hunne zinIykheid ovcl'eenkwam. Deeze te
1eurftellingen beletten de Heel" GILBERT nice am zyn
plan voort te zctcen , wnar in hy onqerfreund wenl door
zyn lJroeder den I-leer WALTER RALEIGH, cn eenige wei.
nige andere Vrienden, die hem getronw hleeven. Met
dee7.e zeilde hy na Newfoundland, waar by zich ilegts
cen 'kleincn tyd ophieid, en toen genoodz:lakt zynda
weder te .keeren, ontmoette hy, op zy-n' ·hertocht, ecni"ll
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nige _spall!ljclJe Schepen, van welke hv zkh niGt zander
~roote rnoeite ontfloeg. Dit fchYDt voorgcrallen te
weezen m den zomer des Jaars MDLXXIX; doch wy
hebben ler geen dan een duister bedgt van, zonder dag'.
tekeningen of het vennelden van meer omftandigheden
dan wy reeds bybragten.
Het mislukken deezer celil:e onderneeming was wel
verre van GILBERTmismoedig te maaken: want, naa zy~
ne wedel'korpfte, zette hy zyne poogingen even ernftig
voon, am niep.wen byftand te verkrvgen tot het volbrengen zyner oogmerken, en om d'e kennis van den
ChristlykenGodsdienst te bevordercn, door EngelJche
Volkplantingen in de nog onomdekte Landen op tet'rigten. Ten deezen tycle olltvi~g hy, waarfchynl-yk van
Koningin ELIZABETH, als een'Merkteken haarer byzon~
der:e.gul'Ifte, een zinnebeeldig Juwee1 ,.zynde een klein
anket van gel1aagen Gaud, met een groote paad aan het
einde, het geen hy vcrvolgens altoos voor zyn borse
droeg: dus badt by het gCDoegen van te or~ekken, dar
zyne agting by de Koningilme niet' gedaaldwa~;door z,ri'
~fweezcn, noch door· Z}'\fl onge1ekken: her bezef hi~r
van bemoedigdehembm aIle gevaaren buiten te brave!ten: dewylhy overtuigd was van t'hui'S gcene fchipbreuk in ageing te zullen lyden.
Tot het voortzetten van zyn tweeden Tocht Wel'd by
frerk aangepord, door zyn Lastbrief, die, hoc uitgebreid,
in het flot Vaal' van geener waarde .verklaard wercl, indien by binnen den tyd van .zes jaaren geene Jaflden ia
bezit nam. .Ditgefteldetydperkr:eneinde 10opemle,
zeftehy en 'zyne Vrienden in de 'Lente des Ja~rs
MDLXXXlII, de zaak met zo veel yvers voort, dat zyne
kleine Vloot den eel'ften van Juny zeilree lag. Dezelve
beftondt ui t vyf Schepcn: 1. The Delight, van 120 Tannen, Admiraal, hier op ging de Generaal HUMPHRY GILilERT, WILLIAM WINTER was Kaptein. 11. De Bark Raleigh, een fterk nieuw Schip van 200 Tonnen, Vice Admiraal, gebouvvd, bemand, en van aHes voore-ien Qoor
Mr. WALTER RALEIGH, onder het bevel van Mr. nUT·
U:R. III. The Golden Hind van 40 Tannen, Schaut by
Nagt, gevoerd door Kapitein EDWARD HA'IES, Idie die
Schip in eigendom behoorde. IV. The Swallow, van gc·
lvke grootte, hier op was MAU,RICE BROWN Kapitein. V.
The Squirrel van 10 Stukkeo-, 'ondei' Kapeein wn,LIAM
.AN~
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Zy zeilden uit Plymouth den
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den vnn Junv'"

en 01" den .13 keerde de Bark ,Rate!ghte rlJ,g ;de Kario
tein, met het meeste Scheepsvolk, zlek zynde aan een be.

ftT,etlyke kwaale. Op den 30ften van dIe zelfde Maand
kreeg het overigc der V]oote Newfoundland in 't gezigt..
01" den 3den Augustus Jandden zy, De Generaal las
zyn lastbrief, waar adn zich alle Engelfche Schepen 01"
de Kust ondcrwierpen; hynam bezit van de Haven,St.
John, in den naam der K,oninginne van Engeland, en vel'gunde lailderyen aan.alle die ze begeercien. Ten zelfden cyde wen} 'er eene ryke Zilverrnynontdekt door ze~
kCl'cn DANIEL, een Sax, in de Mynkundeervaaren, en
door den Gencraal l'1?et~ilt oogmerk medegenomeni.,ijy
vcrkoos hier op, wedel' in Zee te iteeken, en het hesre:
gebruik van tyd te maaken om zo yerre hem mogelyk
was Jandontdckldngen te dacn; en The Swallow na huis
gezollgen bebbtind~,met. de L;odanigen als zick of misrnoedig gewordenwaren door de reeds uirgefl:aapell,loei.
lykheden, .ilde hy den 2ofl:en va.n Augustus uit de'ha.
ven St, 'John; zelve a~n hoord gegQan zynde van de kId.
ne Sloep The Squirrel. die, ligt zynde, en vlot gaande,
~st

ge!Chikt was om in kreekcn en h:l'Jcns op te vaa-

reno Kal,itein 4JROWN. was in The Delight, en Kapitcin rIA y~
E'S in The Golden Hind. Op den 2911:cn ont!1:ondt 'er in
den aV9Ild t;en fchicIyke frorm, waul' in The Deli/{ht vel'.
ging', aUeen twaalf man ontkwamen in .een boot. .Dit
wa, een z waare' flag'GILBERTS haape toegebragt; want,
met dit Schip, verloo;, hy zyn Sctxifchen Mynkundigen, en
het zilver Erts in Newfoundland gevonden: hier in frcldc:
hv zo vee!, dat hy cenige zyner Vrienden bctuigde, niet
te twyfelen, of hy zou, van de Koninginne tOt zynen
volgende Tocht ~len dUlzend ponden krygen. Op den
2den Septembergmg hy aan board van The Gold«n Hind ~
om zyn voee ee laaten vcrbinden , die gewond was door hel:
treeden in een fpyker. By bleef dien dag daar aan b00rd;
alIe Sc~eepslieden. hieJ?cn by hem fterk aan, dat hy 01'1
dit SChl1" de ehUIS rCIZe zou docn, 't geen hy voluit
weigerde, zeggende dat hy zyn Scheepje en weinige
Scheepsgenooten 1 met welke hy zo veel gevaaren was
ontworfl:cld, niet wilde vedaaten. Ecn edelmoedig)
doch hemoos ~ befiuit: want dit Scheepje te klein zvnde
om de hqoggaande en ongeftuime baaren dier woeste
2cec:n .l;C. we<.ierfiaan, were op den r,;Jen September am.
trcIlt
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trent middqnagt door de golven ingez*olgen, en nooic
weder gejeh . In het vallen van den avond, toen het reeds
aver groof - gevaar liep, zag men GILBERT by den agterfleven
zitten,met ee bock in zvn hand , en hoorde hem herhaalde
kecren, met
e harde f}em, zeggen : „ Houd moed, myne
,, Makkers 1 wy zyn , op Zee, zo na aan den Hemel als aat
,, .Land"! Tuns ftierf by als een Christen Held, vol
hoope ; hebbende het getuigenis van een 'goed gewee4en,
Kapitein Edward Hayes, die den Heer HUMPHRY op deeze reis vergezelde , en 'er ons een verhaal van heefc
naagelaaten, verzekert,dat hv, vOornaamlyk ; tot het heilloos befluit kwam om met The Squirrel to zeilen I dm een
kwaadaarrig verfpreid gerugt, dat by bang op Zee%vas,
to leugenflraffen, waar by by zeer juist aanmerkt, dat
het eer roekloosheid dan een beraaden befluit was, de
beuzeling van een ydel gerugt zwaar#r to laaten ween zyn eigen leeven .
ge
at de Perfoon van deezen verftandigen en kloek .
mocdigen Man betreft, deeze was zodanif dat by, op
;
't eerfte voorkomen, agting en eerbied inboezemde ;zvnL
geflalte was klocker dan gemeen, zyn kleur wees de bloed,
rykhc,,d zyns geftels uit, dat zeer fterk was . De uitke=
breidheid zyner kundigheden, en de kragt zyns oordeels,
dccdt zyne voorzigtigheid uitmunten, taen by nog zeer
jong, en fchoon by van een vuurigen en haastigen aart
was . Zyne hefde rot zyn Vaderland, en zyn yver voor
den dienst der Koninginne, zetten hem aan tot he at doen
van onderneemingen en kosten , ver boven zyne middelen
dit hcwoog dcn Ulcer CAMDEN tot het maaken van de
vo1gende, aanmerkinr op den uitgang deezes Mans . ~, Om• trerlt dcczen tyd", fchryft by j „ kwam de Heer
,, HUMPHRY GILeERT Op Zee om . Een Man van eenen
• floutmocdigen en vrolpken aart, even zeer uitfteeken• de in do kunften des Oorlogs als des Vredes : by leedt
„ fchiphreuk op eene t'huis reize, uit dat gedeelte van
• Noord - Aineruca , waar aan wy den naam van Newfound,„ land ;;ce,ceven hebben : werwaards by flegts korten tyd
• to vooien hcen voer ; een gedeelte van zynn vaderlyk
• crfgoed vcrhogt hebbende, in de hoope van het dub• l,el weder to zullen krygen uit eene V olkplanting, wel• ke by voorhadt daar op to rigten . Doch wanneer by
,, openlyk het refit der Engelfche Kroon op dat gedeelte
• Land ; ccrst ontdekt door sEBASTIAAN cMI1oT, in. den Jaa7.
Y
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re MCCCCXCVII, bekragtigd en landver-gunningen
„ aan verfcheide zyner Tochtgenooten gefchonkenhadt,
„ vondt by zich door fchipbreuken, en 't gebrek aan al„ le noodwendigheden, in zo groot eene,verlegenheid,
„ dat by verpligt was dit opzet to ftaaken ; to laat ge.
• leerd hebbende, 't geen zyn voorbeeld anderen mag
• leeren, dat de zwaarigheid om Volkplantingen op to
• rigten in-- affelegen deelen der wereld, op de kosten
• van byzondere lieden, veel meer in heeft 1 dan by , en
• veele anderen, door cene to groote ligtgeloovigheid,
• en tot hunne eigen fchade, zich verbeelden".
Bet valt gemaklyk to begrypen, hoe veele en hoe groote
hindc3paalen 'er to boven gekomen moesten worden in
bet vastftellen van bet ftuk der Volkplantingeri, daar zo
opregt , zo oordeelkundig en Vaderlandlievend een
Schryver als CAMDEN, met de daad was ; de heerlyke
Plans van een Patriot aanziet voor de geldzugtige
igtei van een Ontwerpmafker . Om de waarheid , en' niet
meer dan d,9waarheid, to zeggen, HUMPHRY GLBERT en
zyn Broeder, WALTER *RALEIGH, waren de Vaders onzer
Volkplantingen : zy lagen den grondflag van den Engel ,
fchen Handel , en gevolglyk van onzc Zeemagt ; zaaken
van zulk eene aangelegenheid, dat ze niet to veel,niet to
Icerk, kunnen gepreezerl worden .
Behalven den roem then by door zyn Zwaard en Pen
inlag ; verdiende by ook den lof dat by een groot Redenaar was, veel nuts heeft by zyn Vaderland gedaan door
jyne Redenvoeringen in bet Ierfche en Engelfche Huis der
Genzeenten, waar by heeds bet weezenlyk • belang defter
Volken bepleitte met eene welfpreekendheid, voortvloeiende uit zynen yver voor de waarheid en genegenheid ten
Hy werd in zyn Land geagc , bealgemeenen nutte.
mind door zyne vrienden, en die hem geen goed hart
toedroegen , konden hem alleen befchuldigeh van een
weinig to veel vuurs, 't welk zy vermetelheid noemden,
terwyl het, in de daad, niets anders was, dan eene edelaartige geestdrifc, die laage zielen veragcen, om dat zy
'er niet vatbaar voor zyn .
Hy trouwde, uit het Hof zyner roemryke Vorftinne,
eene Dame van aanzienlyke geboorte en groote middelen, ANNA, Dogter van Sir ANTCNY AGER, van Kent, by
welke by , naar 't verhaal van PRINci:, negen Zoonen very
welte. HoCKER,'die hem in perfoon kende , en onmiddelyk
„
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fchreef, zegt van maar vyf Zoonen en
gene L1ogter, in. welke laatfle zy beide overeenflemmen .
Zyn oud4le Zoon, joHN GILBERT, volgde zyns V aders
iO6rbe i y enaverwierf 3 fchoon by in den bloei zyns
leevens 1tierf-', den naam van eeh dapper Krygsman, en
deb grooc Bevelhebber,- Hy liet geen kroost naa , •' c
welk ook het geval was van alle zyne Broederen, uitgenomen den jongften, RALEIGH, Sehildknftp,, .die in, den
Zeedienst uitmuntte ,$ en het geluk hadt om een geacel .
t o van dat Plan 't welk zyn Vader bedagt , uit to voeren .
Aan zyn Kleinzoon , HUMPHRY GILBERT , die zich to
Compton, digt by Torbay, nederzette, was de Hcer PRiN •
CE veel van zyne Kundfchappen verfchuidigd : deeare bezat eerie Schildery van zyn Grootvader, hem verbeeldende, met de Gene hand den Generaals flaf houdende,
de a
r laatende rusten op cen aardglc*e, waar op VIRefchreeven flondt ; voor op zyn borst wa!r het
©I1
bov
befchreeven gouden Ankertje, afgebeeld .
tJt( VE OVER nE UITSPRAAB' EElaS REMPIAARS . Door den Eeiw .
WILLIAM ENFIELD, L. L. D. L^ftor i, de Fraaije Letteren
op de Academic to Warrington.

„ flat is meer dan veronderflellen, het is weeten, dat, onder

,,,

het aantal onzer Leezeien, 'er niet weinigen gevondenl
worden, die zich fchikken, om, met den tyd, in 't openbaar
to fpreeken : en dewyl ivy ons ten hoofdregel gefteld hebben,
allets, zo veel mogelyk, nuttig to weezen, moet zomtyds onze keus zich bepaalen tot floffen, die tone bepaalde foort van
i*, Leezeis betrefren : de volgende Proeve is, derlialven , voornaam• lyk ten dienfle der zodanigen gefchikt. Wy weeten zeer
,, wel, dat de zaak, daar in verhandeld, geenzins door nieuwig• heid zich aanpryst ; doch de eenvoudigheid, de klaarheid, de}
,, juistheid, de kortheid, met welke zy behandeld is, zal het
,, plaatzen in ons Mengelwerk billyken : meer ftukj~es uit de wet• verfneede penne van den Eerw . ENFIELD heoben 't zelve opo
• gecierd" .

•
•
•
•

Veel omhaals en ophefs van woorden heeft men gebtuikt, OM
cle wereld to overtuigen van eene zeer eenvoudige waarheid,
dat bekwaam to zyn om wet to fpreeken eene vercierende tern
rlutte begaafdheid is . Zonder de uitgewerkte loffpraaken der
Y a
OR!
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oudere en laatereRedenaaren,blykt hat aanbelang eener+goede utlt
fpe
aake kl iar genoeg . Een ieder zal erkennen, dat bet eene zaak
van gewigt is, iets, 't walk ons dagelyks to pasfe korut ,' wel uit to
voeren. leder byzonder gezelfchap, en bykans . ieder openbaare
byeenkomst , verfchaft gelegenheid om het onderfcheid by to merkep tusfchen eerie juste en bevallige, of eene gehrekkige en onnatuurlyke Uitfpraak : weinigen zyn 'er, of zy ondervinden dagelyks
de voordeclen van de eerfte, en de nadeelen van de laatfte . Do
groote zwaarigl,eid beftaat niet in to bewyzen , dat bet een wenschlyk ding is bekwaam to zyn om naar eisch van zaaken to leezen
en to fpreeken ; doch "in htt aantoonen van eene vo°lvoerbaare en
gemaklyke wyze , waarop deeze bekwaamheid kan verkreegen
worden .
VOr,G PE NATUUR, is zeker de Grondwet der Welfpreckenheid,
zondter daar op agt to geeven, zullen alle andere Regels niets ande s hervcortbrengen dan een gemaakt gezwets, geene juiste Uitfpiaak . Zommige keutige waarneemers , misfchien oordeelende
uit eenige ongelukbige voorbeelden van hedendaagfche W
een
kendfll!:id, hebben beflooten, dat do gemelde Grondwet d
ige
is., die voorgefchreeven moet' worden ; dat alle kunstregel oodloos en over*ig zyn ; dat gezond verftand, en een gezuiverde
fmaak, alicen vercischt worden om can goad openlyk Redenaar
to voimLn . Dan hct is in de Kunst der Welfpreekenheid even
togs gefteld als in andce, dat algemeene Voorfchriften weinig to
beauiden hebben , wanneer zy nict ontvouwd en op byzotxlere
<evallen toegepast warden . Hat waarneemen van de onderfcheide
wyzen, waar op do Natuur de verfchillendc bevattingen, bcweegurgen, en hart togten uitdtukt, en deeze to onderfcheiden van
bet mkel uitwetkzel eener willekeurige gewoonte of valfchen
fmaak : hot ontdekken en vetbeteren van die toonen en hebbelykbedcn in 't fpreeken, welke verre van de Natuur afwyken,, en
daar zy den overhand verkrygen al hat eig .;nlyke en bevallige der
Uitfptaake verderven : eene keuze to doen van zulke lesfen, als
den Redenaar gelegenheid geeven om zich in sferlei foorten van
Uitfpraak to ocfenen ; dit alles moat de vrugt van opmerking cts
a,beid weezen : en hier in kan men zeker vcel byftand van Ondwwys ontvangen . Wat zyn Regels of Lesfen, tot hat verkxygen
van deezo of eenige andere Kunst , dan de waarneemingen van
a^deren, to een heknopt begrip zainen gebragt, en in cone natuur .
tyke orde gefchikt, tot onderregting van den onkundigen en- oner~ aaron Leerhng? En wat is 'er in de Kunst van fpreeken, 't walk
zou beletten dat zy hulp van voorfchriften ontving .
My , dei hale en , overtuigd vindende, dat de Spreek - kunst,
c°, en als aPe andere daadlyke Kunften, gemaklyker gem :akt kan
worden door Regelen . gaa ik voort, om op eenen eenvoudigen
Leertrant zodanige Revels , do Uttfpraak betreffende , voor to ftellen , a's best gefchikt fcbynen om een nauwkeurig en bevallig Redcnaar to voiuten .
EER-
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REGEL .

LAAT DE gLANKVORMLNG UWER WOORDEN OZgDERSCHEIDZt
EN KEURIO ZYN .

Eene goede Klankvorming beftaat in bet geeven van eene klaare 'en volllome Uitfpraak aan verfcheide enkele en zamengeftelde
Blanken. Dc natuur deezer Klanken moot, over zulks, Nvel begreepen, en veel moeite genomen worden tot 1i t ontdekkcn en
verbeteren van de misflagen in de Klankvorlning, die, fchoon
dikwyls aan ednig gebrelt in de Spraakdeelen'toegefchreeven, doorgaans de gevolgen zyn van onoplettenheid of van een kwaad voorbeeld . Veele deezer betreffen den Klank der Meieklink4ren . Ecnigen kunnen de Letters 1, r, th, fch, niet uithrengen ; aideren
flaan mis in de h . Deeze gebreken kan men verhelpen, door bet
leezen van volzinnen, zo ingerigt, dat die moeilyke klanken daar
in menigmaal voorkomen, en door 'er zich voor to wagten in de
dagelykfche verkeering .
Ar~d~ere gebreken in de klankvorming betrefen de zamengeftelde Kfanken,en zyn gelegenin eenerverwarde en dooreengemergde
Uitfpraak der Woorden . Hot kragtdaadigst middel qm deeze kwaade gewoonte voor to komen, is bet overluid leezen van Stukken
flit ecmg Werk tot dat einde gekoozen (by voorbeeld, de zodanige waarin men veele lange en zeldzaam voorkomende woorden N of
veela korte fyllabes by elkander aantreft,)'als me ie bet, op gezetre tyden , veel langzaamer leezen dan de zin en een juiste Uitfpraak
vordert . Meest alle Perfoonen, die zich op de Kunst van fpreeken niet hebben toegelegd, zyn gewoon hunne woorden zo ras to
uiten , dat dit laatst voorgeftelde hulpmiddel, in den beginne ,
ecn geruimen tyd dient gebezigd to worden : want zo lang 'er con
eesnpaalige rasfe Uitfpraak plaats j heeft, is hot volftrekt onmogelyk , dat 'er een iterke klemtoon,' een natuorlyke toon of gepaste
Uitfpraak in 't geheel gevonden wordt . -Bedoel niets hoogers,
vbdr dat gy onderfcheiden en keuiig kunt leezen . Leer eerst
langzaam fpreeken, alle andpre bcvalli%heden zullen, op, haare
bcurt, volgen .
TWEEDE

REGEL,

LAAT UWE UITSPRAAIC VOL KLEMS EN KRAGTIG WEEZEN.

Eene laffe platheid en koelh,id is bykans bet algemeen gebrek
in 't leezen ; en zelfs zy , die in 't openbaar fpreeken, 1a,,ten
menigmaal de woorden op zuik cen flaauwen en zw ;kken Loon
van hunne lippen rollen, dat het duidelyk blyke, dat zy nict
verflaan of voelen wat zy zelve zeggen, of dat zy 'er geen belang
in flellen om verftaan to worden, en bet gevoel hunner Toehooraicren re treffen . Dit is cen hoofdmisflag ; cen Redenaar zonder
),IcniY 3

$16

I A 0 z V I

klemmende uitfpraak, heeft veal gelyklleida met een Ieevtnloos
Standbeeld .
Oin eene kragtige wyze van bet uitfpreeken uwer woorden to
verkgygen, moet gy uzelven gewennen, om, onder bet leezen, zo
veel lugts in uwe longen to hebben als gy daar ira met getnak kunt
bergen, en die met kragt daar uit to brengen in bet uiten der
Klanken, welke nadruk in 't zeggen vorderen : lees overhard in
de open lugt zo fterk als u doenlyk is ; boa uw lichaam recht
over erode terwyl gy fpreekt ; laaten Ale Medeklinkers uitgedrukt
worden met eene voile uitzetting van den adem, en een kragtige
werking van alle de leden die in bet vormen daar Van to pasfe komen ; en, draag zorg dat alle Klin' ;letters cen volkomen en hers
ken klank hebben . Neem deeze Regels by aanhoudenheid waar,
tot gy, klem en nadruk in 't fpreeken u hebt eigen gemaakt .
Doch wees op uw hoede, om, deezen Regei volgende, Met it}
bet uiterfte van fchreeuwen to loopen . Deeze misflag treft mesa
Incest aan by Menfchen, die, in fpyt, en met verfmaading, vanalleni
regel . en voeglyl.hfid, fchynen beflooten to hebben, over de aandagt des gemeens to heerfchen. Ciczito vergelykt zulk flag van
Redenaars by Kreupelen, die`te paard ryden oin dat zy niet kunpen wandeleno zy bulken om dat zy niet kunnen fpreeken .
DERDE REGEL .
`V$RKRYG EENE MAAT, EN VERSCI5EIDENIHEID IN DE HOOGT14
V4I' UW' STEM .

DcPEentoonigheid, waar over men in de oppnbaare Spreeker*
;o zeer klaagt , heeft men voornaamlyk toe to fchryvea aap t verzuimen van deezen Regal . Zy veigenoegen zich doorgaans met
den zekeren Sleutel, die zy, ig alle gelegenheden, en by elk onderwerp, gebruiken ; of,indien zy verfcheidenheid willen maaken,
is dit alleen naar gelange van bet aantal hunner Toehoorderen, cu
de grootte van de plaats, waar in zy fpreeken ; zich verbeeldende,
dat, op een hoogen Sleutel to fpreeken , 't zelfde is als luid fpreeken : en niet bedenkende, dat het hooren of niet hooren van een
Spreeker meer afhangt van de ondetfcheidenheid en klem, waar
mede by zype woorden git, dan van de hoggte waar op by zynq
R em brengt.
Maar bet is een weez-nlyk verctschte in een goed Redenaar,
dat by in ftaat zy om de hoogte zo wel als de flerkte en toon zyner ftemme , naar eisch der omftandigheden, to veranderen . Verfchillende foorten van voorfteilen vQtdcren verfchillende hoogten
'van ftem . De Natuur hart ons bet verhaal eener gebeurtenisfe,
bet voordraagen van een bewys, bet bevelen van cen dienstknegt,
bet uitboezemen va7 fchrik of toorn, bet voortbrengen van zugten en hlagten, niet alleen op onderfcheide toonen, maar met
ver-
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gerfchillendeverhefngen van fem, to doen . De Menfchen fpreeken op onderfcheide trappen des ouderdoms, en in veifchillende
omftandigheden, uit zeer verfchillende S'eutels . De Landiooper
als by bedeh ; de Krygsman als by beveelt ; de Nagtwaaker als by
het tlur des nagts roept ; de Overheid als zy eeu Bevelfchrift aankondigt ; de Raadsheer als by redenvoert ; de Minnaar y1s liy zyne tedere minrietaal uit, verfchiilen niet inin in dC Toonen, die
zy gebruiken , dan in den Sleutel uit welken zy fpreeken. Het
Leezen en Spreeken, derhalven, waar in men al de,verfcheidenheid van uitdrukki'ig van 't weezenlyk leeven naaboo;st, moet
geduurige verinderingen in de hoogte der Stem hebberi .Tot bet verkrygen van bet vermogen van den Sleutel,, waar uit
gy fpreekt, naar welgevallen, to veranderen, moet gy u zelven
gewennen uw item to fchikken naar verfchillen?p Sleutels, van de
laagfte tot de hoogfte nooten, die in uw vermogen zyn . Veele
deezer zouden noch voeglyk , noch aangenaam in t fpreeken weezen ; doch de oefening zal u zulk een bedwang over uwe item
geeven, als nauwlyks op eenige andere wyze kan verkreegen worden . Deeze proeve herhaald hebbende, tot *at gy met gemak de
flenr op onderfcheide hoogten kunt verheffen, lees dan, om deezen Regell meer en meer to becdfenen, opftellen, waar in verfcheidc fpreekers vooikomen, of zamenfpraaken, en agtneemende
de hoogte der flem aan elk voegende, en tragtende die to veranderen volgens bet voorfchrift der Natuure .
In een en bet zelfde Opiiel zal bet dikwyls noodig weezeil de
hoogte der flem to veranderen, van bet eene gedeelte tot bet andele overgaande , zonder eenige .verwisfeling van Peifoonen .
Waarlyk, elke volzin, die geleezen ofgefprooken wordt,laat verfchillende ftemverhelfingen toe, in de onderfcbeide gedeelten,
en bier van hangt voornaamlyk, misfchi~n gcheel en at, de`tvellut4enheid der uitfpiaake af.

VIERDE REGEL,
SPREEK OWE WOCRDEN E14PIIIAARTIG EN PRAAY UIT .

Het valt niet getnaklyk cen regelmaat op to geeven, waardoor bet eigenaartige der Uitfpraake bepaald wordt . Gelecrden,
de aficiding der woorden tot een iegelmaat der Uitfpiaake willende maaken, fpieeken dikwy s de woorden uit op eene wyze, die hun den naam van gemaukten en Pelanten doet krygen .
Licden, van de gioote Wereld, behouden, nit tegenflaance al
hunne befchaafdheid , dikwyls zo veel van de LTitfpraak aan hunne
Landitreek byzonder eigen, of begaan zo grove misflagen in
fpreeken en fchryven beide, dat de eer, om tut voorbeeld .ri cencr naauwkeurige Uitfpraake to ftrekken, hun althans niet tockomt . Misfchien zouden wy deeze regelmaat alleen moeten zoekcu
1 4
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ten by Menfchen, die de beide bovengemelde Charakterg vet!
Hnigen, en, met de keurigheid van rechtfchaape Letterkunde,
de fraaiheid van bet leeven in de befchaafde wereld paaren . Ret
agt{laan op zulke voorbeelden, en een vrye oinmegang mec Menfchet van opvoeding, zyn de beste behoedmiddelen, tegen do
wadftaller# van eerie laage en landfchaps Uitfpraake . - De wanklanken, ten opzigte van de uitfpraak der woorden , zyn onteNar z
eenigen plaatzen de h waar dezelve nict zyn moet, en lxatcn dezelvg agterwege daar ze behoort ; zommige verwarien de f en de
v ; anderen geeven een' misvormden klank aan de dubbele Klinkers
aa, oo, of voegen eene menigte van Medeklinkers zaaien, fonder
op de Klinkletteis behoorelyk agt to geeven .
Deeze nnsflagen
en ontelbaare andere van denzelfden aart moeten verbei ei d ii'oi den
volgens de Uitfpraak van een Heer, dien men veronderftellen mag
to vedl van rile wereld gezinn, en daarin vei keerd to hebben om den
byzonderenTongval van her Laitdfchap zyner herkomfte to behouden .
VYFDE

REGEL .

SPREEK ELK WOORD,UIT MEER DAN ELN SYLLABE BESTAANDE,
UIT MET ZYN EIGEI( ACCENT.

Hot is noodig deeze onderrigting to geeven , om dat veele Re .
denaars eene vreemde en pedantfche wyze hebben, in bet Accent
op'de woorden to zetten ; hot voor een' Regel houdende, bet
Accent zo verre agter aan to brengen -Is eenigzil , s mogelyk is
con Regel, die niet gegrond, is op de wettcn der welluidenheid . In
het Accent op de woorden to zetten, dienen de dooigaande gejvoonte, en een good oor, tot de beste Leidslieden : alleen hebbe
inen op to merken, dat bet Accent met inoet geregeld worden,
volgen : do eigendunklyke regelen van de hoeveelhcid der Syll4 .
ben, doch naar het getal en de natuur der enkele klanken .
(Het vervolg by de eerfie gelegenheid) .

RENZAAME OVERDENKINe, BY c LEGENHEIP VAN
QNWEDER .

UN

GEDUGT

had ik nu den fchelklinkenden toon der Serafynen, op dat
A chik! myn
verheven ondeiwerp filet ontheilige door do laagheid

Doch, waarom zoude ik my her onmoogvan myn gezang !
Waarom nrem ik vent , zulk eene
lyke toewcnfchen?
Reile hoog .e to beklimmen?
Laat ik hover myne gedugten
langs vlAge paden dc,en weiden, op dat Con uitglippendc trod
mooglyic niet eenen gedugten val to wege bienge .
Myne z nnen, door verfchillpnde voorwerpen aangedaan, terFyl de Zen zig nog in vollen glans vertoonde, Legonnen, kort
132
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vi;' dat dezelve de Westerkim met gnud bezoomde, vaoo langzaamerhand to verftompen, en hielden zich min ',or , p •n erkzaain 01ntrent de voorwerpen buiten zich .
Myn Geest, door ingefpapneulleid vermoeid, voelde eene w,nord .- in haare iedeneeruwgs
kragt.
-- De Slaap, my dus gefchikt vindende voor zyne
verrasfing, breidde zyne donsachtige Vlerken over myne oogieden
uit, en maakte my voor alles onverfchillig .
Wanerdus ofchelutnagmelustokn
nen gaf, en de nagt, door zyne floerfe fprei, waar medg by bet
Halfrond bedekte, a :n oog en oor alle voorwerpen onttrok, wierd
eene fluime .ende waereld, door bet geiruis der opgcro!de hemelen, uit eerie onftuimige Zee van inbeeldingen, eenskiaps tot
haare v oorgaan .i e denrenskiagt opgewekt .
De*, Bixem
zweefde ginds en weder, en fcheen alles, wat zyne varut wilde
breeken, to zullen ne_iervcll,:n .
leder ftraal wierd bantwoord door bet fchor gclu~d des dondeis, die den Aardkloot
dieigde to fplyten, of ult zynen As to iukken .
Deoze gedugte ontwaaking fcherpte myne zinnen ; en wekte
mynen gee,,t op tot ingefpannenheid .
Nu lag ik verbaasdd
ter neder tusfchen vrees en hcop ;
doof door bet gekiair
duizelig door bet blueiI~,vuut, dat de
der donderklo ten ;
vaale fpici des nagts ve,gulde, en my een uitgeftiehten Holifon
verfchafte .
De maan fcheen, op dit vrec~,lyk gezigt, haare
ko--ts to rug to mennen ; en 't was, als of de fterren uit hunne
kringen geflooten wieiden . - De hemelen kraakten, doer hdt
aanraakcsu van Gods vinger ; - de pylers der aarde bcefden ;=het gebeigte, bet wood, waggelde dorar bet uitb •rftende vuur,
en bet gehuil der ftormwinden . - Het Geheelal fcheen nu tot
ecn Tophet gefteld to worden ; en de ganfche natuur, dreig .i e
t'onderfte boven to zullen keeren . --- M .:nsch en vee zugteden ;
- al wat inyn oog zag, en myn oor hoorde, was gevaarlyk ;
- leevende was ik gelyk aan de geenen, die de gratkelders
bewoonen .
God leeft! - zeide myne Ziel ; - mooglyk wenkt By
den dood, om bet aangeftooken Salpeter zich tot ecn masker to
maaken, ten einde my, van agter bet zeive, to befpringen . Mooglyk voert my de eerstkoniende blixemftiaal met zich naar bet
gaapende graf. - Zal ik my verfchuilen? - Maar waar 2Mooglyk nog den oogenblik, en bet giaf 7elf zdl my tot eene
rchudplaats ve ftrekken .
Deeze nagt fchilderde aan mynen geest bet leevendigct tafereel
van den jongften dag ; wanneer duizend donderflagen, die de hel
zulen doen wedeigahnen, den boozen zo gedugt ziI'en zyn, ak
dlo u ;tfpraak van bet vluelcvonnis, dat zy wanhoopend verwagten
to zullen hooien .
0 nacht, waar in de wraakc Gods boven myn hoofd zwcefde ;
--- en vie weet, hoe veelen getioffen zal hebben ; data• ik, c ho
ii, de vrorfle ly flood der gecnen, die Hein hc ;,diY;cn, nug gefpa .lid ben ; -- gy leveit M y fl f OM hen ' ;io,t to m .ial.en, aic
~ ;
d, .,
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den donder ten mynen opzichte in zyn vermogen bepaalde, en Wo
pylen des blixems verffompte .
Mogt ik, by bet geduurig denken aan denzelven, de hoogheid
uwer Majefteit, 6' God, diep in myn hart voelen zinken .
$yt gy het voorwerp van mvne vreeze ; de regel van myn doen ;
bet leeven van myn leeven ; het licht van myn vent end+
I3an zal, wanneer het gedugte tydftip gebooien word, waarop do
dood die vreeslyke maaijer, zich bereidt • om my in to oogften ;
en,zynen fikkel in mynen wortel Nat, het fombere graf my tot
gene rustplaats verffrekken ; dan zult Gy my ryp bevinden om
overgeplant to wo ; den in het ryk der Serafynen ; .om aldaar, met
.de duizenden, die het Lam hulde doen, U en den Lamme, eeuvr
uit eeuw in, het driernaal heilig toe to zwaaijen.
C. r .

LEEVL!NSRERELS VOOR DE JEUGD .

(Uit het Engelach .)
ZELPKENNIS .
anneer gy de Gebreken van anderen opmerkt, overweegt dan
of gy 'er zelve nict aan fchuldig fUat . Kennis van ons zel.
ven to krygen is bet beste middel, om de Gebreken van anderen
tot een fpiegel to m .,aken ter ontdekking van o ; ;ze cigene .
Wy kunnen zo veel leeren uit de Mlsflagen onzcr vrienden als
uit hunne Lesfen .

W

NIEUWSSIERIGHEID.

„ Luistert niet na ales wat gefprooken wordt", zegt SALOMO,
op dat u4v knegt u niet vloeke . 't Is nauwlyks to gelooven, hoe
veel ongemaks de Nieuwsgieiigheid baalt, wanneer zy tot gehei.
men, die best onbekend blyven, wil indringen . Het ontdekken
van zodanige geheimen vervult het gemoed met agterdngt, maakt
ons gedrag onbeffend!g en verward . $en toverglas to bezitten, 't
welk ons al de boosaartigheid , d!e rondsom tegen ons zamenfpant
en werkt, ontdekt, zou een groote ftraf weezen .
Het werdt voor een proefftuk van voorz 7 gtigheid in roMPFJUS
gehouden, dat by alle de Papieren van sERTORIUS verbrandde,
yonder een cog in dezelve to ilaan . Het voldoen deezer Nieuwsgierigheld zou hem, 't is waar, zyne vyanden ontdekt, doch hun
teffens overzoen'yk gemaakt hebben .
Judien gy een geiust leeven belnint, verbant uit uw , byweezen
de Leugenaars, Kwaadfpreekers en Lasteraals . On , ~erzcek niet
nauw,vat anderen van u zeggen, noch omtlent de misfl, gen ewer
Vrienden . Wie dit doet handelt als icmand, die 't hout verzamelt
om zyn eigen huis to verbranden .
Gaf
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gf niemand aan Leugenaars, Kwaadfpreekers en Lasteraars
moor, bun geflacht zou binnen kort geheel uitflerven .
HOOGMOED.

Nauwlyks ooit toont iemand zich in het voordeeligfte licht, als
by bet meest bezorgd is, om zulks to doen .
Erengt die rustlooze drift om in alle zelfs de minfte omftandig .
J eden, den voorrang tre hebben, to onder . Deeze werkt, gelyk
veele andere drifter, ftrydig met bet einde, 't welk zy b edoelt .
in flede van u aging to verwerven, maakt zy u een allerlasOgst
Medgezel .
Legt 'er u meer op toe, oip Kennis to verkrygen, dan met de
verkicegene to fchitteren . De Menfchen geeven zich dikwyls
veel moeite,om den kleinen voorraad, then zy beiitteh, te verkwisten, loch weinig, om meer to verkrygen .
Wy zyn zeer geneegen, om, in gezelfchap, anderen te onderrigten, om dus onze meerderbeid to toonen . Hot zou verflandiger weezen, fpaarzaam met onze kundigheden to zyn, en anderen
gelegenheid to fchenken, om de hunne aan ten dag to leggen.
Zulk eene'fpaarzaamheid zou ons, 31o geen Vrienden, ten nninflen
Begunftigers, verwerven .
Laat het voor andere over uwe verdienflen to Ontdekken ; zy
zullen u to hooger fchattcn als bet hunne eigene vinding is .
Een verftandig Man zal zich wagcen van eene uitfteekenheid
in beuzelingen to toonen . Hy zou 'er door bekend worden, Wa
koste van veel waardiger begaafdheden .
TROTS TIET D.

In ftede van met veragting neder to zien, op Menfchcn naar
den Lyve, of naar de Ziel gebrekkig, past het ons GOD Et danken, dat by ons beter gemaakt heeft .
De Trotsheid ging met nroGENSS in zyn ton, en daar in maatigde by zich aan over ALEYANAER , den ti otsften aller ftervelingen,
to gebieden .
EERZUGT,

Waare verdienfte is een geneesmiddel tegen valfchc Eerzugt .
Een Man van verdienflen kan zyn Eerzugt tier bepaaleu tot
middelen, of gunstbejag : in deeze vindt by niets weezenlyks tot
voldoening van zyn hart : dit kan ,a1leen berusten in de Etre, uit
waare Deugd voortfpruitende .
STYFZINNIGHEID .

Duldt eerder dot gy ongelyk krygt wanncer gy gelyk hebt, dog
dat gy gelyk zoekt to krygen, wanneer gy ongelyk hebt .
Injien de geest eens Regeerders tegen u ontftooken is, wyl:t ;
toegecven heeft den zoen van groote beledigingen to wege
gebragt .
Twrstredent nooit om de overwinning : maar om de waarheid
tC
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to ontdekken ; en hoort de Stem der Rede uit wiens mond dezels
ook voortkomt .
Laat n :mmer uw Moed trots, uw Befluit hardnekkig, uwd
Wysheid dooitrapt,, of uw Geduld laf weezen .
Len onbuigzaam flyfzinnige geaartheid moot veel verdraagen,
en zal weinig winnen .
,Alles naai de maat van onze eige Rede to willen afmeeten en
daar op to flaan, is onregtvaardigheid, en een inbreuk op de algaene Regten des Menscladoms .
Foet altoos wat gy oordeelt Regt to zyn , en laat anderen 't zelfde vooriegt. Hot laatstgemelde is een Pligt aan den Naasten verfchuldigd, en beide zyn bet Pligten, ons door onzen Maaker afgc .
vorderd .
Verfchil van begrippen is zo natuurlyk als bet verfehil van weezenstrekken : en 't maakt, om zo to fpreeken, bet zout des gefp reks uit . Waarom zullen wy dan geftoord weezen, op lieden
die anders denken dan wy.
GE HEIMitOUDING .

Indien gy anderen Geheiriahouding wilt leeren, begirt met u
2elven . Hoe imincrs kunt gy verwagten dat eon ander uw
Geheim zal bewaaren ; wanner gy zelve daar toe niet in ftaat
zyt ?

Het is zo groot eene ondankba-,rheid, de gunften van cone
Minnaares to openhaaien, als die van (on Vriend to bedekken .
De bekwaamheid om in zaaken van gcwigt geheimen to bewaaren, wordt best bedckt door cone openhartigheid in heuzelingen .
.T BESTUUR DER . TONGE .

Weest omzigtig in 't fpreeken . Dit kan nooit fchaalen en veea
hinders voorkomen.
Meermaalen heeft iemand, door zyn Tong, dan door zyne
Dcugden, zyn Fortuin gem, ;akt ; loch ook meermaa'en daar door,
dan door zyne ondeugden, zyn Weivaaren om ver geftooten .
Spreekt, op eene openbaare plaats, of aan eon gemecne tafel,
van niemmd veragtlyk ; op dat Been Wend van den befpiookenen
u ten ftiyde daage, of u tot heiroepen dwinge.
Eons veronderiteld zynde, dat bet con gebrek is van elk gunRig tc fpreeken, zal men egter wocten toeftaan ; dat bet den
voorrang verdient v ..n eenige Deugden : dewyl bet de zekerfte
befcherming oplevert tegen andeier opfpiaak .
Ten opzigte van die met ons in rang gelyk flaan, is bet cone
+[mindere onvoorzigtigheid meesterlyk to handclen, dan op e . .u
meesteragtigen Loon to fpreekei .
Nooizaaklykheid zal eon ge bedryven verfchoonan ; dan die to
regtvaardigen kan noon noodzaaklyk weezen .
Wagt u zo wel van fchielyk laaken als van voorbaarig piyzen .
,, Die
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W, Die zynen Vriend zegent met luider ftemme, zich 's mor,j gens vroeg opmaai .ende, bet zal hem tot een' vloek gerekend
worden" luidt SALOMONS fpreuk . Gemaatigde ]of, ten rechten
tyde "geoeyen , is van grooten dienst tot bet verwerven van de
agting der menfchen . Ongemaatigde, luidrugtige, en onbepaalde
]of doet in ons een wanfmaak ontftaan tegen den lofredenaar, eu
tegen zyn Vriend bet voorwerp zyns lof.
Hoe vreemd is bet dat de Menfchen ftaan blyven op de mi„ fte
byzonderheden van zaaken hun betiefende , en vergeeten toe
dikwyls anderei hun verveeld hebben met hun verdrictig verhaal'?
WE LDAADIGHEID .

Retteed uwe guns tbetooningea aan die bet verdienen : en elk
zal dankb.tar weezen .
Weldaaden al to ligt en to veclvuldig beweezen, hebben doorgaans ondankbaarheid ten gevolge.
Waare weldaadigheid bataat Diet in tuim en rykiyk maar in gep- st en ten rechten tyde to geeven .
Geef liever niets dan beneden 't geen men van u verwagt . Gy
verliest deeze gifte en behaalt geen dank .
Hy weigert maar half d , e in a ns weigert .
Een eenvoudig kleed, aan een arm man gegecven, zal u grooter cieraad weezen dan bet rykfte gewaad 't welk gy zelve
aantrekt .
Etgenbelang is een beweegreden tot Weldaadigheid . Weini
gen zyn zo gering, of 't is in hun magt, u eenigen dienst to doen .
Nteis is grootmoediger dan gunften to hewyzen aan de zodanigen, die in hunnen pligt to onswaard gebrukkig en verzuimlyk
ge,veestzyn : en niets laager dan die van ons to ontvangen .
VRIENDSCHAP .

Het zy een der groote oogmerken uws leevens een opregt
Vriend to verkrygen . Vriendfchap vermeerdert allen genoegen
en verzagt alle fmeit.
Niets kan de agting van een Min krenkkn, die zyn agting in
den kring zyncr Vrienden ophoudc .
Vermydt bet beflisfen eens gefchils tusfchen twee uwer Vrienden .
't Is nuttig, de gebreken cens Vriends to weeten ; loch verkee d , hem deswegen to haaten .
Geen Mensch behoud langen tyd de agting en genegenheid zyner `Vrienden, als by z~ch veroorloft vry uit van hunnc gebreken
to fpreeken .
Nets geeft meer voets tot ongetrouwheid dan wantrouwen .
Aan een Vriends trouwe to twyfelen, is hem vei lieaen . Doet iamand denken dat gy hem voor eerlyk veiflyt, by zal u dootgaans
ecilyk behandelen .
Zyt gy genoodzaakt een aangevange Vriendfchap of to breeken,
doet bet ongevoeltg, en met ao weintg gerugts als u mogelyk is .
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NET CI1ROENBOSC IS,

Een Fabel .
(flit het Engelsch .)
vroegftc eeuwen der wereld was 'er een groot Bosch van
Jo .de
Citron-boomen, dat de fchoonfte, grootfte en keurlykfte vrug .

ten droeg. Do takkerl der boomen kromden zich onder den
last, en de lugt word, tot op eenea verren afitand, vervuld met
den aangenaamften geur . Door 't geweld des winds werden 'er
cenige Citioenen afgeflaagen, en eenige takken afgebrooken .
Zommige Reizigers, lien weg tangs trekkende, leschten bunDen dorst met bet fap der viugten, en wierpen de fchel weg.
Dit toeval bewoog de Citroenboomen, om Oppasfers to kiezen, die de Voorbygangers zouden afweeren, en bet Bosch met
hooge heggen omtuinen, om de ftormwinden to keeren . Deeza
Oppasfers gedroegen zich, in den beginne, getrouw en onbaat=
zugtlg :' dock zy voelden wlhaast dat Sulk een z`waare arbeid eenen geweldigen dorst verwekte : gevolglyk deeden zy di ezen
voorflag aan de Citroenen . „ Met voor u to werken, loopen wy
„ gevaar om van dorst to zillion vetfmagten, geeft ons de vryheid
;, om in elk uwer een fneedje to maaken , ten einde wy een drup
„ vogts hebben oin onze verdroogde keelen to laaven : gy zult'ei
„ Diets by verliezen, wy en onze Kinderen znllen 'er inieuwe
„ kragten door krygen, om ze ten uwer dienfte to bafteeden ."
De ligtgeloovige Citroenen vonden dit verzoek Diet onredelvk, en onderwierpen zich aan deezen nauwmerkbaaren last.
Doch wat was bet gevoig? De Infnyding eens gemaakt zynde,
drukten de handen der Oppasferen ze van dag tot dag fterker i
Zy bemerkten, eindelyk, dat Citroenfap in al htin voedzel nood.
zaaklyk was : zy ontdekten tevens, dat de Vrugten, hoe meer
geneepen des to meer vogts uitleverden . -- De Citroenen,
zich zo fterk geneepen voelende, wilden de hoeveelheid van
Sap op den eerften en ouden voet der affpraake brengen : dock
de Oppasfers, fterker geworden, zi tten, alle klagten in den wind
flaande, de Citroenen under de pers ; en als 'er Diet meer over
was, perften zy een vogt uit de fchellen, door 't behulp van
i erfchnklyke werktuigen . In 't einde haadden zy zich in 't
Citioenfap . Welhaast was bet gehoele Bosch bedorven : bet ge.
flat ht der Citroenboomen dood : en deeze dwingiandfche Op .
pasfers, hebbelyk gewoon aan dit verfris£end vogt, hadden zich
door hun kwistig misbruik daar van gehcel beroofd . Zy werden
alien ziek , en ftierven aan eon Rotkooitsa
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Alleenfpraak.

All waggelen myn zwakke fchreen ;

Al moot ik eerlang grafwaards treen,

'k Zal nooit de dood, hoe machtig, vrezen ;

Myn J a z u s zal myn Heiland wezen .

Beneem me, 6 Wacreld! vry uw Vreugd ;
'k Lach met dat onderwerp der Jeugd ;
'k Min u niet meer gelyk voor dezen ;

Myn j i z u s zal myn Heiland wezen.

Weet, weet, 6 Vorst der duisternis,
Dat uw vermogen krachtloos is ;
'k Zal nooit uw helfche machten vrezen ;

Myn J E

z us zal myn Heiland wezen .

> n gy, myn Vleesch ! vermoei u niet,
Al uwe Vreugde is myn 3erdriet ;
Uw Lokftem zal my nooit belezen ;

Myn I a zus zal myn Heiland wezen .

Sny Vry , 6 Dood ! myn leven af;
Ik vrees niet voor het duistre Graf :
Myn Heilzon is 'er uit verrezen ;

Myn j z z u s zal myn Heiland wezen .

Al wag'len dan myn zwakke fchreen ;
Al moet ik eerlang grafwaards treen,
'k Zal nooit den Dood, hoe machtig, vrezen ;

Myn j r. z u s zal myn Heiland wezen .

K . V. az .

R otterdem .
den 9 April, I77 .
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,i1ENG EL AVEAK,
T0TPPIb3AYE LETTEREN,IrbNSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

VERHANtELING OVER DE I#OOP .
`'hales rogatus , quid maxime commune esfet omnibus-P
Spes inquit . Hanc enim etiam illi habent qui aliud nihil .
-

O

ngetwyfeld is de Loop eene der fterkfte, en tevens
ook eene der aangenaamfte, eene der verkwikke ..
lykfte aandoeningen des gemoeds, die een mensch hebben kan , en van den alwyzen 8chepper verordend y om
een groot, om een zeer aanmerkelyk gedeelte van ons
geluk uit to maken . Zy word tog geboren uit een be•
zef van eenig goed, op eenen zekeren afftand van ons
Uit een bezef van wenschbare vooirgpplaatst . - fpoedige zaken, of omftandigheden,"om welke to be .
zitten, en re eenigertyd onder onze magc, of eigendom, to krygen, men eenigen grond heeft . Uit
een bezef van gocderen, die aanaaande z' n ; die wy
wei op eenen zekeren afftand van ons befchouwen, dog
niet flegts
zo, dat zich tot derzelver verkryging
cenige mogelykheid opduet , maar dat er zelfs zeer
veel waarfchynelykheid zy , dac wy dadelyk tot der.
zelver bezit komen zullen .
De Hoop neemt niet weinig of of toe, naar mate de ver .
kryging moejelyk of gemaklyk zy . Hare vermogens, hare
kragten vermeerderen, als 'er zich eene groote waarfchynelykheid opdoet, om in het bezit van zaken, door ons
ernftig begeerd , to komen ; en zy vermindert , wanneer
de waarfchynelykheid jfneemt . - Zy vermeerdert nog
bet meest, als men in de bejaagde voorwerpen ons by-`
zonder geluk vindt opgefloten ; naar mate dat grooter en
uitgeftrekter zy, verwydert zich de kring van onze Hoop
merkelyk ; en waarlyk de voornaamfte grond, waar uit
de Hoop geboren word, is de verwagting van het geluk .
.---- De voorftelling der bezitting van cen goed, in
we1Jc
1 . DELL . MEtWELW . N O . $ .
7,
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welks bezitting wy een -voornaam - deel van ons gel*
agten gelegen to zyn,, deye voprflelling doet de Hoop
in hot hart geboren worden . - Want, waarlyk, in..
lien de mensch, zich. Wet een gelukkiger ftaat verbeeldde, in de bezitting van zeker gewenscht good, dan by
nu dadelyk bezit, wat'zou zvn hoop opwekken, wat gaande maken? immers niets . * By mangel van dusdanig
voorgefteld geluk, moet---de Hoop , die flrelende gernoedsaandoening, dra verzwakken ; zo niet den boezem
ten eenemaal verldten en - ontledigen . Deze flrelende aandoening des gemoeds, de Hoop,
waren de Ouden gewoon onder verfcheiden • zintiebeelden, en onder- verfchillende tekeningen of to fchilderen ;
welke alle, waarvan zy zich in hunne fchilderyen, en
beeldfpraken, bedienden, hier op uit kwamen, 'dat : z
's menfehen verw'agting op de bezitting van een ze"ker
good, 't gecn men zich in een aangenaam, in een • zeer
gunflig licht voorftelt, aanduiden . Maar, terw 1 mete
gewoon was de Hoop op vele- en zeer onderfcheiden
wyzen to vertoonen, had men nogtans merei1deels ,de
gewoonte om by derzelver beeltenis een anker to plau7.en .
Hierinede gaven zy deels - te knnen, h1
de Hoop flandvastig en onbewegelyk is ; en deels, dat
zy, even gelyk een Schip in de holle baren, aan zder
vele wederwaardigheden onderhevig , 'geduurig bloot
flaat , om door ftormen en tegenheden beloopen to wor.
den ; en de aanvallen en woede van verfchrikk-elyke onEn, 'in `de daad,
weersbuien to moeten doorftaan .
hoe volitandig de Hoop den mensch byblyft , hoe zeld.
z_aam zy hem in den allergrootften nood zelfs begeeft,
hlykt overvloedig ; dewyl men, van alles verlaten, beiwaarlyk tot zulk eenen deerniswaardigen - flaat vervallen
kan ,° dat "er nog niet eene kleine flikkering van bet ver .
Rwikkelyk licht der liefelyke Hoope in onzen boezem
blyft fchynen .
De Heih'e Schrift bedient zich van hot zclfde zinnebecid, en fprecl .t van de Hoop,, als van een Anker der
Z,ele, 't welk zeker en vast is .
I Deze "Hoop,
waar van de Heilige Schrift gewag maakt ; rust ontwyfelbaar oU den zekerflen , op den,onwankelbaarften grond.
Zy fleunt niet op iedele of vergankelyke dingen ;
op verdigte fabelen , uit de verdorven begrippen der
blinde Heidenen voortgekomen, noch op inzettingen en
lee-
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1eei+ingen an ~ 2:ondige en ligtdwalende menfchen : ze ig
gegrond op het eeuwig blyvend woord van God, bet
doet vooruit zien op goederen, welke gelenen 7yrt
'geen
in 'd si t en Hemelfche gewesten, in de gewesten der
Eeuwigheid. --- Goederen, in de Hemelen bewaard ;
daar ze door motte, nogh roest verteerd worden, noch,
de Dief kan doorgraven ; beftaande in dat gewigte dat
eeuwig gewigte van Zaligheden, 't welk nooic menfchen,
cog gezien, nooit menfchen oor gehoord heeft, noch .
ooit in bet hart van ftervelingen is opgekomen .
Goederen , waar van de gemarcelde Scefanus , en de
doorgeleerde, de' verlichte Paulus, eenige weinige, eenige zeer flauwe trekken met fterfelyke oogen hebben
mogen aanfchouwen .
Op zul:e goederen doer
ons de Heilige Schrift ftaroogen . •- - Goederen, die niet
falen kunnen j nimmer falen zullen ; aangezien de Schen~
ker, van wien zy afdalen, de nlilde, de oneindige Ge,.
vet` alles goeds, God zelve is . - Ook zyn ze, ten
aanzien van hunne volkomenheid , om den mensch ten
toppunte van geluk - van onveranderlyk geluk to voeren, ver boven htt bereik van alle wisfelvalligheden ;
ver boven hec bereik van onvolmaakcheid,,,zyn ze van
then aart, dat zy alle de begeerten j de, wydstuitgeftrekte begeerten der ziele vervullen kunnen , en dezelve ten hoogften trap van volmaaktheid opvoeren .
=
Tot zulk eep hoogst volmaakt Goed leid de
Hoop, van welke de Heilige Schriftuur melding rnaakt,
den mensch op . - Daar alle de Hoop, welke van
elders geleerd word, in waarheid geen vasten grond
altoos heeft ; om dat zy flegts gebouwd is op wankelbare begrippen van onverhchte ftervelingen , niet
befcheencn door den helderen glans van het Euangely ;
of dat ze rust op inftellingen van menfchen, op leeringen van eigen winding .
Men vertoont wyders de Hoop beeldfprakig , onder
andercn, ook als eene Godin, geboren uic de duisternis en gezoogd door de ligtgeloovigheid .
Achter hasr laat men volgen een ftoet van Nimfen, die
haar geftadig vrolyk toejuichen j terwvl de kommerlyke , de angstvallige vrees haar vooruitgaac .
Zy
wend intusfchen haar gezigt ten Hemel, als van daar
de eenigc vervulling barer begeerte vcrwagtende . -Zy
heeft een zcer helder gezigt, doch trebt het zelve eea
wei .
Z 2
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weinig donkeragtig , om dat zy zich zo menigma1 i
bedroeven moet , als zy hare begeerte niet vervuld
ziet . Men last ze, leunende op eenen ftok, krom enr
vooroverg.aan ; om dat de Hoop , zich vgelmalgn,
met cene blinde verbeelding ydel vleiende, heimelylc
opklimt tot het laatfte tyd(tip van 's menfchen leven ;
't welk al hopende, langzamerhand, door den bevenden,
den triflenden ouderdom bekropen word .
Men
doet haar wankelen in hare tredcn ; verbeeldende de
onzekerheid , en bedriegelykheid der Hope, in vele ge
vallen ;; dewyl de hopende menfchen dikwils verliezen,
'r geen, zy menen reeds in handen to hebben, 't geen
zy zich verbeelden alrede in vollen eigendom to be~
zitten .
' Hoe aartig deze tekening, hoe verruftig de uitden .
king in dezelve ook wezen moge, ze mist dien zekeren,
then onbewegelyken grond, waar op de Hoop , in de
Heilige Schrift afgebeeld , rust . --- Want, fchoon
men deze beeltenis de ogen ten Hemel doe verheffen,
om van daar de vervulling harer begeerte to verwagten ;
zvn hare grondvesten , op welke ze bouwt , veel •'te
zwak, om 'er een volledig gebouw op to ftutten, om .' ter
volkomen op to kunnen vertrouwen .
Hier van
daan voegt men by dat zelfde Beeld de kommerlyke
vrees, en doet hot uit de duisternis geboren worden .
Voorwaar Zinnebeelden , welke volmaakt aanwyzen , hoe zwak een vertrouwen deze Hope hebbe .
't Geen to meer plaats heeft, om dat zy geen ander uitzigt heeft, dan op aarfche, tydelyke en vergankelyke
goederen ; op zyn best', binnen den engen kring van dit
kortitondig leven, en veeltyds binnen nog veel enger
perk bepaald .
Ik kan niet nalaten , hier nevcns nog eene andere
Beeltenis van de Hoop to voegen ; welke niet minder levendig, niet minder gcestig dan de voorgainde uitge_
dagt ; dog to gelyk nice beter gefchikt is, om een vol_
lcdig vertrouwen, zonder wclke tog de Hoop niets is,
to kunnen vestigen .
In deze twede Beeltenis word cone Vrouw afgete_
lend, kerende het gezigt opwaards naar den Hemel ;
gekleed in een groen gewaad ; in de hand houdende eenige gebroken pylen ; terwyl ze geplaatst is op den mond
of opening van eene kilt .
By haar vocgt men ee_
ne

OVER DE HOOP .

341

neKraai, de goede uitkomst, en Nemefis, de Godin der
wraak . .- Voor haar henen gaan de verbeeldingen .
~a . . ,'; ,,,Deze fchildery is niet min levendig dan de eerlte,
om aat , de Hoop zich hier in alle derzclver trekken duidelyk vdrtoQnt, zo als zy plaats heefc by hen, die door
geen klaarder licht dan dat der Rede alleen beftraald
zyn . Laat ons ieder derzelver byzonderheden eens wac
reader befchouwen, en ons eenige ogenblikken by dezelven ophouden .
Het is een fchoon denkbeeld,-de Hoop het gezigt Hemelwaards to doen verheffen .
Alle Hoop, welke
niet derwaards uitziet , is loutere ydelheid .
De
Hoop eenes Kristens kan zich met grond tot den onveranderlyken God verheffen ; zy kan ftarogen op, den Hemel, de plaats der ware beftendigheid, de eenige plaacs
van waar vergenoegen , van onveranderlyk geluk . Dan deze kennis verlichtte flegts in zo ver bet verftand
der Ouden, der Heidenfche Wysgeren , dat zy uit de
Rede begrepen , hoe de oorzaak van alles, de Formeerder - van al het gefchapene, haren gron ifag in de onveranderlykheid had ; en dat uit deze Bron van Eeuwige
Gelukzaligheid eeniglyk ons geluk moot voortvloeijen .
Dit begrypende, deden zy de Hoop davom het
gezigt ten Hemel heffen .
Het groen gewaad geeft
to kennen, hoe de Hoop nimmer verandert, maar altoos jeugdig blyft ; fchoon de mensch in jaren opklimme.
- De geduurzaamheid der Hope, hare onveranderlyke
ftandvastigheid, word ook door de gebroken pylen verbeeld ; naardien de mensch niet flegts zyn leven lang
"blyft hopen ; maar, gefterkt door de Hoop_, de felfte
pylon van tegenheden verbreekt .,
Zy tog verwint
djkwils de grootfte wederwaardigheden ; tart de fchromelykfte gevaren , en weet derzelvcr aanvallen to verydelen .
J)it vermogen behoud de mensch gewonelyk tot hoc
jongfte ogenblik zynds ]evens .
Men verfiert, dat Pandora de kist, door Jupiter met
rampen voor het menschdom opgevuld, geopend hebbende, alles daar uit vloog, en zch over de gehele wereid verfpreidde , uitgezonderd allenia de Hoop die,
onder in zynde, in den mond der :ist hangen bled ;
terv,wyl Pandora, door deze vertoning verfchrikt, vol
verbaasdheid, het dekzel toe fmeer , eer de Hoop 'er
Log uit was .
Dus ontdekte Pandora de Hoop in
hot
Z 3
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fiet midden der Rampen . Dit is de reden, dat men do
Hoop plaatst in den mond vat} de kist .
By dc Ouden was 'er geen twyffel ; of de Kraai'voot:
fpelde toekomende dingen, en men Meld ze 4doorgaans
voor eene aankondigfter van geluk ; waarom zy dan ook
de Kraai gewoonlyk plaatflen in den ftoet , die de Hoop
verzelde.
Gemerkt alle Hoop op eene goede en gelukkige uitkomst wagt, zo mag develve haar ook niet verlaten .
Deze trek en ftrelende -begeerte nu word nog fterker
uitgedrukt door een Cupido ; beduidende die geweldige
drift, daar de Hoop veeltyds van verzeld gnat ; 't geen
uic het woord Cupido zelve gevoegelyk is of to leiden .
De verbeeldingen treden voor uit . Menigmalcn vliegen onze denkbeelden onbedenkelyk ver . Ze ftellen ons
de hecrlykfte vertoning der dingen voor ; zy vliegen
de Hoop voorby, dikwils zeer ver vooruit . Hoe vaak
verbeelden wy ons de genieting van zekere gewenschte
oederen, waar op wy nauwlyks regt hebben , om flegts
auw te- hopen ; en hoe menigvuldig malen verbeeld tde
Hoop jets groots van cene zaak, waar van de bezittin~
ons nauwlyks aandoet .
De Hoop der flervelingen
is veelal -zo vlug` in bet vooruitlopen, dat zy zich
niaar al to zeer uittrekt tot gansch onmogelyke dingen,
of tot beuzelingen, die zulk eene vuurige bejaging onwaardig zyn , en flegts in loutere inbeeldingen, in enke •
le iedelheid beftaan .
Dan de Wraakgodin by de vleiende Hoop!
,
'drat zal doze, vraagt men billyk?
Stervelingen
bepaalt uwe losfe, uwe wufte begeerlykheden ; bepaalt
iedele weiifchen ; op dat zy zich trimmer uitfhrekken,
tot bet bejagen van ongeoorloofde, en onbetamelyke,
of bet driftig begeren van onmogelyke dingen : dan zult
in vollen nadruk ontwaar worden, hoe gepast deze
gNod by de Hoop voegt . Gy zult in uwe eigen boe-frin
zem de wraak" gevoelen, en tevens overtuigelyk zien,
met hoe veel nadruk deze Godin den ftoet der Hope
vergezelt .
Al to jammerlyk word sulks to dikwerf ondervonden van hun, welken de iedele begeerten
van hun hart den losfen, 'den vollen, teugel vieren .
De Godin Nemefis wierd verbeeld, als de Temfter, de
Bedwingfter van 's menfchen hoogmoed ; om hem bier
door to leren, dot by to vergeefsch een b •eftendig ge-luk ,

9
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luk, eenen onwankelbaren voorfpoed, in aardfche goe .
deren, in wereldfche grootsheid waant to vinden .
Twyfelt in het minst niet aan deze waarheid , gy alien,
dft'-°ftfi~ belang ftelt in uw waar en wezenlyk geluk .
O we Hoop moet'beperkt blyven binnen ze' • ere
palen, of gy loopt ieder ogenblik gevaar, dat u de
Wraakgodin met hare ftraffen agterhalen zal .
Zyne Hoop , zyne iedele begeerten niec vervuld to
krygen , is doorgaans de fcherpfte doorn , de gevoeligle prikkel in ons vleesch . Dwaze ftervelingen als wy
zyn, wy begeren veelmalen , dat alles om onzent wil zal
omgekeerd, in een anderen vorm gegoten, en de gan .
fche orde der dingen veranderd worden .
Mist
l;y daar in, en word al het gefchapene niet aan uwe
dwaze begeerten onderdanig gemaak€ , - zie- daar de
Wraakgodin ontneemt u op eenmaal al uw genoegen,
al uw geluk, en verfcheurt op eenef bloedige`, op eene
Allerfinertelykfte wyze , uw Hart en l3oezem .
Niet zonder reden piaatften des de Ouden de Wraakodin, by de zagte en vleiende Hoop .
Alle menPchen tog, welke hopende niets anders op bet oog hebben, dan aardfche vergankelyke goederen, "welke niets
anders bejagen dan de welluscigheden dezes levens , ge.
voelen de werking, de wrange werking van de Wraakgodin, maar al to vaak in hunnen boezem ; telkens naamlyk, als zy misfen in hunne oogmerken, als hunne hoop
en verwagting word to leur gefteld .
Ziet daar, dusdanige Zinneprenten hadden do Ouden
van de Hoop, en met zoortgelyke koleuren-wisten zy
dezelve zeer levendig of to beelden .
Zo f'childerdc men die ftrelende gemoedsaandoening of ; , welke alle
ftervelingen in den boezem gevoelen, en velen op de
minzaamfte wyze vleit, in welke omftandigheden zy zich
ook bevinden mogen .
- Zodanige fchilderycn van
dezelve hingen ze op, om elk een levendig denkbeeld in
to boezemen van hare vcrfchillende en onderfchcideir
werkingen .
(Het vervolg en Plot by de mate gelegenheid .)
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OVER DE BEREIDING DER,POTASCH .

Door

B. TIEBOEL,

Apotheker &c ., in Groni?tgen.

der
rust op deZelfde fchei1l
kunJige gronden, als die der gewoone vaste Plant,
aartige Loog-zouten ; weshalve men ze ook voor een
D e bereiding

POTASCH

produff des vuurs moete houden . Het onderfcheid beftaat

alleen daarin, dat de Potasch gewoonlyk uit bout bereid wordt .
Dit produft is van een onontbeerlyk nut in veele Fabriquen, b v . Zeepziederyen, herweryen, Glasfmelten, Blei.
ken van Gaaren
m en Linnen enz . , des ook bet vertier daar
van een voornamen tak van Negotie uitmaake .
Men . zendt de Potasch uit Duitschland, Poolen, Muscorien , Zweeden , B'rankryk , Spanje , en Noord - Ameri .
ca , enz .

De ondervinding heeft geleerd, dat alle zoorten van
bout Potasch geeven . Zommige zoorten, nQchtans, geeven zeeir weinig ; waarom men zich, zo 'er een genoegzaame voorraad van voorhanden is, voornaamly'k tot die
zoorten bepaalt, die 't meest daar van uitleveren .
De hier toe best gefchikte hout . zoorten zyn, Witt4t
.euken, Roode Beuken, Elderen, Berken, Wilgen, Ahorn,
Esfchen, Olmen en Iflier ; zo we[ ftam- als worrelhout,

• -- By gebrek hier van bedient men zich ook van Ei-

ken, Elzen, Dennen, Pik - Dennen en Pynboomen-hout : pn
ook wel van T7aarenkruid, March, Boonjlroo, afgevallene
bladeren, Keggls (ceni) van Pyn- en Denneboomen, of fchoon

zy , on zich zelven, weinig Potasch geeven .
In Zweeden, en byzoncier in Bohemen, waar veel bout
groeit, wordt veel houts in de bosfchen gebrand ; en de
Asch wordc , door opkoopers, voor de Potasch - branderyen, opgekogt ; of ook wel, on de ~laats zelve, in
medegevoerde ketels, uitaeloogd , en uitgedampt , oni
paderhand , in de branderyen , verkalkt to worden .
De Eigenaars der bosfchen hebben , behalven bet voordeel der Asch, 'er noch dit oogmerk by, 'van zich dus,
niet alleen to ontilaan, van bet flegte afgevallene, en
half verrotte hout ; maar ook, om aan het nog overgekleeve4e gewas meerder doorfpeeling van lucht, en dus
CC-
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eenerr beteren groei to verfc&ffen . Ook verkrygen zy,
dus, doende, meerdere doorgangen, om, by eenen ont, ,aft
brand, rasfer by de hand to zyn .
feeze~ in de bosfchen gebrande Asch, die veelal goedkoop is, is niet zo goed als die zoort, welke, in byzondere daarcoe vervaardigde ovens, gebrand words .
Bet aardryk trekt veel zouts in zich : wind, en voornaamlyk de regen , zyn zeer nadeelig ; 'er mengt zich
veel lands by ; en zelden is deeze Asch volkoomen doorgebrand .
i . Zo ras de Potaschkooker eenen genoegzaamen voorraad van , Asch by de hand heeft, dan neemt by zo , veel
Asch als tot drie kuipen noodig is, en bevogtigt ze met
water .
2. Legt by eerst eene laag ftroo op den doorgeboor.
den houten bodem der kuip , op dat de Asch 'er niet
doorvalle. Verders
3 . Onder het vullen der kuipen met deeze vogtige
Asch, drukt by ze met de voeten of house ftampers
ftyf op een .
4 . Daar na- giet by 'er kookend water op . - By
het uitloogen in de bosfchen gebrqikt men de arme of
zwakke loog ; ter bevogtiging der Asch .
S . Zo ras 'er eene genoegzaame hoeveelheid loog is uit •
gelekt , dan van gt by aan met kooken .
Deeze
loog moet zo fterk zyn , dat ze een yersch Ey kan
draagen . Zo ras deeze fterke loog begint to lekken ,
dan vult by de kuip op met zwakke loog ; en houdt
daar mede aan, tot de uitlekkende loog de vereischte
zwaarte behoudt .
6. Intusfchen worden wederom drie andere kuipen in.
gezet , en met zwakke loog hevogcigd .
7 . Het uitloogen en uitkooken van drie kuipen, van 6'
tot 7 fcepel, duurt meestal 48 of 5o uuren . Men houdt,
geduurende de kooking, heftendig drie kuipen in de
1oog.
De kooking gefchiedt best in yzeren pannen, om dat
de vog=_igheid daar in rasfer uitdampt, dan in ketels .--H{et vuur moet , geduurende de kooking , niet fterk zyn
genoeg is 't, dat de loog altoos zagt en eenpaarig kooke .
Een fterk vuur doet ze ras overkooken . Wanneer de loog begins dik to worden , dan vermindert men
;bet vuur, om bet tout , tot het droog is, uit to damZ
pen .

346

OVER DR BEREIDING

pen .
Hoe drooger me° hec tout heeft uitgedampt,
des to minder verliest men by de verkalking . :-- Inthen de bewerking we] uitvalt , dan geevendrie
,
kuapen
,gewoonlyrk drie Centner Potasch . - Gem erk~ etrhter
niet alle Asch in ovens gebrand wordt ; en de opgekogtq
niet to veel zouts in zieh heeft, rekent men doorgaans
op 2T' Centner .

De dus uitbedampte Potasch is bruinagtig van kleur,
Hier van bevrydt men ze door eene volgende verkalking.
Deeze heerkalking gefchiedt in gewelfde ovens, waarin
het vuur op roosters legt, langs de geheele lengte van
den oven . Tusfe-hen den middeiften grond en de roosters
is, ter wederzyden, een muurtje van zes duim hoog,
bet we&%elet, dat de koolen op het zout vallen .
De viam fruit, Tangs het gewelf des oyens, op het zout,
't welk, geduurende deeze verkalking, onophoudejy$
met fchofhels of haaken geroerd moet worden , ter betere doorgloeijing, en orn to beletten, dat her4 zich niet
op den grond van den oven vast zet .
Deeze verkalking is het aangelegenfte ftuk der geheele Potaschbrandery, en vereischt zeer veel'oplettenheid en handigheid .
Men draagt zorg van de groote flukken to breeken,
op dat 'er geene zwarte ftukken overblyven, en op dat
de kleine ftukken niet zouden fmelten voor dat de groote waren doorgebrand .
In 't begin ryst 'er cen
blaauwe damp uit het zouc, en het- koomt 'er op aan,
to beletten , dat het zout niet vloeije . Behalven dat
deeze vloeijing, om dat 'er veel zouts door vernietigd
wordt, fchadelyk is ; zou ook de overgebleevene Potasch bezwaarlyker oplosbaar zyn in water ; en ook was
ze, uit hoofde der meerdere fcherpheid, of Caufiiciteit,
minder tot,alle gebruik, gefchikt .
Na deeze ver_
kalking h eeft . de Potasch eene blaauwagtige kleur ; zonder dat 'er ruwe ftukken onder gevonden worden .
Deeze kleur verdwynt door cjen tyd, en wel to xasfer ;,
wanneer de Potaseh niet droog genoeg wordt bewaard .
Geduurende decze verkalking verliest de Potasch to of
Dit is met weinig veranderingen,
12 op het ioo.
de gewoone manier van dc bereiding der, Duitfche Potasch ; en men noemt deeze zoort LVitte Hollancfche Pott rc h .
Dc uicgeloogde Asch bezit nog eenige zoutdeeltjes .
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'De Heer

WTLDENHAIN, van wins bekroonde Verhande(aa? ) ik in veele opzichten gebruik gemaakt heb,
Ii era dan eenmaal gepoogd, om de hoeveelWd
i+t'f dit zout , door eene herhaalde ealcinatie , of brandin
to verm+eerderen ; doch to vergeefsch .
Zommige
nogtans hbben de mogelykheid hier'can ftaande gehou .
Ik zie ook geene redenen waarom dit plaats
den ;
-zou -moeten hebben , voornaamlyk 'zb de uitlooging wel
elukt ware. . Het middelzout, 't welk altoos
by de Potasch gevonden words, is, zegt men, de oorzaak, van de vermeerdering des loog • zouts in' deeze
herhaalde verkalkin% ; om dat dit tout door het vuur
avtrnietigd, of 'gedecomponeerd wordt, en dus het loog-zout, waar uit het gedeelcelvk beftaat, to rug lint .- Bet is zeer mogelyk dat 'er nog een klein gedeelte vah
dit middel-zout by de uitgeloogde Ash kan to rug bjyven ; om dat het, zal alles ohtbohdeh zyn, veel en heet
water noodig heeft . Doch, daar dit middel • zodt eeh
Tart . Vitriolatus is, in welken het vuur zees fterk met
Tier loop-zout vereenigd blyft, zo twyffele ik ten hdogfte, of dit zout zich wel zo gereed zal laaten decontpor

lin

neeren.

De uitgeloogde Asch is zeer gefchikt ter mestinge
van zwaare, leemige en koude gronden ; en derzelver
kragt duurt gemeenlyk 3 of 4 Jaaren . In twaalf fcheIs dus gemeste aarde zaait men ebn fchepel (Dresden
gaat) Koorn ; 't welk dan 8 of io voudig vrugt geeft .
Ook is zy dienftig op drooge landen, waar' op
Veel Mosch wart ; maakende, na het fterven van het
Mosch, bet land gefchikt ter voortbrenginge va4 uitmuntende Klaver .
In zommige landen, voornaamlyk in Zweeden, brandt
men deeze Asch nog eens, tusfchen laagen van Beukenhout . Hier uit vloeit het zout in groote ftukken .
Dit is eene flegter zoort van Potasch ; om dat ze gewoonlyk veel middel-zouts in zich heeft .
Men verzendt ook van deeze zoort uit Archangel naar
Holland, onder den naam van rude (robe) potasch .
De Dantziger Potasch, welke ook veeltyds op . deeze
wyze wordt bereid, heeft meer'Kalkaarde of ruwe Asch
in
(a) 4bhandlung -yen Potascfhieden .
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in zich . Men houdt ze nffgtans in zommige Verweryeii
beter dan de gewoone Potasch, en ze koomt naast overeen met de gewoone, Wiedasch .
Zommige Zeepzieders, die veel houtasch in voorraad
hebben, mengen ze met de loog, die na bet kooken der
(witte) zeep is overgebleeven, en verkoopen dic mengzel voor Potasch . Ook mengen zy her` vA* eens , onder
goede Potasch . Men noemt deze zoort Flusz ; zynde
cene der allerflegtfte zoorten van Potasch ; zeer onzuiver
en bezwaarlyk in water oplosbaar . Men verkoopt ze
aan de Aluin .Kookcrs, of om 'er zwarte zeep van to
maaken .
In eenige plaatzen neemt men dunne Beuke fpaanders,
en laacte in' fterke dikke loog kooken ; waarna men dezelve tot een wit zout verkalkt, en onder den naam van
fyn gemaaktePotasch verkoopt .
*De WIEDASCH (Cendres Gravelees, Cinis Infeftorius) is
ook eene zeer flegte zoort van Potasch . Men brandt ze
uit Wyn - moer met wyngaard - ranken en takken van
boomen .
Aan den Rhyn- en Moezel-kant fteekt men half verrotte
ftukken Beuken bout in de loog, en na dat zy zo vbe1
loogs , als mogelyk is, hebben ingezogen , verbrandt men
ze, laags- wyze op yzeren roosters, boven kuilen waarin
het vloeijend zout van de brandende houtftapel vloeit,
en bet wordt, eer het ftolt, met yzeren roeden, geroerd . De Franfchen noemen deeze flegte zoort vast
Potasch, Potasfe en Terre . Men bereidt 'er eene betere
zoort van, door dit zout to ontbinden, en op nieuw
uit to dampen ; deeze noemen zy Potasfe en Chauderon,
betel (Kesfel) Potasch .
Men brandc ook eene fcherpe zoort van Potasch uit
de ftaaven der Potasch vaten,voornaamlyk zo de Potasch
daarin vogtig geworden is .
De zogenaamde PEERELASCH is eene allerbeste zoort
van Pocasch ; wordende uit de beste Potasch, na eene
g of 4 maalen herhaalde ontbinding en uitdamping,
bercid .
Zy heeft veele Zout ., maar weinig Aschof Aarddeclen by zich .
In Noord America brandt men twee zoorten van Pot .
asch . De eerf}e, welke door den Heer LEEwIS voor zuiveruer wordt gehouden dan de Europefche, is zeer zuiver , en vry van alle brandige Olie- en Zwavel- deelen ;
by-
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byzonder gefchikt ter blei*ng van Linnen en gaaren .
]D,tweede zoort is bruinagtig en onzuiverder . (b)
' Gc Op erlausnitfche en Silefifche bleikeryen, gebruikt
me '- dene zoort van Potasch, Sinter Asch genaamd, om
dat zy
ftaat uic veele kleine ftukjes , die tot een glanzig zouc"" n gefmolcen of famen gefinterd zyn . De
bruinfle ` z&1C` brandt men van harsagtig Wit Dennen
bout ; de wicte zoort van Eiken, Beuken en Populieren .
In Engeland wordt eene flegte zoort gebrand, uit dee
beide zoorten van T7aaren Kruid .
Schoon nu genoegzaam alle zoorten van bout Potasch
geeven , is 'er nogtans een groot onderfcheid in de hoe
veelheid, welke zy uitleveren .
Hoe meer zuur
het bout bezit, en daar by niet zeer zappig is , des to
meerder loog-zouc, in gevolgelyk ook Potasch, zaj het
geeven . Agt vierkante voeten Populier hougeeven, 21 It zuivere Potasch : zo veel Beuken bout i a;
Dennen bout veel- .minder, om dat het harsagtiger eirolieagtiger is.
De Heer MEYER (C), verkreeg uit 3 ;; op den haard
verbrand Beuken bout , zes oncen en twee drachmas
zout, waar onder s waare Tart. Vitriolatus . De baste
Potasch moet
i . Droog en vast zyn . 2 . Zonder merkelyken reek ;
en' voor al niet ruikende als Repar Sulphuris, of Zwavellever. 3 . Blaauwagtig wit van kleur . 4. Wel doorge ,
brand, zonder zwartagtige of bruine ftukken . S . Zy
moet aan 't water geen kleur mededeelen, behalveq,
zo zy fris is , eene ligt blaauwagtige . 6 . Weinig overblyfzel na de ontbinding to rug laaten . 7 . Een ftuk lin.
neh of papier, in de ontbinding nat gemaakt, moet, - gedroogd zynde, geene vreemde kleur bezitten. Ook
moet zy , in Tin of Zilver gekookt, geene bruine vlekken aan deeze Metaalen mededeelen .
Over hec gelYeel is die zoort altoos de beste, welke het meeste long .
zout bezit : en dit zout vindt men altoos bet meeste,
in die Pocasch, welke door eene welbeftierde uitlooging
en uitdamping bereid is .
Eene to flerke en lang
aanhoudende Calcinatie of Verkalking vernietigt veel van
bet
(b) Zie ook blITCHEL Nouvol, EconQmis. & Litter. T. V p. 137(C) Yon KRlch . S . 211 .
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bet loop-gout , en dus blot 'er altoos , niet alleen veel
aarde, maar ook veel middel-zout, in vergelyking met
bet loog-zout, to rug .
Behalven de aardagtige en andere heteragene deelen,, -is
de Tartarus Vitriolatus dat middel-zout, 't walk altnas
in de Potasch gevonden wordt . Twee ponden Potash
hebben my van 4, tQt 4i en 513 oncen~wn dit middeliDe Hoogleeraar HAHN (d) vetzout gegeeven .
kreeg uit to ponden Eiken hour 70 gr . vast loog-zout t
en 33 gr . Tart. Vitriolatus ; en naderhand, uit een zelfit
hoeveeheid van dat bout, 5 fcrup. voor bet grootfte .`gedeelte uit middel-z-out beftaande ; verders uit 2 pond
Potaseh, 43 drachmas en 5 gr . middel-tout ; uit 3i, onten fzerk gedroogde Rusfifche Potasch, 2 i . dr. . M .2
fcrupp middel-zout ; uit4pond van dezelfde Potasch,-i i der gedroogd , omtrent g oncen ; dus maakte, volgens
deeze proefneemingen, bet middel zout omtrent s s +r •,
.of .- van 't geheel .
. Zomtyds. vilult-men 'er ook, In
een klein deel gemeen zout ;enookwel eens wat mi erggl
loog - zaut .
Men heeft , nog niet zeer lang ,geleeden, gdloofd, ja
bona . als een algetneen gevoelen aangenomen, dat dic
middel-zout ontflond, ter oorzaake, dat bet loog-zoilt
,bet vi-trioool-zuur uit den dampkring tot zich had :ge .
t rokken . Myne eigene proefneeringen echter, en die
v an voortreffelyke Scheikun,dige.n , : AY. . V .", BRAND (e):,
IAN6E (f), VD(vEL (g), en r~eHN, .(1t), hebben .getoond .,
dat dit gevoelen geen den minfien rotid heeft . Wil men nu hier o1 trent Gene proefimen nag in `t work
4ellen, dan moet men zorg draagen
i . Van uit de Kryftallen, die 'e-r, na verloop van eenigen tyd , in cenc gezuiverde ontbinding van dit Ioog .
tout, konnen ontflaan, aanftonds, zonder nader onderzoek, geene rekening to maaken, op hec fat' medium ;
om dat deeze kryftallen niets anders zyn, dan gekry .
itallifeerdalcali fixunz, door middel van den zogenaamden

air

fixus.

(d) LELFVELD , D1ff de fal lix . Plant. p. 3o.

(e) Al. Suecice . Vol. XVII .
d e Aeldo Nitivo . Hafn . 1754 .
(g) In/lit . Che~nic. § . 6p1 .
(h) Diff. cit.

(f) 1) iff.

§. 2g.

2 . Men
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2 . Men moet het loog-zol rniet zetten op plaatz-,n,
in welker nabuurfchap zich vlugge"dampen van een of
mineraal- zuur bevinden . Deeze immers konnen
`zyn van -de geboorte eens middel-gouts . De
denN (i) heeft 'er een vootbeeld van gezien ,
to van Tart. Vitriol. , uit alcali , fixum, en
"in de , ge
daar~by gepla t Vitriobi-zuur .
Men zal nu vraagen , waar aan is de waare geboorte
vin (lit loog-zout toe to fchiiyven? De fcheiktti4Zdigen zyn
het hier omtrent niet ceps ; en nog minder over de
vraag, of dit middel-zout 'een bewf's ©plevert+rvan de.
vooraf beftaanbaarheid van het vast Plantaartig loog-,
tout . Ik= zal "er •m~i niet ineer van zeggen s maar dic
ftuk'; ynisfchien , by nadere gelegenheid , onderhandeii
.,neemen . Intdsfchen kan men zien -wat ik daarom~
tr_ent
gezegd heb , in het your. Phyf. van den Abt R4 4Eat
Sept . 1779 ,
Men katt met-gene mogelykheid bepaalen, wanneer,
en door vvieii dit loop-zout eerst in gebruik gebragt
zy. Reeds in de'vroegfte tyden gebruikte men 4e Asch
der verbrande Planter, tot zuivering van Vet Lynwaad :
wel voornaamlyk,die der Zee-planter ; uit ond'ervinding 1,
misfchien, om dat dit loog-zout zagter is dan hetge.
woone. De - Arabieren -hebben Vet naderhand Alcali ge
n oemd . A R isTOTRLES (Meteor . Lib . II C . 3 .) meldt , dat de
Umbriers nit de-,Asch van Biezen en Riet veel zouts verkreegen . Men'-' zie o01, "AJNrus L . XVII . C . 28 .
L . X XX , C . 7 . De batynen noemden Vet Sal Lixiviofum, om dat Vet uit de'Asch uitgeloogd wierd ; van'het
oude 'woord lixare kociken .
Cineres Clavellati, om
dat de Potasch hier en daar gebrand word, uic ftukken
houts, die naar knodzen (clavi) gelyken . By ons Meet
bet Potasch, om dat Vet in potten uitgekookt wordt .
De zuivering der Porasch, ten Scheikundigen gebrui .
ke,gefchiedt, 1 . door Delijuescentie of vloeijing. Hier
by wordt ze tot poeder geftooten, en op eene holagtige
verglaasde , en in 'c midden doorboorde , aarden of
glazen Schotel gel rooid . Dus trek, ze het vogt uit
den Dampkring tot zich, en vloeit, als eene verzadigde
ontbinding, in het, daarondergeplaatfte, glas .
2 . Door
(i) Uber die herkunft des feuerbess. Veg . Caugenfalzes . Ko.
etingsb. 1769. § . 26 .
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2 . Door ontbinding in %ud water.
Best is bet, dat
men weinig waters neemt .
De eerfte ontbinding is altoos de,zuiverIte, en
van midt,4:1 . zout, waar van de tweede altoos ee
in
gedeelte by zich heeft .
De eerfte is bek d' opogr,
den naam van 01 . Tart . per deliquium, Liq, Trirtari ; ooc
is zy fterker dan de andere, fchoon ze,b~n even fterlt,
met zout verzadigd zyn . Men moet ,
rhalven ;, de
eerfte geUruiken, by zodanige bewerkingen, wgar in bet
alleen op de zuiverheid van het Akali aankoomt . By
andere 4i)ewerkingen , welke zulk een zuiver Alcali niet
noodig hebben, is de tweede toereikend ; b. v . by -de
bereiding der Magnefia alba uit Sal Eblom ; om dac, 'er
toch, uit de vereeniging van bet Akali met het-zuurt
van het Sal Ebfom, cen zelfde middelzout ontftaat :
De aarde, welke na de zuivering-der Potasch te .rpg
blyft, laat zich, volgens de ondervinding van BRAND,
in Salpeter- zuur ontbinden ; maar na cene fterke Calcinatie, blyft ze daar in onoplosbaar . Het is derbalve eene AlcaLine aarde, welke, door de Calcinatie even als de
Magnefia, gedecomponeerd words, en -d us is de overbly'
vende zuivere aarde niet meer oplosbaar in zuur .
De van alle vreemde deelen gezuiverde Potasch
even goed als het Sal Tartari, gefchikt tot a11e bewerkingen, waar in zulks to paste koomt.
Voor het laatfte moot ik myne KonstgenoQten waar .
fchouwen , dat zy bet Loog- zout 't welk de Laboranten
of Chymisten, onder den naaa), van- Sal Tartari, ver .
koopen, 't zy ze het zelf bereiden , 'c zy ze het uit
Duitschland ontvangen, voorafonderzoeken, om to zien
of het wel zuivere Alcali zy dan niet . De ondervinding
heeft my meer dan eens getoond, dat het niets anders
ware dan witte Potasch, 't zy door eene behoedzaame
Calcinatie, 't zy door eene herhaalde ontbinding wit ge .
maakt ; bezittende genoegzaam nog zo veel middelzouts
als de gewoone Potasch .
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Alles Stamhout. Het Hout eerstgedroogd, en in eenen diepen
yzeren Ketel of Oven, zonder togtgaten, aan de zyden, of van
enderen, langzaam tot Koolen en Asch verbrand . Verder allet
naauwkeurig behandeld .
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VAN NATHANIEL POLHILL, Esq . AAN j R . J O
Lc.
*T1, KKI
HIER, F. R . S . OVER MR. DEBRAW'S,
WEGENS DE SEXE DER EYEN, VERKLAARENDE OE WYZE
OP WELKE ZY HAAR GESLACHT VQbRT kTTEN ; BENEVENS LEN BERIGT VAN BET NUT,-*' GEEN GE1AALD KAN WORDEN UIT. DEEZE ONTDEKKINGEN, DOOR DEZELVX TE WERK TE STELLEN.

BR IEF

(Phil . Tranfaf . Vol. LXVIII . Soutwark. OtL II . 1777 .)
Waarde Heer

Vertoog over de Byen • (*), 't welk
M gy my zo verpligtend
ter hand gefteld hebt, heeft
r . DEBRAW'S

my veel vermaaks verfchaft . Als eene verdere ontdek•
king van de natuut en werkingen deezer wonderbaare
Infect en, is bet een flak der weetgierigheid waardig,
ell moet veel genoegen geeven aan d;Wfi Natuurkenner,
die deeze Diertjes ten voorwerpe zyner a yaarneemingen
ftclt ; b my neemt de verdienfte van zyn medegedeeld
gefchrif~t hier geen einde . ZVne ontdekkingen, worden
ze beboorlyk voortgezet, kunnen van zeer groot nut
voor't algemeen weezen : Menfchen, die, voordeels halven, Byen houden, kunneln, nu bet getal hunner Korven, naar welgevallen, v hti deren , door op de wy.
ze, die by voorfchryft,, de gemeene' 13yen aan to zetten
tot bet voortbrengen van eene Koninginne. .
Dat de Werkbyen in ftaat zouden weezen, om eerie
Koningin to vormen, op de wyze als Mr . DEBRAW voorftelt, moet ik bekennen, dat my, )n den eerften opflage, ongelooflyk was ; en fehoon d •P roevcn bet fcheenen to beflisfen , kon ik, daar be geheel op de waarneemingen aankwam, niet nalaaten, hem een .bezoek to
gaan geeven . Ik vond dien Deer zedig, verftandig en
fpraakzaam, en heb zo veel met myne eigene oogen gezien, als bet Jaarfaifoen toeliet . Met een woord, ik
bcn overtuigd van de waarheid deezes zonderlingen verfchyn .
(*) flit Vertoog is to vinden in The Phil . Tranfatt . Vol . LXVII.
vertaald geplaatst, in bet Vii Deel IIde Stuk der
Hedcndaagfche Vaderl . Letteroefeningen . bl . 77, enz.
en door ons
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fchynzels; doch
even DE
millSL?XE
in fiaat,
am 'cr reden van
NEGENS
DER HYEN.
357tc
geeven.
Zvne
de dienst
derreden
HommelbYe7l:
zels ;andere
dock ontdekking
even min inis Nat,
om 'er
van to
cen ieder, die, over dit onderwerp, fchreef, hec:£t e·cnig
gevoelen,
dceze
betreffez;dc,
baane
doch
andelie
ontdekking
is de tel'
dienst
der gebragt;
Hommelbyen
ze jede
zyn aile
bunne
Cep
liezeer
~ ovaonvoldoende.
dit onderwerp, Veelcnhebhen
fchreef, heeft eenig
onkunde bcleeden:
eenigcn ter
de Hommelbyen
eze etreffende,
baane gebragtvoHheke
gevoelen,
; doch
-I
,muvoldoende
. verdelging
nutloos
verldaard,
en del'zelver
aangeraaden,
Veelen hebhen
hunne
ze
zyn alle
om het beleeden
noodloos :fpillen
\'Un Honing
te voorkomen.
BUTonkunde
eenigcn
de Hommelbyen
volLtrekc
LER befchryft
zelf,
zyne Feminine
Monarchy
or History
en in
derzelver
verde gittg
aangeraaden,
nutloo
. verklaard,
Bees,
't geenfpillen
hy cenvanHIoninq
Boek noemt,
nit de ondervinpmofbet
noodloos
t8Voorkomen
. Burl
dirigbefchryft
opgemaakt,
welks or
gebruik
hy,
zelf,eeninHommelbyen-~'al,
zyne Feminine ~rchy
History
LER
dien'teinde,
aanpryst:
en noemt,
die is, uit
ten de
deezen
dage,
geen by
een Boek
ondervinoften
Bees,
cen opgemaakt,
zo algemeeneen
denkbeeld
onder de welks
13yenhoudcrs
in die
ding
Hommelbyen-val,
gebruik by,,
ten
then einde,
: en dit ishou,
Koningryk,
dataanprysc
ik my verzekcrd
niets anders,
,_;endatdeezen
dage,
danzodealgemeen
rnoeite en
zwaarigheid
te vangcn,inveeIen
een
denkbeeld
onderomdezeyenhouders
dit
wederhoud
van ikhunne
Korven, hpu
op die
tc bederKoningryk
, dat
my verzekerddat wvze,
niets an4ers
,.
yen.
lk fprcek
hier uit eigenoil
ondervindirig:
eenigc
jaadan
de mocite
en zwaarigbei&
ze
vangen,,
veelen
ren geIcden
, verlaor
een fl:crk
bevolkte
Byenkorf,
doo)."
wederhoud
'van
hunrte ikItorven
, op
dib wyze,
to bederfpreek
eigen
deeze
in hier
allen uit
deele
doorondervinding
te zetten. : eftige jaaven
. Ikproef
kan desgelyks
berigt,
wegens
het
reg' Ik
geleden
, verloor ikMr.
een DEIlRAW'g
fterk bevolkte
Byenkorf,
ago;
deeze
proef
alien deeze niet
door grooter
to zettendan
. Gemeene byen,
bdl:aan
van1,HO'mmelbyell,
Mr. nEtigAWOs
des elyks
berigt-fiaaven
jongstledcn
Zomer,
by ;ewenl,epsin bet
een
Ik kan; hctzdve
.filet hebb~nde.
rvoter d~'Gemeenk
mvner van
Bvenkorv~n ontdekt
H y betuigt,
beftaan
byen,te
vreezcn
,- dat. ,de
reden van dit
verfchil
de grootee
der
faaven
; hetze
Zomer,
y'-inoeval,
in eett
, jongstleden
Homm~lhycn
, onderontd
de geheimenisfen
derHNy'
atuure,
zal td
ver.
Byei~kdrvon
kk hebbende.
betuigt
myner
horgen blvven:
doch-ik zal eene gisfing
gegrand
vreezen,
dac de rede
hit in waagen,
de gfo'otce
!der
onderhuisholld.ing
dt e _
Vie#
op de al[,!:cmeene
deezel"
Infefren.
--De
.Hommelbyen,,
Natuure --zal
verz z-1-eene cen
grooteblyvetl
Hommclbyen
verbaazenden
vuorborgen
: c~och iverflmden
gisfin
waagen, gegrond
van voedzel;
en, zo ras deInfeCren
werking
is,
opraad
de algemeene
huishouding`deezer
. vOO\'byDe
wordenHommelbyen
zy alle vcrdclgd
door een
de UTerkhyen,
blyk,baar
verflinden
verbaazend'en
Vtror-om
groote
raad
van vpedzel
; en, vraaten
zo ras te
de voeden,
werking,tevoorby
is,en
de kosten.
van deeze
ontgaan:
verdelgd
door deV'Jor
zy verwonen
niet wedel"
het midden
April,
worden
zy alle zieh
Werkbyeti,
blykjvan
baar
om
dewanneel"
kosten, 'cr
van overvloed
deeze vraaten
to voeden
van Honing
is, , fchoon
het :bro(~
to ontgaan
en
bcgint zich
in Maart,
of, met
zyden
vertoonen
niet weder
vboreen
hetvroegtydig
; midden wanvoorja,:l",
April,
in 't laatst
van Februarv:
hier uitis,
denk
ik te her
mop-en
bewanneer
'er overvloed
van Honing
fchoon
broeof, Hommelbyen
met een vroegtydig
.{luiten,
de kleine
bew~taI'd voorjaar,
worden om
den
begintd:J.tin Maart,
inde't Eitjcs
laatst invandeFebruary
Lentc : tehier
bevl"ugten
uit denkintkvoorkeus
to mogenhoven
bede groote,
zy mindel"bewaard
Honingsworden
vcrflinden.
'fluiten,
dat den:lardemaal
kleine Hommelbyen
om
dit isingeen
fiuk van
gering belang;
weinig boven
Korvcn
deenEitjes
de Lente
to bevragten
in voorkeus
zo weI
voorzien zydatminder
zy veel
op datverflinden,
fai[ocn over
de. zvn
groote,
naardemaal
Honings
enhebben.
dit is geen ftuk van gering belatig ; weinig i(orven
eenigc,
'c welk
ontbreekt.
omfaifoen
Mr. D1':DRAW'S
zyn Hee
zo wel
voorzien
datnag
zy-veel
op dat
over
hebben .
Aa .1
(Jllt·

Het eenige,'t welk nog ontbreekt, om Mr .
Aa 3
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ONTDEKKINGEN
DR S$~C-E D&R
nYTN.
uit te vinden,W-EGENS
om zyneproeven
zo gemaklyk,
en met
zoo weinig gevaar
VOOI" het fteeken van de ~yen, te neemen,
al.gemeen -in -zwang Doererr
brengen,
is e
ontdekkingen
dat ZV <lan de geringe en arme re,
01' het land kunwyzenen
uitw·orJ.:.n
to vinden,
om
zyneproeven~zo
gemaklyk,e
aangepreczen. Dit zal ik den naafl:komenden
zo weinig
vpor tehetdoen,
fteekenenvan
t#y4n,
Zomergevaar
tr:tgten
ik deben
niet tozander en,
hOdpe
en
arme
Boer
d kundat van
zy aan
de
geringe
op
her kan
~c zUllen Hangen: dit cens ge1ukt zynde,
elk arm
. Dit zal ik Aen naafXomenden
nen Illndman,
worden aangepreczen
die plaats genoeg in zyn win hecft am twinZomer
tragten
to
doen,
en
ik op
bengrand,
ski vcrwagtcn,
nder - hodpe
tig Byenkorvcn te zetten,
dat hy
:<e zuilcn
flaagen
:
dit-eens
gelukt
zyn
e,
kankasten,
elk arm ten
van met
zcer weinig l11oeite, en zander cenige
plaats
zynzaltwin
heeft om twinlndman
, dietien
g enoeg
minilen
Ponden
in 't. in
jaar
winnen.
tig Byenkorven
to
zetten,
:O~ grond, verwagten, dat by
Ik ben
N. POLHIL~.
met zeer weinigmoeite,, en zonder eenige kosten,
ten
minflen Lien Ponden in 't jaar zal winners .
N. POLHILB .
Ik ben
!lRIEF AAN DE

!BRIEF

AAN

SCHRYVERS DER AU;EMEENE VADERLANDseRE LETTER-OEFENINGEN.

DE SCBRYVERS
Myn
Heeren!

DER ALGEMEENZ VADERLANDSCHE LETTER-OEFENINGEN .

H
et
myn oogmerk geenszins, uw Letterkundig
Myn
Hteren!
.
vVerk
te gehruiken, ais een gepast middel, am Ply
i~

voor bet publiek te bcklaagen, wegens zo onheufeals
Itegcns
et is de vriendfchap ftrydige middelen, welkcn men
Werk to gebruiken', a s een gepast-

myn oogmerk geenszins, uw Letterkunfdig
om nfit
tegens my hceft believen in 't wetkra,ttldel-,
te (l:ellt'n, betrekvoorkelyk
her Publiek
to
behlaagen,
wegej
s
p
onheufe,!als
tOt den Orang.Outang in's Prinfen D ergaarde ~
tegens
de vriendfchap
ftrydige middeldft
weaken
men
zo voor. als na
deszelfsjn <lood.
Ik
bcdaele
geenszins,
b
elieved,
t
werk
to
ellen,
betrektegens
my
heeft
'
herhaale ik nogmaals, my daar. over
beklaagen, al3
ente Diergaarde,
kelyk
denDoor!.
Orang-O
's Piinvoornaamen
vantoc
zyne
Hoogheid, mynm
Rcchter
.als na inc{eszi
W bVdoele geenszins ,
zo voor
in dcezen,
myn daaromtrent
gehouden g~drag, nie!:
herhaale
nogrnaals,,,
ar maar
over .daarenbovcn
tie, '1aaaen,
als
gemaintiaIleenik ten
vollen gebillykt,
Hooghe4,
voorpaatne~nkecliter
van neerd;
zyne-Doorl
gelyk. dit
vrywel .,mynen
opgezctte
zeldzaame Dier, met
in deezen,,
myn daaror&ent
gehoudcn
niec in
s'Vodlen in\'oImaakte
goedkeuring,
ter ;JO`rag,
befchouwinge
alleen
ten vollen
gebillykt',
maar geplaatst,
daarenbovenmet
gemaintideszelfs
uitl11untend
Kabinet
andere niet
; gelyk
dit vrywelopgezette
zeldzaame
metminneerd,
min
genoegzaame
bewyzt;n ~an dacn
blyken.Dier,
Veel
s'Vorften
volmaakte goedkeuring,
ter befchouwinge
in
der wil ik bier ter nederflellen, myne aanmerkingen, of
deszelfs,,uitmunterd
Kabinev
gepla4tst,
met
andere
niet
wederleggingen, tegens eenige gedecltens
van het zageininnaamd
genoegzaame
bewyzgn
blyken . Veel minkart berigt
van kan
dendoen
WEL. ED. H1':ER P. CAMPER.
wit ik bier
ter nederflellenmyne
der.~eplrtatst
in her
eel'fie Stukje vanaanmerkingen,`of
'r Mengelwerk uwer
;
tegens
eenigeLetter
gedeeltens
van her betrdfenzoge .
wederleggirjgen
Algemeene
Vader/andfche
Oefeningen,
naamd
kort berigt van
den
WEL . ED . HEER P . CAMPER,
de de-, !{)ntledmg
van
den
Orang
Ozttang
der
Vorflelyke
in her eerfte' Stukje van
uwer
geplaatst
Diergaarde. Dit tat. een voor ',c
my Mengelwerk
gevoeglyker Tyd.
haderlandfche Letter - Oefeningen , betrefen4lgemeene
flip uitfiellcnde,
zoude ik voor her tegcl1woordigc ge·
de de tontledmg yan dn Orang Outang der Vorftelyke
zweegcn
hebben;
(boewel
wederleggingen,
. Dit
tot . e"en
voormyne
my gevoeglyker
Tyd- my
JL

Diergaarde
flip uitftellende, zoud'e ik voor her tegenwoordige ge- by.
zweegen hebben ; (hoewel myna wedorleggingen, my
by-

BRIJ!!F
VAN A
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VOSMAAR .
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byzonder
gelyk anderen,
deri Orang
Orting betrefFenb
nder raakende,
raakende, gelyk
anderen, den
betreffende.
gereed
was het
het pier,
niet, dat
dat ik
ik my
myverplicht
verplicht
d
creed zyn;)
zyn ;) was
achtte
zorgcn,voor
voordedeeer
eervan
van eenen
eenen Perfoon
Perfoon J die
die
ach
*e te
zorgen,
my
beledigd heefc
heeft,, gclyk
men ftraks
fides zien
ze
my zelfs
beledi
gelyk men
zien ,zal;
Al ;
doch,
doch, m
misleid
bekenJe Perfoo
Perfoo-.
ei"d zynde,
z
, door
door zeer
zeer weI
wel bekende
nen
nen ,, waar
waal" Vvan ik thans,
thans, Om
am derzelver
dcrzel vcr eel"
als nag
te
eer als
nog to
fpaaren, niet
niet fpreeken
wil.. Deze
Dezeverdedigin
verdec:iging die
die ik
ik
fpaaren,
eenen wil
voor hebbe,
hebbe, raakt
ra:Jkt den
den BEER
BEER C
C.. FORSTE$,
FORSTER, zo
zo beroemd
berocmd
voor
door
door zyne
zyne Reize
Reize rondom
de 'Wereld,
'TfTereld, welke
zyn WEL
WEL..
rondom de
lke zyn
ED.. ,benevens
deszclfs Vad*r,
Vader, met
mctden'
den KAPITEIN
cooeK,
RD
,benevens deszelfs
PITEINCOOCK,
heeft volbracht
volbracht.. Gemelde
Ge;nelde HEER
HEER C
C.. FORK
FORSTER,
door mismisheefc
rER, door
lei ding vervoerd,
by
leading
vervoerd, in
in de
de Bcfchyving
Befchyving zvncr
zyner Reize,
Reize, by
hetartikcl
den OrangOrang. Olltang,
zyn WEL
WEL..
bet
,artikel van
van den
Outang, 'door
door zyn
ED
ED.. aan
aan de
gezien, my,
gelykde WEL
WEL.. ED,
de Kaap
Kaap gezien,
my , gelyl~4e
ED . HEER
BEER
CAMPER zelve
zelve zig
zig niet
niet zander
reden uitdrukt,
onJclmZCAMPER
zonder reden~
*tdrukt, onfchuldig
dig,, onwaar
onwaar enen onverdiend
onverdiendgelasterd
gelasterd ihebbende,
gaf my,
ebIende,, gaf
my,
(by
komst in
(by zyne.
zyne komst
in Holland
Holland reeds
reeds ai
anders
ondcrricht,
ders bnderricht,
en daar
daar na,
na, alhier
alhicr by
komende, verder
verder overtawd
overtuigd
en
by my
my komende,
zynde ,) niet
niet alleen
alleen by
mondc,maar
maa!'teffe
tcircns by Misfivc,
zynde,)
by monde,
Re ,
het navolgende
navolgcnde fchriftelyk
fchriftelyk en
edelmocdig bewys
van
het
en edelmoedig
bewys van
zyn leedwezen
leedwezendesaangaande
desaangaande;; met
met volkomen
volkomen vryheid,
vryheid,
zyn
om
zulks
om daar
daar van,
van, waar
waarmymy
zulksgoeddacht,'gebruik
goeddacht, gebruik to
te
maaken.. Van
dien Brief
door my
my edge
eenige
affchriften,
maaken
Van dien-BH
f •zzyn
yo door
affchriften,
op aanhoudend
aanholldcnd verzoek
verzoek,;"t,gegetwen
gegeeven;; dan
onl:mgs is
is My
my
op
dan onlangs
daar van
van een
cen zodanig
zodanig `'verminktt en
en mishandeld
mishandeldaffchri
affchrifr:
daar
t
onder het
he.t oog
oog gekomcir4'
gekomen, dacdik,
tel' belVaaringe
der eer
eel'
onder
', ter
bewaaringe der
van den
dcn BEER
BEER FORSTER,
FORSTER, thans
noodig achte
aehte deszelfs
deszelfs
van
" RLIS noodig
Brief algemmeen
algemeen bekend
tc maaken.
Brief
bekend to
maaken .
De eerften
eerfien reden
reden van
van dezen
dezen mynen
mynen Brief
Brief aan
aan UUWEL.
De
WEL .
ED.. iis
dus, het
het verminkce
verminkteaffchrift
affchrift van
den Brief
Erich'an
den
van den
van den
ED
s dus,
}lEER GG.. FORSTfi:R;
en te
dat de
de WEL
\VEL.. ED.
]BEER
FORSTER ; en
to gclyk,
gelyk, om
om dat
ED . liE~:R
BEER
PP.. CAMPER,
CAMPER, in
kunnen
in uw
uw gezegde
gezegde Mengelwerk,
Mengelwerk, heeft
hecft kUDnell
goedvindcn, als
als ter
tel' dier
dier tyd)
zo als
als het
het zig
zig uitwendig
llitwcndig
goedvinden,
tyd, zo
laat aanzien,
gcgcevene vol'vollaat
aanzien, onkundig
onkundig van
van de
de aan
aan my
my gegeevene
doening, myne
myne party
party tegens
tcgcns de
de befchuldiging
bc[chuldjgjnf~ van
van den
dell
doening,
HISER FORSTER
FORSTER to
te neemen
neemen;; waar
voor ik
ik ZYN
ZYN WEL,
ED".,
waar voor
BEER
WEL . ED
in
in zo
zo verre
verre myne
myneverplichting
verplichtingbetuige,
beluige, met
metdie
die dank,
dankbaarheid, welke
welkeikik daar
daar over
O\'cr gevoele
gevoeJe..
baarheid,
Het zyn
zvn dan
dan deze
dezc redenen,
rcdcnen, Nlyne
M yne Hecren,
Heeren, wclkcn
wclkctl
Het
mvcindelvk
cindelykverplicht
vcrplicht hebben
hebbcn,
dczcn Brief
Drief' aan
Qan UW.
uw. ED
ED..
my
, dezen
ar" to
te zenden
zcnden.. En
En vermits
vermits m\'.
ED.. oordeelkundig
oorocdi-;undig Men111mof
uw. ED
gelwerk genoegzaame
genocgzaameblykcn
blykcnoplevert
oplcvcrtvan
vangevallen,
gcvallcn,gegegelwerk
1chikt om
omhet
hethart
hartto tetrefl"
treft'''Il
vanedelcdc!ichikt
.'n door
door voorbccldcn
voorbeclden van
moe.
AA;l
a 44nice.
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at vows efatendre, j'ai ajoute la frivolite de me miler d'une
e . qui ne me touchoit en aucune fafon . Le Zele pour les
fcienc *'a tonduit ;jusgzz'a t' extravagance de m'iriger tt Cenfear publk-; crest
que les meilleures inclinations de- l'homme font-fu ttes
Abus .
'en ai fait l'experience, & ja
e rougis poin uer que je resfemble a mes freres par la
faiblesfe ; & vraiment l'homme fans Cache ferbit un titre
ancalheureux , haif ou envie de tout le
-e humain . Il n'y
a donc de la honte qu'a perfijfer dens
'cur, .7e axe fuis
trompe & vous &vez eu l'honnetete & la deuq de recevoir
en . bonne part les excufes que je devois vous demander a cc
fujet .
Du reste , Monfieur , vous voudrez biew Wen croire , qu'il
y a des Gens qui Wont rendu de mauvar fervices, de-faux
Amis, comme vous en avez rencontre vous mime . C'est,de
cc c6te que' doit • Are =venu le bruit que_ je . .n?etois$pas l :Auteur
du Voyage public fous mon nom. 11 es w *`certain cepes ,
dant que cc fut anon coup d'esfai ; & je he feais de quit avantage on a voulu me priver, en me l'etant, puisque le
Monde n'a pas manque d'y trouver une foule de fautes imaginaires & reelles, qul en deminuent le mErite jusqu'a le
rendre invifible . Tel , ~ 0'iL- est -il ert a m©i. - Mon Pore `a
qui on l'a attribut en A eterre- vient de publier Jon Onvrage .
Agreez Monfieur , les f
de Confideratioay & d'Rs r
time parfaite' avec lesquels le'
Monf eur I
A la Haye

Cc i Novembre 1778 .

Potre tres humble & trhs
Obeisfant Serviteur .
(Signe :) GEORGE F O R S,TE R.

Ten gevalle van bun, die der Franfche Taale niet magtig zyn,
zullen wy bier . eene Nederduitfchg Overzetting van deezen
Brief plaatzen .

Myn feer I

ear de omilandigheden, my door UEd . gemeld, my
D
berooven van hec genoegen van UEd . deezen avond
mynen dienst aan to bieden

; (eene fchade, die my to
gevoeliger is ) om dat myn op handen zynd'e vertrek my
beletten zal, dezelve weder in to haalen ;) zo vergun my,
A a 5
ten
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ten minfte, heb vermaak van U Ed . to betuigen,
7terkpiy
uwe beleefdheden getroffen hebben . Uwe,
'on
opiettendheid, ten mynen,gevalle, in
' `het
e e tevens aanKabinet van Z . D . H . , op de leerza
genaamfle wyze, to ontvouwen, zal
digieevendig
in mvn geheugen blyven, ova 'er bet r
handhaaven,
dat UEd . op myne dankbaare erkentelykheid verworven
heeft . Maar uw edelmoedig gedrag omtrent my, met
betrekking tot de Aantekenib ~ , in het tweede Deel my.
ner Reize rondom -de Wereld, die- to regt uwe verontwaar.
diging verdiend had, vordert nog verhevener, nog leevendiger aandoeningen in myne Ziel . Myne misflagen
hebben my altos verdriet gebkard ; `en ik wind geene
rust!, dan naar Tilaate dat ik myne .onvoorzigtigheden
herftelle . 't Is my ter deezer oorzaake aangenaam, albier to herhaalen , 't geen ik voorheen aan UEd . ,Y ova
verfchooning voor mynen misfiag to erlangen, gezegd
heb.
Ik zie, Myn Heer, (na alle de voldingende bewys ftuk .
ken, welken U Ed . my , ' uit eigen beweegin g , ,heeft ge.
lieven mede to deelen,) dat ik, met , betrekking tot den
Otang Outang, niet alleen misleid ben, door'verhaalen,
in welken 1K eenige partydigheid had behooren op to
merken ; maar dat ik, by de onregtvaardigheid van UEd .
to veroordeelen, z onder-UEd . t o hooren, nog gevoegd
hebbe, de dwaasheid vW ;,imy met •een verfchil to beTnoeien, dat my op geenerleie wyze betrof. De yver
voor de Weetenfchappen heeft my tot then trap van
buitenfpoorigheid vervoerd, dat ik my tot een openbaaren Kcurmeester aangefteld hebbe . Zo zyn de heste geneigdheden van den Mensch vatbaar voor misbruik : ik
heb 'er ondervinding van , en fchaam het my niet to be .
lyden, dat ik, ten aanzien van zwakheid, naar myne
$roeders gelyke . Ook zou inderdaad een Mensch, zonder eenige vlek, een ongelctkkig Weezen zyn : het geheele
Nenschdom zou hem haaten of benyden . 'Er fteekt des
zo zeer geen fchande in het doolen, als wel in 'er hardnekkig in to volharden . Ik heb my bedroogen , en gy
hcbt de heuschheid en braafheid gehad, van myne vet .
fchooning, die ik gehouden was UEd ., nopens dit onderwerp, to verzoeken, ten goede op to neemen .
Voor 't overige, Myn Heer, , gy zult my wel willen
geloove;t, wanneer ik zeg, dat 'er Menfchen zyn, die
my
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flegte dienften gedaan hebben, valfche •Vrienden ;
b
nigetn ook UEd' zelve wel aangetroffen heeft . Van
then
t moet bet gerugt gekomen zyn, dat ik`
Autheur h n v "" die Reisbefchryving, welke o myziet. 't Is. ondertusfchen volflrekt
nenu naam • et 1'
zeker ., dat d'
erk myn Proefftuk zy ; en, Ik weet
niqt van welk voordeel men my heeft will
rooven,
met, bet my to ontneemen : gemerkt
Wa
oplettend genoeg geweest is, om 'er een
W van ingebeelde en weezenlyke mis'1'lagen--in
t kken, die
deszelfs verdienfte dermaate verminderft, $at 1W genoegzaam veragtelyk geworden zy . Hr4Asi egter, zo
als bet is, myn Werk . MVn Vader,, n wien men 't
in Engeland toegefchreeven `heeft, br, ogt za even zyn
_eigen Werk is bet h0c .
Gelief, Myn Heer, goedgunftig . .aan
emen, Je
gevoelens van volmaakte hoogagtipg,,,bet` welken
ben enz .

rERIGT VAN -BAT- EIL.AND JUMATRA, EN VAN EEN NABUyTRIG EILAND, 'T GEEN MhN NIET WEFT DAT OQI1,
VOORHEEN,, DOOR EEN;
..T OPEAAN, DEZQGT GEWEEST Is ; getrokk :~ ., .' ' , .Brieven van Mr .
.`~wylen den KruidCHAALER, :WLT:ERy •Z ®oi Y
kundigen MILLER, woonende op bet Fort

Malbro', digt by Bencoolen, aan zyn ,Vr}enden in Engeland . Der Koningkyke Societeit medegedeeld door , ER)WARD
KING ,

Esq.

(Uit The Philofophical TranfaEtions, Vol . LXVIII . Part L)

(Ilervolg van bl .

272 .)

heb meet andere reizen gedaan pa verfcheide deelen,
I klandwaards
in geleegen, nooit voorheen door eenig

Europeaan bezogt . Deeze reizen, deed ik to voet , door

zulke wegen en moerasfen als, ten eerften aanziene, onbcgaanhaar en ondoorkomelyk fcheenen . 1k ben, tot
dus lana, zo gelukkig gcweest, dat ik geen tegenftand
Van -de ~Inboorelingen ontmoette ; doch, in tegendeel,
over.
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overal herbergzaam ontvangen wierd . Bykans het
heele. Land is met digt gegroeide bosfchen bedekt, & el.
ker Soomen voor den Europeaan nest nieuw gti onbe
fchreeven zyn .
Weinig foorten van Zoogende Dieter eu Vogelen wore
den 'er, in deeze Landitreeke, gevdllen . De Aapen,
door suFFDN Gibbons geheeten (*), zyn hier in grooten
overvloede, zy zyn geheel •z wart, omtrent drie voeten
hoog, hunne arnien of voorpooten raaken op den grond ,
wanneer zy overeinde ftaan~ zy loopen alleen op hunne
achterfte pooten ; doch ik geloof dat zy zelden beneden
gezien, op
komen . Ik heb 'er honderden Men
de toppen'van • Iwoge boomer. Men vindt 'er ook verfcheide andere foorten van Aapen ; doch ontdekt dezelve
meest al op een grooten afftand. Van den 'Orang-Outang,,
of het Bosch-mensch, heb ik . veel hooren fpreeken,
4ioch nooit gezien : en geen der Inboorelingen aangetroffen die denzelven aanfchouwd hadt . Hier op dit
Eiland, hoort men van de Tygers fpreeken ; ik heb tot
nog toe 'er geen gezien, choon 'dezelve dikwyls _
gehoord als ik den nags in de bosfchen doorbragt, ook
menigmaalen de voettlappen daar van ot#tdvkt, 's Jaarlvks verfcheuren zy we! honderd Menfchen In bet Land,
daar de Peper groeit ; nogthans zyn do lieden dwaas ge :
noeg van ze zeldzaam to dooden ; ingenomen zvnde met
het denkbeeld, dat de '>Ziielen hunner Voorvaderen daar
in huisvesten .
'Er zyn twee' of drie foorten'van- Tygef-Katten ;
Olyphanten, Rhinocerosfen, Elanden, eon of twee an .
dere foorten van Harten I Buffels , twee of drie foorten
van Wezels , Egelvarkens , en kleine Varkens ; deeze
maaken bykans, do geheele lyst der ZQogendg DieTen uit .
Vogels heb ik 'er, in de daad, Weinige gezien, als
mede weinig foorten van InfeLen . De Mieren, van verfcheidenerlei foort , zyn hier zo veelvuldig, dat het by
na pnmogelyk is, Vogels of InfeEten to bewaaren .
heb het menigmaal beproefd, doch to vergeefsch .
Een enkel voorbeeld is my voorgekomen van eene
Bed.
(*) Ds BtJrroNs Befchryving daar van is to vinden in onze
NieuweVaderlandfche Letter cefeningen.I1 . Deel , Ii . Stuk, bl . 363 .
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Ee
g Delf.Schulp . My ftaat voor, day het eene
waa
ming laic zb ik meet; van den Heer CONDAMINE,
dat 'e
is Berg ks. tusfchen de Keerkringen vonden wor
Het Ei d E
ho , fchoon flegts negentigw mylen
ten Zuiden van albrd gelegen, was zo we i bekend,
ter oorzaake van vervaarlyke Rotzen en
en, dat
men twyfelde of het bewoond wierd t nd dit
nd heb
ik een tocht gedaan . Met groote
a
feel gevaars zeilden wy de geheele Zuidwesc
van 't zelve
langs, zonder eene plaats to ontdekken waar_'wy konden
landen : wy verlooren twee Ankers, en h-sdden'bykann
Schipbreuk geleden, eer wy eene veili a plaats konden
vinden, om met ons Schip In to looped . , _ndelyk,
E, eg.
ter, ontdekten wy eene ruime haven, . a't Zuid-oost en van het Eiland, terflond voeren *'Y;-aft de boot
daar in, last gegeeven hebbende (fat men on s met bet
Schip zou volgen, zo ras men kon : want het was dodd
flil . Wy roeiden terflond deeze baay op, en zo ras wy
den hock van een Eilandje, voor in de haven liggende,
omgevaaren waren, zagen , wy het geheele ftrand bedekt met naakte Wilden, alien met fpietzen en flokken
gewapend : twaalf Canoes val ~ Wilden , die, tot wy'er
voorby waren, zich bedekt„gehpuden hadden, kwamen
terflond op my af, en zy i
fcn een verfchriklyk geluid ; dit, kunt gy ligt denken .tinttlelde ons grootlyks :
en dewyl ik niet meer dan een Europisch en twee zwarte
Soldaaten by my hadt, behalven de vier roeiers, oordeelde ik het best, indien bet mogelyk ware, onder het
gefchut van het Schip weder to keeren, eer ik bet waagde met hun in onderhandeling to treeden . Indien wy
aangevallcn wierden, beval ik de Soldaaten nict to fchieten cer zy vast verzekerd waren dat het zou treffen
dan zich van de onfteltenis , waar in ons fchiecen de Wilden zou brengen, to bedienen, en met de bajonetten op
hun in to flooten . De Canoes nogthans, na ons een myl
of een en een halve myl naagezet to hebben, hielden ge .
lukkig eenigen tyd op, om, als 't ware, to raadpleegena
dit gaf ons gelegenheid om hun to ontroeijen, dewyl zy
ons niet na Zee vervolgden .
Dien zelfden naamiddag kwam ons Schip in de BaaV
ten Anker, en wy kreegen terflond bezoek van vyftig of
zestig Canoes vol Volk. Zy roeiden rondsorn het Schip,
en
EN VAN- EEN NABUURIG EILAND .
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en riepen tot ons in cene tall, we diniemand aan
d
fchoon
ik
daar
yolk
h
't
teen
de
,
verftondt
;
op
i,
alle
ere Eilanden gefproken , ze
el verflon t . Zy
fche alles wat aan het Schip
-zeer tandagtig to
beziefI 'och meer met oogmerk o'tih >1e s to rooven ,
sgierigheid : want zy wagt'ten eene gelegen •
dart
namen het roer van de boot weg, met het
heid "af
zelve lwen roeijende . Ik fchoot een • fnaphaan over bun
J oofd af : dit g~ id ontftelde hun dermaate, dat zy allen terftond in
.fprongen ; doch zy bekwamen fchielyk,en~roeiden weg .
't Is een, kloek en welgemaakt • V'o1k : de Mannen zyn
,in 't algem rt., f voet, aot en tien duimetr hoog : de
VVrouwenkort~h edrongetfer van geftalte . Zy zyn roodagtig van kleur, en hebben rechtuithangend zwart hair,
't wellk de Mannen • kort affnyden ; doch de Vrouwen
laaten het groeijen en rollen het op in een kring , die zy
boven op hec hoofd netjes vast maaken . De Mannen
gaan gehcel naakt , de Vrouwetl draggen-niets anders
dan een klein fchort van bladeren . De annen gaan al.
toos met zes of acht fpietzen gewapend, gemaakt van
bet hout des Kool - booms , 't welk zeer hard is : ze
zyn omtrent zes voeten lang, aan 't • einde voorzien met
groote gefcherpte en gebaarde vischgraaten ; of met een
ftuk Bamboo, in het vuUr gehard, zeer fcherp gepunt,
en in de holte voorzien met visch-kaakebeenen en tanden, zo dat bet bykans onmogelyk is dezelve uit de
wonden*'te trekken. ' Zy hebben geen Yzer, of ander
Metaal, zo verre ik kan ontdekken, ndgthans vervaardigen zy zeer nette Canoes ; zy zyn gemaakt van twee
dunne planken aan elkander gezet, en in den naad beftreeken met eene harstagtige zelfftandigheid . Zy hebten de langte van omtrent tien voeten, zyn een voet
breed met een uitlegger aan wederzyden, om het omflaan to voorkomen . Zy fplyten de boomen tot plan .
ken met fteenen wiggen .
Hunne Huizen zyn rond van gedaante, en flaan op
tien of twaalf ftokken van Yzer-hoot, omtrent zes voe_
ten fang : zy zyn netjes met planken gevloerd, en het
dak gaat onmiddelyk van den vloer of kegclswyze op ;
zo dat her gelykt naar een byenkorf, van ftroo gevlogten : over 't lcruis gemeeten zyn ze niet wyder dan acht
voeten .
Dit

"Z'ee
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Pit Volk heeft geen ryst, vogeIs, of vee om te ee~
ten :het fchym te leeven van Cocusnoo~en, Aardappe·
len elj Zuikerriet. Zy v:mgen visch, en droogen uenzelven in ~lcn rook: deezc visch necken zv met hunne
fpietzen, of vangen ze f'lCt cen trcknet,· 's welk zy
kunfiig weetcn te maalen. Zy bauwcD geen B~te,
welk gebruik andcrzins onder de OosterJclle Volken de
overhand ht:eft.
Ik gir:g op den dag, naa dat het Schip voor Anker was
gekomcn ,de Baay in, hoopcnde dat ik iets V<1n het Land
zau tc zien krygen, en ecnige der Opperhoofden ontmaeten. Ik zag eenige Huizen niet verre van het (hand,
en ging derwaards ; doch de Eilanders kwamen, ten getale
van zestig of zeventig fterk, welgew.apend met hunne
fpietzen ; na ilr,md toe, om ons te weereD: wanneer wy,
no!,';thans, nacerden , gin i!;cn zy, met drcigende gebaaren,
traaglyk te rug. lk bcvd toen myne I\lcdgezclkn ftaan
tc blyvcn, cn wel op hUlIne hoedc te wccz(n: en ging
aIleen op hun af: zy {londen my t(le te naderen, ik gaf
hun eenige mesjes, ftukjes laken, en fpiegeltjes; met
dit alles fcheenen zy wonder in hun fchik., en fronden
mv toe hunne [pietzen af te neemen, deeze gaf ik aan
rn~1!1 knegt, dien ik gcroepen had. J3emer~ende
dat zy z!ch heusch annfl:elden, gar ik door tekens te
. ver11a~m dn ik in hun buizen gaall wilde, en met hun eetCil.
~~\' zOilden terllond eenigcn tot mv met Cocusnoo.
tCD; docl) fchccnen 111yn oosmerk, om ·in bunne buizen
te ga~lI1, niet goed tc keuren. lk bef100t nogthans het
te waagen dcrwaards te trekken, en een pad ontdekken.
de, 't we1k 'er op aanliep, trad ik voort van om trent
twintig hunner vergezeld, die, zo ras wy agter eer.ig
;:.::cij()om tC w;)rcn, 't wclk belettc dat myn Vall: ons zien
ko'l, gcwcJ r1igcrhand aan myne kJeedel:ell begonnen te
trekkeD, om ze l11y van 't lyf te rukkcn; doch een Idci.
De hartsvan~~er op zyde hcbbende, trok ik CiCil, en flaande na den \'oorba:lrigiten uit dell hoop, keerdc ik met zo
vcCl fpocds r:ly mogclyk was, na den ocver. Kart claar
11;l::l hoorden wy het gcluid van opecn gewrecve fehel·
p211: hilT up keerde al bet Yolk fChielyk tc rug m ee.
ne parry vnnO\lltrenc twce hondcrd Inwooners, op omtrent eenc my I aflb.r.ds by ern verzamc!d. Het W<lS nu
tegen het ondergann der Zonne, en wy waren bykans
cene my1 van onzeboot af: en vreezendc !.lac wy in onze
te
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teIrug tochtmogten omzet worden 401s wy larger
toefden, beval ik mvn Volk, met aill'n rpoed to
to
kceren~ doch eerst gingen wy in de tuizen,
e In=
woonfts verlaaten hadden ; wy vondftze van les ont .
bloot : waat uit ik veronderfiel dat d'eezc ,party ons op
den tuil g
den heeft , terwyl de anderebezig waren met
hunne Vr wen , Kinderen, e nz . n a de bos£chen to voeren .
E*• Ik had ten oogmerk,- den volgenden dag, weder aan
land en 'er dieper .in to gaan , pn 'er myn Volk toe overgehaald ; doch de onbedagtzame haastigheid van een Ofj
ficier a met my 'na land geroeid, deed dit oncwerp miss
lukken . Hy was in de boot gebleeven : eenige Inboo .
relingen waren by hem gekomen, zy hadden eenige Co .
cusnooten gebragt j waar voor by hun flukjes laken gaf :
een hunner zyn hartsvanger naast hem in de boot ziende liggen, nam then weg, en vlood 'er mede been : hier
op fehoot by, en zette hun na tot hunne huizen, die
by ledig vondt, en'in brand flak . Dit bragt bet gehee(e
Eiland in oproer : bet gerammel der fchelpen klonk over
de geheele Baay, en, in den morgenflond # zagen wy eene
groote menigte Voiks , op verfcheide plaatzen byeen ver,
gaderd, geene andcre dan dreigende gebaaren maakende .
Ik vond bet ongaraaden, my andermaal onder hun to
waagen ; dewyl wy, door bet niet verf'aari der fpraake,
met hun in geene onderhandeling konden treedeti . Ik
beval dat bet Anker zou • geligt worden, en zeilde de
Baay uit ; twee der Inboorelingen made voerende .
Op onze to rugreis zette myne begefrte, om nog eenige onbezogte deelen'van Sumatra to zien, my aan, om
bevel tc geeven, dat men my aan flrand zou zetten op
eene plants , Flat Point ge-heeten, aan den Zuidlykflen
hoek des Eilands, van waar ik to voet ging na bet Fort
Malbro. Op deezen tocht had ik met veele moeilykhe_
den to worflelen ; nu eens moest ik op den zandigen oef
ver, in de heete zon, van 's morgcns ten zes , tot's avonds
ten zes nuren, wandelen, zonder eenige ververfching ;
dan eens hoogten op en neder klimmen, zo fleil, dat wy
'er op moesten kruipen, en ons mcc een touw aflaatcn ;
op andere tyden , flroomende rivieren doorwaaden of
overzwemmen, en het overige van den dag, in natte kieederen, den weg vervorderen . Ilet gevolg deezer moelyk .
heden was een geweldige koorts ; doch hoe zeer ik my
beklaagd had , bet Schip verlaaten to hebben, vond iit
re-
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1'eQ om my- daar over to verblyden, als ik aan hcc Fort
wam ; want toen 1foorde ik dat het Schip, op
Ma
de i'
-dis ; met man en muffs, vergaan was, Dit : mertte my n
hans g celdig : want dewyl * onmog . alles met y over land kon neemen, had i
reis •'
gen ~
goed ; myn klec .1eren , myu boeken i as
ekizaamheden en wapens vats het Eiland
anhD aan
oord gelaaten.
Ik heb vergeeten to Tnelden, dat i1
z n
de, lien Plant ziig, in PtIcHA's P
plant van Sombrero geheeten :, zyn b rigt u nogthansTiet
vergrooc, als by zegt, dat dezelve bladeren draagt, en
tot een grooten boom opgroeit . By dQ Naleyzen is de•
zelve bekend onder den naam van Lalat ,dat is, Zee.
gras . Men vindt deeze Plant in zodanioe baayen 3 by
laag Water ; dezelve vertoc tit -kich als een dunne rechte
fcok ; dbch, als gy'er na-grypt ;, verfchlxiltkzy zieh terfrond in 't zand . Ik 'kon 'er geen armen (teruaculd) aan
ontdekken : een gebrooken fluk, vati omtrenc ten voet
lang, 't welk ik, naa veele mi§lulck poogingen, uit het
zand trok s was volkomen recht, en een, en geleek naar
een worm, om een breinaald-ggfliogerc} : •d rQog zynde,
vas het Koraal .
De Zee-Cocusliooc, die men lang vericeerdlyk als een
tioortbrengzel der Zee aangeziena zeer zeldzaam en kostbaa _geagt heeft, blykc thane de Vtugt to cveezen vaBt
ecn, Palmbootn met gefronzelde'hladeren, die in grootc
menigte groeirp
op de kleine >Jilanden , ten Oosten van
Madagascar, in qnze Engelfche Xaarten Mahi geheeten#$
en by de Franftlien bekend under den naam van Les Met
de Sechelles . Naa deeze Eilanden hebben de Frapfc/ 'I
eene flerke Volkplanting gezbnden s en ze , beplant met
Nagel- en Nootemuskaat- boomen , gelyk zy ook de Ell nden BWrbbn en Mauritius gedaan hebben ;
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PROM OVER DE UITSPRAAK FENS REDENAfts ., Door
Verttr.
WII.LIA 4 ENFIELD, L . L. D .' Left* in~de Fraaije 'etteren
#p de Academie to [Varrhi an
(Vervolg •en flot .van bl . 328)
ZESDE REGEL .
ONDERSCIIEI, IN ELKEI4 VOLZ]7,,, DE MEEST RETEKEKENDE
WOORDEN, DOOR EEN'NATUURI!VKEN, STERKEN EN VERANDE OEN ILEWtOON .
e Klemtobn duidt de jfli`ste nle'efiing aan ban eeMg zeggen, toont np
welkeene w`yse •b et eene dei kbeeld met hetandere verbonden
is, en uit het ander hervoortks u-, merktekent de verfcheidd dee .
ten van een volzin, geeft aan 41k deel den eigenlyken klank, en
deelt dus aan do Zipl des'Leezerc de volkomene meening van 't geheel mede . 't Is in 't vern}ogen van den Klemtoon .lange en zamengeftelde volzinnen verflganbaar en fluid lyk te,maa;ken . Doclh ten
then einde is bet'Ilotfdtg, dat de Lee~er voikonren kundig is- van
de zamenvoeging, en de geheelp meening van elken volzin , welke
by, voortbrengt . Zonder ~zulks is her onmogelyk die huigirigen,
en veranderingen aan 'de Stem to geeven, welkc de Natuur der
zaake eischt ; en bet ontftaat uit mangel aan deeze voorafgaande
beoefeuing misfchi6n meer-, flan uit eenige andere corzaak, dat men
zo dhikwyls de Menfchen boq ;t„leezen met een oneigenlyken glem
Loon, of met geen Klemtoon in ,'t geh ;.el', dat'h,, wet ,eep veivee
lende eentoonigheid . Veel bevlythgings , veet',moeite wordt 'er
vereischt, om de hebbelpkheid .cener julstd"en'"Itdrke Uitfpraake
to veiikrygen :' bet kan •- allgen ~1jef- uitwerkzel=`wweeieW- van diepe
2andagt en lange gewoonte, in 'fat to zytr oay by den eerften
opfiag een fink voor to .leezen , zo dat ailes onderil htfden en de
Klemtoon op do redhte plaats is .
De Klemtoon client , qM,apderen , ow de tegenoverf}elling
tusfchen do onderfcheide deelen van een volzin uit to drukken, als
de ftyl kort `en vol tegenfleIlingen is . De Spreuken van sA L 0 M 0
kunnen ons in deeze iboit van fpreeken'zeer oefenen . In eenige
is leezen
de tegenflelling
twee-,
ie ,zommige
: dit behoort
't
uitgedrukt to
worden
door eendrievoudig
zeer onderfcheiden
Kleinin.
toon, of by elk deel der tegenoverftelling .
Vool to ftrekt de Klemtoon, om eene byzondere meening, niet
onmiddelvk uit de woorden zelve ontftaande, maar van her oogmerk des Spreekers, of eenige tusfchen beide komende omitandigheld ifhangencle, uit to drukken . ' De volgende korte volzin kan
Brie onderfcheide betekenisfen hebben, naar het verfchillend plaat=
zen
D
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KLemtoous ;'debt gy voor deezen Zomer na Londen to

Om'!#lsne hebbelyl heid to verkrygen van met een' juisten en
kragtigen''~lemtoon C fpieeken, is 'er niets meer noo lig danvoorn
af de zamAvoeging, de meemng en aart van elken voozin nn to
gaan, en ons, zo nauw als mogelyk is, to houdem - a `i e wyze,
oor d van
wear op wy, in de dagelykfche verkeering, het e1
bet sndere "onderfcheiden ; want in een gemeenzaam fprek, misfen wy, by'i;ans nooit ons met nadruk to doeb hooren,' ;eh zelden
plaatzen wy den Klemtoon veikeerd . ' Wat
behulpu5i~delen der
Kuist betreft, om de `woorden of vo!zint
- c _onderfcheiden,
dogr byzondere letteren, of mcrktekenen ; ik geloof dat de ondervinding ons zal leeren, dat zy den Leezer mrsieideri, in ftede van
helpen , door hem geene volkoinene vryheid to laaten, orn zyn
cigen verftand en aandoeningeii to vo!gen .
De algeineenfte misflagen, ten opzigte van den Kicmtoon, zyn,
dat men eanen zo fteiken zet op een woord, dat ans de kragt ontbreekt, om byzonderen klem to geefn aan a$dcre woorden,
die, fchoon nict even gewigtig, geenzi:ns van alien gewigt verttoq
ken zyp ; dat, men do meeste kragt zet op Koppclwoordjes, en
andere van een minder belang .
Menigmaal geraakt de Klemtoon veilooren, door eerie van alien
oordeel ontbloote pooging, om cvelluidend to leecen . A ngenaame
ftembuigingen en zagtvloeiende toonveranderingen, .vertiienen,
in zo verre zy ontftaanuit,enbeftaanhaar zyti,met juist"fpreeken,
onze aandagt . Maar een n'etsbeduidenden too l to ,`f%e Jeti, in
de ' plaats van alle de eigcnfchappen eraq bevalligheden eener goede Uitfpraake, en dan deeze toe to juichen, onder de benaaming van Muzikaal Spreeken, kari alleen bet nitwerkzel weeZen van groote onkunde en ono&ttenheid, of van een' bedorven
fmaak . Indien het fpieeken in t openbaar 'Muzikaal moet weezen, laaten dan de woorden op nooten gezet worden ; ten yinde,
deeze welluidende Redcnaars niet langer blootftaaq voor, de,fpotvraage . Leest of Zinge gy?'Indien gy zingt, gy zingt, .jammerIn goeden ernsi, mcu,mpct zich zeer vbrwondehartig .
ren, dat deeze trant vap leeien','dfe - als'Muzyk befcbouwd, zo
weinig, en, als Spreeken aangemerkt , geene verdieniten altoos heeft,
dermaate door vee'en die in 't openhaar redenvoeren gezogt, en zo
zeer van de meeste Toehoorders bewonderd word .
. Kan
cene wyze van leezen , zo gansch en al verfchillende van de gebruiklyke wyze van fpreeken in den ommegang, natuurlyk, kan
zy do rechte weezen? Is het mogelyk, dat alle de verfcheidenheden van aandoening, die eon openbaar Redenaar moot uitdrukken, elgenlyk uitg3diukt kunnen worden door den welluidenden
toon en ftemval, in alle gelegenheden en tot alle oogmeiken ge.
bruikt?
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VIlItKRYG EENE llEIlOOREI.YKE VERSCHElDJl:NflEID VAN T'USSCHI!R..
rOOZING EN ~TEMVAI..

Een cler groottlc misilagcn in een Spreeker is, dat hy geene andere Tllsfchcnpoozingen maakt, dan nie hy noodig vindt, tel'
ademb3aling. Ik weet niets waaf by zulk een Spreeker eigenaartiger kan vergeleeken worden, dan by een wekker, die, cens aan 't
galln geraakt, voortrammelt, tot het gewigt is afgeloopen. Zonder tus[che;'poozingen moet de zin allOos verward en duister zyn.
en dikwyls verkeerd begreepen worden: de zie!, de kragt van eeo
fiuk , kan niet behouden blyven.
Voor cen Redcnaar is het, tot volvoering van dit gedeelte zyn'
pligts , geenzins voldoende, te letten op de zinfnydillgen, in 't
dll~H;:en en fchryv211 gcbruiklyk: want deeze zyn zeer verre van
alle de T1l3fcbenpoozingen, in bet fpreeken noodig, aan te duiden.
Ern wcrktuiglyk letten op deeze rustplil3tzetl is, misfchien.
eene honfdoorzaak van de Eentoonigheid, door den Leezer te
venToeren tot cen gelykluidenden toon, by elke onvolkomene zin[neLle. en een eenplIarige Stemval, by elkLn volzin. De tekens der
zinfneclen dienen, om den Leezer de bebulpzaame hand te bleden,
ill het onderfcheiden der Spraakkunfiige woordfchikking, niLt om
:tyne Uitfpraak te regden. In 'r leezen zal het menigvoud voegIyk weezen, op te houden, waar de drukker geen punt gtzet heeft.
J~l, het is zeer di:nftfg, am zckeren zin fterker uit w drukken, ell
~lc Toehoorders voor te bereiden tot het geen zal volgen, of den
Red~naar in ftaat te ftdlen, om den toOIl of de hoogLe zyner ftem
te veranderen. zomwylen eene ny groote rusting te maaken.
\Vaar de Spraakkunftige \,'oordvoeging geene rusting in 't geheel
vordert. Wanneer men dit doet, is het., nogthallS, Loodzaaklyk.
dat ill het woord, onmiddelyk voor de rustil~g, de £l:em derwyze
worde opgehouden, dat de Toehoorder ontlk],ke, dat [Ie zin nie;t
voieindigd is.
Het is eene vry algemeene gewool1te in 't leezen geworden,
om, eer men tot eene volkome Tusfcbenpoozing komt, de Stem
op eene eenpaarige wyze te laaten daalen, en dit beeft men den
11:1am van'Stemval gegeeven. Docb zeker kan 'cr niets bedagc
worden. 't geen a!le eigenacrligheid, en ];Jem aan 't fpreekell.
meer beneemt (lan deeze gewoonte. De toonen c:nhoogten, op
't einde van een volzin, moeten in 't oncilldige vun elkander ver"
[chillen, volgens den algemeenen ailTr des Onderhoud's, de byzon,
clere fchikking en meening des voh:ins. In cell eenvolldig verh3al;
en bovenal in 'r aanvoaren van eeD be\\'ys, zaI ons de minfteop,
lettenheid op de wyze van bet \'erhaalen eener Gefchiedenisfe.
of het beweeren eel:er zeake in gezell'chappen, toonen, dat het
zeer dikwyls te pas[e komt, de ft~m aan 't eindc Ci:llS volzins
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eer te verheffen, dan te la~ten daalen. Vraagswyze voornellen,
waarin de Spre~ker een antwoord [ChyDt te vcrwag"en, mOelCI1
bykans altoos aan 't einde f1:erl( zyn. eellen hyzonderen toon heb.
ben. ter aanduidinge dat 'er iets !!cvraagd wordt. Zommige vol·
,.;innen zyn derwyze ingerigt, dat het laatf1:e woord een !l:~rker
K1emtoon vordere dan een der voorga,;nde; terwyl anDere zicl1
met een z2gtcn C:l il:reelenden klank la~ten Ouiren. \Vann'ec:r 'cr
niets in ,den zin is, 't welk vordert, dat de laatf1:e kIank verheeven. of nadrukkelyk zy, zal eene langzaame daaling, genoegzaam
am te toonen dat de volzin ten einde loope. genoeg zyn. In
IJartstogtIyke il:ukjC3, inzonderhcid die van een klaagendcn. tederen of fraatlyken aart zyn, zal de toon der drift meenigm:d een
veel grooter Stcm\'al vorderen. Doch eer een Reclenaar in ftaat
kan weezen, om zyne ftem eigenaartig, en met oordee! • te Iaatell
vallen aan 't einde van eenen volzin. moet hy in il:aat weezen •om
die voor vallen te bcwaaren, en op te heffen met aI de verfcheidenheid, die de betekenis der woordell vorclert. De beste wyze,
omeen cenzeIvigen Stemval te verbeteren, is dikmnals uitgekipte
fpreuken te leezen. waar in de f1:yl kort is. en afgebrooken, waar
in veel tegenoverf1:ellingen voolkomen. aIs mede ftukjes, in een
betoogenden trant ge[chreeven. of die va.! zyQ van vraagswyze
voorftellen.
A C H T S T ERE GEL.
L.AATIN DR AANDoENINtmN EN HARTSTOGTl!N. DIE UWE WOOR.·
DEN UITDRUKKEN, Vl!:IlGEZELIJ GAAN, VAN DAAR AAN DE.·
ANTWOOl(J)llNDE TOONEN, WIlEZENSTREKKEN, EN GIi:'
llAARE;N.

Daar is een Ta;i1 der Aandoenin~enen der Driften, zo weI 2ls der
Denkbeelden. De hatf1:e uit te drukken is eigenlyk het werk der
woorden; tot de ecrfre leert 0115 de Natuur gebl'llik te maaken van
Toonen, Weezellstrekken en Gebaarel1. Wanneer toorn, vrees,
blydCchap, d:roefbeid, liefde, of ecnige andere werkende drift in
onze zieI olltfraat, ontdckken wy dit eigenaartig door de byzolldc.
re wyze, waar op wy onze woorden uiten; door de trekken van
ons gelaat, en door andere weIbekende tekcnen. En zelfs als wy
fpreeken zonder een dier gcwe!dige Aandoeningen, vergezelt zc·
ker foort van gC'voeI doorgaans onze woorden, en dit. welk het
ook zyn moge. becft eenig uitwelJdig daar aan beantwoordend teo
ken. Dit uit te dl'llkken, 13, in het openballt fpreekcn. dermaatc,
verwaarIoosj, dat wy bykans de TaaI der Natuure fchynen vcr·
gee ten te hebbcn. en gereed zyn, om eIke pooging tot het herkrygen daar van aaB t:: mt:rken, :lIs eene gcmaaktc pooging der
Kunst. Doch de Natuur is aitoos dezelfde: en elkc welbeoordccld~ naarolll>ing daar van zaJ i1ecds bthaagen. Ni(;J)];md verdiellt d(:n
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naaxr-van een goes Spreeker,~ veer min,
van een v(,lmaake
REJde't5aar', of by moot by de onderfcheide K 1Spgrfhing by een behoorelyk bedwang der ftbmme , by bet
ht plaatzen van den
Klemtoon,' de onderfcheide Uitdrukkingen van Aandoening en
Drift -vo~gen,
ISeete `Uitdrukkingen op te' tellen , eh alle derzelver verande.
ringen' to befchryven, is 'ondbenlyk . Men is eenigzins geflaagd
in de poogingen, om de Taal-der Denkbeelden to ontpouwen ;
maai de T .ial des gevoels' der gemoedsbeweeging heeft, men
nog nimmer eene hntleedende fthets van gegeeven en'misfehien
is het niet binnen bet bcrt ik der 'inenschlyke bekwaamheid eene
Wysgeerige Spraakkunst der Driften op to ftellen . Of, indien
hot mogelyk- ;ware dit oogtnerk eenigerntaate uit to voeren, 'kan
ik my niet verbeeiden , dat 'het'voor iemand mogelglt zyn zou
zich zelvbn to onderwyzen irf 't gebruik dier Taale. Alle poogingen, derhalven, om Redenaars to voinien, door'hun, met
vroorden to beduiden , op welke eene wyze zy hunne Stem ,
Howling en Haleh to gebruiken hebben, zyn, myns oordeels,
zwak en kragtloos . En mogelyk is bet eenigst onderwys, 't welk,
met vrugt, in dit geval, . kan thedegedeeld worden, liegreepen
in deeze algemeene les . .- =4Teem ir»ur op welk eene wyze de onderfcheide Aandoeningen en Driften in bet leeven worden uftgedrukt, of hoe zy bet doon „die met veel arheids en finaaks bet
vermogen veikregen hebbcn oni de N~,tuur to volgen ; on gewen
u., om,of bet groot oorfprongly!;e zelve, of do bestenaamaakzels,
die u Voorkomen, pa to hootzen ;-altoos, egter, met deeze byzondere'behoedzaamheid : „ BAT (.Y nE ZEDICHETD BER NATUURE

„

NIET OVERSC[4REEDT."

In de toepaslng deezer Rrgelen 'ter beoefeninge, om, op die
wyze, een goede en bevallige Uitfpraak to verkrygen, zal hot
noodig weezen een geregelsl playa van Qefeninge! 4te-jlouden :teenen aanvang maakende met de,ligtfte, en van Rap tot flap voortgaande tot de zwaardere . In derzelver kcuze moet de Leerling byzonder zyne aandagt vestigen op zyne heerfchende gobroken, of ten opzigte van de Klankvorming, hot . bedwang
der Stemme, den Klemtnrui, of lien Stemval ; en by beboort zich
to bepaalen tot leezen en fprwken met een byzonder oogmerk,
tot bet verbetdren zyner hoofilgebreken, cer ~hy, hot beflaa lets
hoogers to onderneemen . Dit moge verdrietig en onaangenaam
weezen ; dit mope veel gedulds- ,en moods vereifchen ; bet is de
volftrekt cenige weg om to vorderen . Want, indien iemand geen
enkele volzinnen, of eenvoudig verhaalende en onderwyzende
ftukken kan leezen, met eene onderfcheidene Kiankvorming, juisten Klemtoon , en eigenaartige ftemveranderingen , hoe kan by
dan verwagten, regt to zullen doen, aan de verheevene befchryvingen der Dichtkunst , of de fcerk bezielde Taal der Hartstogten .
In
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In
volvoer,
zei, O&eningen moet de Leerling dagelyks
everha4lepzen°, eq ; -to dikwyls bet hem mogelyk zy, under bet
aanmerkeAtt„opzigt'batt,een Leermeester of een Vriend . Dikwyls
moet by . ook van buuen geleerde ftukjes opzeggen . Deeze wyze
v.qn doen hegft,verf2'heide voordeelen ; zy noodzaakt den Soreeker
zyne gedagten to jaaten •gaan, op de denkbeelden, die by -z-l uitdrulcken ; hy~ wordt daar dolor in ftaat gefteld, om derzelver by .
, ere meenmg en kragt tie onderfcheiden ; zy geeft hem voorss kennis van de veelvuldige buigingen, Klemtoorlen en klanken,
didde'woorden eifchen„ 'Docir zyne oogen niet in 't boek to houden,,
word by voor een . .gedeelte ontheeven van den invloed des aanwendzels der Schooljongens, om uit cen anderen Sleutel en ,op
eerr anderen Toon ,re leezen ,dan die men in den ommegang fpreekt o,
by heeft, desgelgk's, eene meerdere vryheid in zyne houding ea_
gebaaren .
Het was zees fie ivenfch$n,, dat alle Spreekers in 't openbaar
hunne denkbeeldbn en gevdelens,'"of-van buiten geleerd of,voor
devuist hedagt,voortielden : want, 'behalven dat'er eene kunftige
eenz ,Ivigheid is ., die meest, altoos Leezen van Opzeggen onder-,
fcheiat, zyn de vasthepaa!de houding, de bukkende geftalte des
hoofds tot bet leezen noodig, onbeftaanbaar met de vryheid, de
onbclemmerdheid en verfcheidenheid in de welfpreekenbeid onont .
beerelyk . Mair, indien dit to veel gevordcrd is, inzonderheid van
Leeraaren, die zo veel moeten opfteilen en zo dikwyls pr, diken , dit
mogen wy, nogthans, wenfchen, dat zy h4iae Leerredenen zich
zo eigen zullen maaken, dat zy in 'ftaat zyn, em, met den enkelen opflag van bet oog , een groot gedeelte van eenen volain,
of denzelven geheel, to doorzien (*) .
Ik heb hier alleen nc>g by to voegen, dat, naa bet neemen der
uiterfte moeite , om een goede Uitfpraak to verkrygen , en bet
gelukkigst flaagen in die onderneeming ; 'er geene gelinge zwaarigheid is, om de Kunst van welzeggen uit de School in de Pleitzaal , in den Raad, of op den Predikftoel, over to brengen . ' Een
Jong Heer, die geleerd heeft, verfcheide beoefeningen van deezen
aart in de School to verrigten, kan zich niet gemaklyk overreeden,
am, als by 't openbaar verfchynt, bet work, dat by veirigten
moot, in een ander licht to befchouwen, dan als eene proeve van
bekwaamheid, en het vertoonen van zyne bedreevenheid in de
I{un .t van welzeggen . 't Is to deezer ooizaake, dat men, in den
laatften tyd, eeu Redenaar dikwyls uitgelachen, zomtyds met fmaad
behandel_t heeft. Wy fcheppen genoegen in de bevallige beweegurgen, die eeu Heer zich eigen gemaakt heeft, door to leeren dansfen ;
doch
[(_) Men weet, hoe, in F.nyelcnd, bet Leezen &r Leeitedenen, in alpemeen gebruik 3s ; over dit gehawk, 't wdk bier ook meet en mcu iikut
veld to wim,en,zuilen wy, nrisfebien, in 't vervolg onze gceiagtut mod d ekn .] Dr, v rt a
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dock wy ergeres ons aan den . Li
altoos •i
4rnefAt1te
dansbuiging maakt, en Rapt , als of by
'miuudt dat t. Zo,
verwonderen wy ons over de manlyke
ekenheid, en het,
edel vuur van een Britscb Regtsgeleerden ; i}sande,.om de reg,
ton van zyti Land to verdeedigen ; over dewaardige bevatting,
de kragtige redenkaveling, err de vlottei,aft rank . der Pleiters, ; •
rover de verheevene Godsvrugt, de ernithafte deftigheid, en den,
ongeveiosden ernst van den Heiligen Redenaara doch wann
een Man, in een van deeze posten gefteld, zo • verre de
den vergeet en bet gewigt zyner bedieningen vernedert, plat by
zich in 't openbaar vertoont als een Bootzemaakert~, en met, aL
den optooi van eene kunflige welfpreekenheid, bet-oor en • •oog
des Gemeens zoekt in to neemen, moge •dg onkundige hoop ,
hem met verrukking hooren enwtuejuichen,,dq_lter11andigan zutlen
daar over fumite en wederzin gevoelen .
Bedien u, derhalven, van uwe bedreevenheid .a de Kunst der
Welfpreekenheid ; dock maak altoos met vcrorzigtigheid en zedfgf,
held gebruik van uw vermogen der Uitfpraake ; fteeds gedagtig ;
dat, fchoon her weuschlyk zy bewonderd to worden, als een
voortreffelyk Redenaar , het van oneindig meer aanbelangs, is, de
agting van een verftandig Staatsman, van een_,bekwaam Regtsgeleerden, of een nuttig Predikex, weg to draagen .

"

gEDELYKE BEDIQTKI1Ic ;EDt.

l7anneer 'er eene mengeling van verwarde harstogten, in den
menseh`ontftaat, dan vervangen viees cn hoop, Leurtelings
de ziel ; en de mensch word nu ginds, dan herwaards, been geflaept . Gelukkig by, die eene fterkte on bedaardheid
van Geest bezit, waar door by deze aanvallen moedig weerftaan
in .
Men fchrikt, wanneer men meent, dat zyn hart aangename
denkbeelden en ontwaarwordingen , waar mede het vervuld is
geworden, ftaat to verliezen, en in deszclfs plaats onaangename
ftaat to ontyangen . De mensch tragt dan zichzelven to ontvlugten,
Eenige graden Lydzaamheid
maar 't zyn iedele pogingen .
en Geduld zyn de eehige hulpmiddelen tegens deze kwaal .
Dankbare menfchen doen bet menschdom eer aan ; maar ondankbaren onteren bet geflagt der redelyke wezens .
Ecn fchielyk voorval bedwelmt ons veeltyds , zodanig, dat
men, als bet blydfchap anoet aanbrengen, die nict toonen kan ; en
als bet dioefheid verwekt, dezelve voor een poos agterblyft .
Qnze, ogen zyn wei eens de tolken van ons hart, en ze fpre}ten op dien tyd krogtigef, dan onze tong, fchoon zy geen gelnid geven .
Elle

dan, of be-
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El i eicla`behoOtde to o*erwegen, dat de Algoede Scheper n it 'te vergeefsci iemand uitmuntende gaven fchenltt . Veen, bezitten :wanly&, eene edelmoedige Ziel , bezitten menschlievenbeid, en,`znl}den in Deugden uitfchitteren • ;
flommerd ~ in. de , werelfphe goederen , of overrpmpold door de
Vermaken en "Wellustigheden, worden die fchoone gayer. veelal
in bun ,verduisterd, of by zommigen ten eehemaal uitgedoofd.
K*n iemand Wei meer begeren,lp m naar de Wereld gelukkig
to wezon, dan een genoegen te- mmaken , dot uit de, grootheiden verhevenheid van de Ziel voortfpruit? Znik een blyftk gelukkig, altfchoon hem Wedeiwaardigheden mogten aanvallen ; h6ewel by met, tegpnhpden tp worftelen hpbhe . In 't -midden van
dit alles blyft by ;gelukkig ; oil) dat zyn gewetcn heir, over -gee
ne Waridadep befchuldigt, en by per) vooruitzig heat op eons
kort lyaen, en eenen altuosdurenden Gelukftaat .
Her hevigite, lyden ,_ en de groutfte Wellusten hebben . dit
met elkanderpp gemeen, dot zy doorgaans zper kort van duvr .
zyn .
Inaien iemand een gelyk, verf est , bykans even fchielyk ;is
by net gntvangtw don-is hut, •yerligs cep dubbel gngeluk .
Wanneer men reikhalzend, dog met eerie zeer flauwe hoop,,
naar een perzoon of zaak verlangt, dan vermeerdert ieder verflonden ogenblik de benauwdileld yap den boezem, on vervult
net hart met de bevigffp ontroeriogeri . Vertoeft,de gewenschte zaak, 'er valt eerie verdtlbbelingvan angst op bet hart ;
vooral jndiep ons geluit of ongeluk grootlyks van dezelve at,
hangt .
Niets ,treft pen, gemoei, tpt weldaden genegen, meer, dan de,
erkentenis . Alte, onaangenamo gewaarwordingen verdwynen door
dezelve, sn de Ziel ruimt Pile plaatzen in aan de ftrelendfte
aandoeningen .
lemand, die zich piet dan eon janlmerlyk lot kan vo ;x'ftellen,
zipt zyn tgekompnd flier dan met de ysfclykite benauwdheld,
en ontroering des batten, to gpmpete ; eu yst legen bet ogenblilr_
van deszelfs verfchyning .
Men lean uit bet karakter van $en eenig mensch d* ;eener
gapfche Natie pier opmaken . 1;en fchurk maakt alle menfchen
niet ondeugend ; en een deugdzame kap eerie gapfche Natie net
braaf maken .
Het is nict wel mogelyk to begrypen, dat 'er eene Mgatfchappy zou kunnen zyn, die ten eenemaal tiit fchurken beftaat . Hoe
verdorven een Volk ook wezen moge, altyd zyn 'er nog eenigo
deugdzamen onder ; en dezen fchitteren uit, even gelyk een kostely,c Diamant, pnder de pnedele gefteenten ; • want deugden
zyn des' to treffender, hoe minder zy algemeen zyn .
Zoo is bet in een min of meer bedorven ftaat ; maar als de
I]eugd meet alg~rr,een is, dan kunnen alleen byz,ondere Deugden
,131 5
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der", fmar diate ze
recht treffen ; en deze zyn dan A to tre
minder algomeen zyn .
Bene zauk', waarop men eenen hoogen-r itelt,' to moeten
derven, lsveel ongelukitiger, dan dezelve ni
r bezeten to hebtq„ treffender is'
ben ;' en naar mate men' aandoenelyker zy,
bet verltes.
Waarom-zou ons hot Leven en de Zamenles'ing nit welgeval . :
el deugd ziet uitblinken? No®it
hig zyn, als men in dezelve
verlaat'men de Wereld, en Iet Leven, met meet tegenzin, daa
b rztilke gelegenheden .
Zumtyds kan een Volk tot een hogen trap, van dienstbaarheid ca
llaverny gebragt worden : maar eindelyk de dienstbaarheid moede
en poogingen dbende, om bet jnk van dienstbaarheid of to fchud'
den', kan • wien verzekerd ztn ; 'dot de Ti ah,"*'roee df-'laat,'er on-'
der moet, ten ware by bet ganfclae land c0hie verwoesten:•
"Verzwakking, en daarop volgende veragting van, deri Godsdienst, bederf en verhastering van Zeden', door bet `overnemen'
veler gebreken der Naburen ; , verkwisting, pragt en weeJde ;
bebben doorgaans ten gevolge, 'den ondergang van bet ganfche
land ; om dot bet gun itige omftandigheden zyn voor"dere Volken,'
out bet te'overheerfchen .
+Onder de ketimerken der echte lefingen van dM w'aren Gods
dienst zyn ook dezen to tellhn . , Zy offeren den-mensclr op aan da
eer van zynen Schepper ; bn onder0erpeii hem' aan • zyne bevelors
en geboden . Zy doen bet hart gehoorzamen aan de Wetten , en
bew,ren bier door de'beste orde . In de begefende leer der Zedekunde hellen zy eer naar eene geftreage dan naar eene ilappe
Zedekunde over . Zy ttrekken tot een teugel vocir de hartstogten
en drifters :
Zy beuren den mensch ih rampfpoeden en wederwaardigheden op ; en 4trekken-eindelyk-om-heumin den tyd gelukkig, en in de eeuwigheid zalig to maken .
Hot- is niet wel mogelyk, dot iemand, dien een'onverwagt en
treffend geluk fchielyk overkomt, bet zelve in eens ten eenehmaal volkomen overzien kan . D :t breid de aangename gewaarwordingen van bet zelve uit ; en hoe langer Wy werk vinden, om
bet tent eenemaal to overzien, des to langer houden onze aangename gewaarwordingen aali ; daar zy in tegendeel fchielyk verdwynen in een geluk, dat'vry in eens overzien .
Wanneer men Weldaden bewyst, zonder daarom aangczogt to
worden, dan oefenen ze eerie veadubbelde kfagt op heh die ze outvangen ; mits dot ze Zie1p bezitten,, welke voor aandoeningen
vatbaar zyn .
In ~e Wereld word bet Lot zeer onderfcheiden uitgedeeld .
Zy die bet minst waardig zyn, die bet minst verdienen, valt wet
eens, en al dikwils, een fchoon lot to beurt . De vergeldingen
gefchieden in de Wereld zelden evenredig aan de verdienften .
-~
De grootfte bekwaamheden worden niet altyd vooi getrok-

, noctf, cle b&fite ; e--&"ut~1zt1amifie verkozen . De on~,
trok
deugd zegepraart ni > ze}den over ~eJ)eu;d,;- , Zy, die de' verher
vetsfte deagden bezuert, worfelen :wel , ee,us met een drom,'.van
tegenhedetr, van of ehikken , _en jammfrlyJte ~weder*aai•digheden ;terwyl bun, `4ie v`eie on`deugden in den , boezem koesteten, alles
mede loopt.
Eencbewys voprwaar~,, dat de Deugd° een be .
ter etr duurzamer loon - vordert. ;,'dan'een Aurdsch ; 'tgeen ras ver •
Wit,en aah duizende .vzsfeivalligheden .onerworpet is .
Hem, . wien een ongeval treft, kan men it geenzits kwalyk ne •
men, als bet treffend en gevoelig is, dat hy''er ooit dadelyk, op
do gevoeligfte wyze, - dboriaangedaan worde; anders zou bet eene
ongevoeligheid aanduidetx, welke misdadig, en ten eenemaal he
to keuren is . , Ook'is her eon kristelyke •p ligt, dat anderen daai°hi '
- , Intusfchen vordert Gods woord tevens, dat
deel nemen .
een Kristen zig bevlytige om alle menfchelyke gebeurtenisfen
ftandvastig, en met gelatenheid, to verdragcn .
Zulken, van welken -men eene gftote-verwagting beefs- ; -hebben deeze verviagtinig;"aan le-merken ;uIs de fcherpite en opletteudfie Toezienfter . All e htrne bedryven tog worden Uit then hoofde, op het nauwkeurigfte, gadegeflagen, en flegts ecn wanbe .
dryf kan dikwils al de opoevatce hoop van verwagung in rook doen ,
verdwynch .
Ongelui cige tyden ,, ,rampen c,j , wadezwaardighedenn maken
veelal de beste' en deggd7aainfte metric(Ien :, .,,Vporfpoed'verweitt
dikwils onagtzaamheid ; en menl ziet niet 241416n -de rootfte -gebr•e,
ken heerfchen onder een Volk, dat gezegetid is"' Bet fctiynt dac
de mensch voor rampen hc :t gevoeligst, en voor voor(poed,min
aandoenelyk zy .
;', fly, dig in ongelpkken geftort, de veteiscbte middels Wet weft
aan to wenden oin zynen itaat to verbekeren , is gelyk aan een onbedreven Geneesheer, die zynen kranken verkeerde geneestniddeeen
doet inzwelgen , (en hoe dikwils gebeurL dit niet holaas 0 Hy
ierergert de Z10te, waar mede de Goede Natuur niet ze?d`dn iets
beters voorhad .
fly, aan wip de gglden, mifldelmaat, bm zich van twee ttkerften of to kouden, onbekend i,4, en dus de middelmaat nlet'Wee~
to houden, word gefiadi8 gints en herwaards geflingerd ; valt van
bet een ultettte op h"et ander ; Root vau de eene Klip op de an'
dere ; even gelyk, een §chip, zonder'$oer of SKuurtnan, doo,r d¢
golvende paren en _de^ioeijondp win4en gind en herwaards' ge=
flingerd word.
Die zich aan de Ledigheid, aan de 'Luiheid overgeeft, .geeft
zich over aan de rykfte bron van alle kwaad .
Waar is de woonplaats van bet waar genoegen , tot bet welk do
ziel zich neigt? Is zy aan hot Hof to zoeken 2 - Neetr. Is
zy door de fchatten to veikrygen? Neen . Noch hoogheid, noch
rykdommen kunnen het waar gcnoegen aanbrengcn . Is zy in den
mrddelbaren ftaat`? Dees is 'er gewis gefchikter voor . Dan de
on
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onrust kwelt den Euiken
, De Voonplafts VIA zuiver
Wysheid,"' winden .
genoogen is alleen.b y 41zco
Men vervalt Wet ~~ -an -tat ultfpoorige
aasheden, als men
naar uitfchittetende . • adha
eft ,, en goon
van geest genoeg
bezit, om ze wit to vneren 1
Zwaartnoedige gedagten/grgeven bet hart ; ze zyn eene Ziekte ,
en vow de iden voor .bet - lighaam ; zy ondermynen de georen alle .rust,. et+' ontroovett, de Ziel hare edele
zondKtid,
yermogens van werkeia . ---2y fpannen,met een woord,alles aan
om alle waar genoegen to verbannen . ,
Moedeloosheid en vertwyfeling waken den, mensch bet janwnet;
Ijrkst Slagtoffer van, bet rampzaligst ongeluk .
Elk mensch moet lets bebben, tot zyne uitfpanning ; gelukkig
Zo de Ondeugd zyne „uitfpanning niet word .
C. V . D . O .
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myn eenkbeeld, eeti Landi;erblyf,
veelen,
die zulk foort van Huizen hebben , geraaken, wag ik my dus' ditdrukkep, in eene wereld van hun eigen maakzel, en houden een
Buiten, tot zo lang zy hun eigen Huis in de Scad niet kunnen blyver# bewoonen .
Een myner verre Bloedverwanten, die een Ouk koopbedryf om
handcp heeft, vindt zich verpligt, bet grootfte gedeelte van
bet Jaar,, in de Stad to weezon . 't Is natuurlyk to denkeu, dap
een Man , in die omitandigheden, zeer gaarne flu en dan
der an.
dag'voor zich zelven hebbe, ontheeven van fioorenistep der
ders-drukke -bezigheden, timdie uuien to flyten in'eeneaangenaame
afzondering met zyn Gezin . Met dit inzigt heeft by een Buttengekoozen.
pla?ts, niet verre van
Dewyl Zondag de dag van myn Neef is, en by my herhaaldekegren verzogt hadt by hem to komen ecten, befloot ik eens der
waards to gaan, enkel om to zien hoe by voer, en bet op zyn
$uiten maakte . ik vond de plants zo al's ik verwitgt . had . Het Huis ,
;eer net en gemakl k gebhuwd,fondt *on weirrig van denwegaf ;
by 't zelve was Oen welaangelegde Hof, een Stal, en agter aan
cen ftuk Lands, waar eenige Koeijen en Schaapen weidden . Alle
deezen dingen waren fraai en zeer wensehlyk, gingen zy niet
yergezelc van eenige zeer dioevige gevolgen . De natuur van den
handel myns Nee s brengt mede, dat by met zeer veei Menfchen
to doen hebbe, die bet zeer gemaklyk vinden, op Zondag,naa
zyn Buiten to wandelen, of to ryden. Hy heeft ook bedden, om
yclenden to logeeren, die meest altoos van Saturdag tot Maandag
bc,
'volgens
EenvanBuitenplaats
bet gewoel en geraas der wereld afgezonderd :d4n
16 ,
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tytr : want -zy m4nden zo :vW vermaaks in zyn gezelfchap ;
dat zyk alle gelegenbeden, om by `lax, to weezen, zorgvuldigwaarneemen : veelen banner, fchoon by altoos 's Maandags 's morgeus vertrellt, bl y ien 'er tot den andeten Maandag, enkel , zo zy
zeggen, uit Vcdf&ap, en om Mevrouw gezelfchap to houden .
-- En waat~, zy zouden, daar zy de ilreelende amigenaamheden eener ftisfe lugt_ kunnen inademen, op een zagt bed
flaapen, en den overvloed van een welvoorziene 'gel genieten,
zeer tegen zich zelven moeten weezen, indien zy fchielyk vertrokken van eeue plaats, zo bekoorlyk, en fn alien deele gemak. ,
lyk . Behalven dit, hebben zommigen deezer Vrienden Vrouwgn ;
die, als zy uit bet Kraambed komen, zicli verheugen, met bet
jonge wicht de buitenlugt to mogen fmaaken : andere, die zieka
lyke kinderen hebben, agten zich zeer gelukkig als zy elken mor .
gen voor dezetvede vets gemolken melk mogen gebeuren . In deezervoege is bet Buitenverblyf trips Neefs volkomen aangenaam
voor zyne gelukkige Vrienden, die zich, om ftiyd, . bevlytigen, .
daar bet vette der aarde to vinden . Zy flyten 'er zeker zeer ver=
lustigende dagen ; doch , zo ik my verbeeld, tot groot nadeel van
hunnen vriendelyken Gastheer .
Op den dag, toen ik myn Wend ging bezoeken, vond ik de
zydkamer vol Vrouwen en Kinderen, van vei fchillenden ouderdom : voor de laatlten hadt de goede Huisvrouwi bezorgd dat
een tafel gedekt wierd een uur vddr den gewoonen eettyd, „ten
„ einde zy niet mogten wagten tot dat zy al te ..hongerig wa
„ ren", gelyk een der bezorgde Moeders zeide, „ want dat was
„ om de maag to bederven" . Lekkere gebakjes wiren voor , do
kleinfte, gekookte fpyzen voor'de grootere, met eenig vleesch,
geree ,l gemaakt ; want zy waren to oud am . zonder vleesch to
leeven, en to jong om een plaats aan de gtoAte tafel to hebben .
Dit kleine gastpartytje aan zich zelve over laatende, ging ik den
hof in, waar ik zes Heeren vond, zich op onderfcheide wyzen
vermaakende . Eenigen plukten de fchoonfte Bloemen, die myn
Neef, met geen geringe kosten, hadt laaten planterk ; andere de
fynfte vrugten, eer y nog ryp waren, en wierpen ze, dezelve
geproefd hebbende, s -.of,zy andeizins des met veizekerd konden weezen, in den vyver. Aan den kant deezes vyVers •zgten
twee Heeren to hengelen, die hunne hengels den Tuimnen gaven op to pasfen , toen zy geroepen wierden om to eeten : dit
was een half uur laater dan gewoonlyk, dewyl myn Neef eenige
zeer goede Viienden wagtte, die wat ver afwoonden . Decze
Vrienden, niet op hun tyd pasfende, zaten,wy aan, zonder dezelve . juhst zo als de tafel werd afgenomen kw2m 'er een wagentle, en eenige Heeren te , pa.rd- ; met geweki aanftuiven,
Dewyl bet eeten nu koud geworden was, wei d 'er last gegee,t
Yen, Vogels aan 't fpit to iteeken, Visch gereed te, maaken , ett,
myn Neef ,,;deeze nieuwe bezending verklaerende, dat bet eetr'a
ras klaar zou zyn, toefde hun middelerwyl op keurlykeii morgen
wyn,

bezet
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die- fmaakte
wyn , tot verfrisfang. .hunner jtermoeide leden,
ggps~Zen, en defIGastbeer niet minder,
wonderlyk, word h
als de,heste Man 'in
i de •wereld,'die gaartQ,,zyne Vrienden orathaalde, en niets agtethieldt„'t welk kon
en ont hun,te ver~
ich , aan tafel,
maaken . Na alle deeze hetuigingen fchikte '
ver(ltmtlen, want hot -mogt Been eeten on' tlf olden , eene
groote :menigte fpyze,. .die zy geenzins vergaten ., ruin en ryklyk„
met wyn door to fpoelen . Eenigen begavten zich, van tafel opftaande,° in den hof ; anderen drQnken , om . zich to verkoelen,
K:bffy, Tee, enz. en namen, op dat de trtaag niet to zeer_zoua
verflappen door deeze dranken, een afzettertje .
Dewyl ik bet ruimfte veld voor myne waarneemingen verkoos,
volgde ik de Party, die in den Hof gegaan was . Ik vond, , dat de
flengelaars den gevangen Viach by elkauder gedaan hadden qm ze
anode to neemen, terwyl Underen,vroege vrugtep plukten, en in
den zak (taken . Elk hadt zyn deel in deezen algemeenen roof.
p e Paarden zelis ftonden niet ledig, zy vraten hooi, haver'en
boonen , met zo veel gretigheid als hunne Heeren de ; fchotels en de
vlesfen gelecgd hadden .
Welverzekerd, dot myn Neef, met geene mogclykbeid , zulk
eene kostbaaje leevenswyze kon goed maaken, ftond ik in bedenking, hoe ik hem zou verwittigen van zynen gevaarlyken ftand,
then ik duidelyk voorzag, dat de deerlykftc gevolgen zou naazich flee,
pen , indien by zyne verteering niet aanmerkelyk bekortte. Heer
mede bezig zynde, kwam een oud Heer, die ik den geheelen
dag in 't oog gehad had, vermids by, met do grootfte greetigheid,
alles at en daonk, en nu zo even zyne zakken met eenige vrugten vulde, my op zyne •fchicten ; zeggende : „ Myn Heer, bier
„ is een overvloed van goede dingen ,-maar , in de daad-het fmei t
„ my -- ik vrees dat bet niet lang zal kunnen duuren ; 't zal voor
• myn goeden Vriend onmogelyk weezen bet zo uit tehouden .• Misfchien •k an zyn mkomen her thans veelen : en zeker zyne
• winiten moeten grout zyn om in deezen trant open hof to hou.
. Waarlyk, myn ,Heer', antwoordde ik, -, bet ira• den ."
omen van een Koopman is nook voor een ander op to maaken ;
k
• och dit weet elk, dat by bloot Nat voDr fehielyke bn zwaai e
• d
„ Ja, myn Heer", hervatte hy, ja, gy fpreekt
flagon :
„ als Meen Man van veHtand ; en ik zeg dat onze Vriend zeer to
j, herispen is, dat by zulk eene menigtevolkslaatkomen,omhem,
• gelyk men zegt, de ooren van 't hodfd tc eeten ." Ik vervolgie
daar op : , Ik bid u, myn Heer, hoe kunt gy zo fpreeken, en zo
h andelen? Gy, die uwen Vriend berispt over de verkeerdheid van
• zo
vcele heden aan to houden, maakt u zelven fchuldig om hem
•
to herooven . Hot fchaamo zich , dat een Heer van uwe jaaren
zich derwyze aanftelt. - Geef de opgepakte Bloemen en Vi ug.
3~~en weder ; gy hebt vohnaakt & rol van een Roover gefpeel,l .
Geef wed& Nvat gy g_notnen Lhebt, gaa na huffs en zet nooit
hier weder',
• awe'voeten
De
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Da Oude Heet ftdhdt verzet dat ik zo ras en onverwagt
de battery tegen hew get loshranden ; by vertrok fcbielyk, doch
zonder iets ~weder tegeeven van bet reds fchandelyk genomene .
Ifort na myne'dvederkomst in de Stad, fchreef ik een Brief aar
myn Neef, w, a t hoop dat eene gewenschte uitwerking mag
doen,enhem actten om een nest Horzels van zyne Buitenplaats
to weeren, en bet tot een verblyf to maaken gelyk bet behoort to
iveezen, daar by zyne overfchietende uureii met vermaak flyt,en
eene geregelde Huishouding in -agt neemt.

M
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as ochtend, en de Zon, ter Oostkimme uitgeklommen,
as
Verfpreidde Vuurkolommen,
Langs 't versch bedaauwde void ; fcheen fangs de beeken heel ;
Heui gians was ongemeen .
De nijvre Landman kwam op 't fpoedigst fladwaarts rijden ;
Men zag, van alle zfjden,
Een aantal dieren, en veel mondkost aangebragt,
Als of, gantsch onverwacht,
De vijand naderde om bet platte Land to plundren ;
Een menigte van rund'ren
Wierd all' de poorten van de Stad fluks in geleid .
Elk kwam van wild en zijd
Om voor zijn matte lijf een ftille rust to zoeken.
'k Zag ieder zich verkloeken,
En zorgen voor 't behoud ; dat geen to Iaat berouw
Hun fmert'lijk treffen zou .
De Landlierl fcheenen gintsch elkander aan to randen ;
De een floeg in 's ander handen .
Ik zag daar reeds den Stee- en Vee-man, hand- gemeen .
Wat was bier van de reen ?
War toe die toevloed bier, van rondfom, 't faam gekomen?
Wat had men voorgenomen?
Ach! wat beduidde dit'
Wat ongeval was datl . . . .
, 't Was Koewarkt in de Stad ."
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MENGEL XERK,
TOT FRAAXkLETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

VERHANDELING OVER DE HOOP .

Thales rogatus , quid maxime commune esfet omnibus ?
Spes inquit. Hanc enim etiam illi habent qui aliud nihil .
(Hot vervolg en plot van bl . 343 .)
hoogfle regt gaf Thales,
M et'erhetby uttflek
aan alien gemeen was?

op de vraag, vat
ten antwoord, de
Hoop ; want deze bezitten ook zy, die niets antlers hebben .
Wat fterveling leeft 'er, welke deze vleiende aandoening met ontwaar wordt? Wat fterveling leeft 'er op de
wyde Wereld zonder Hoop ? Voorwaar geen
enkel 66n! Zy blyft elk onzer gewoonelyk by, tot zelfs
aan 't jongfte tydflip onzes levens ; ja niet zelden oefent
zy, op dat oogenblik, als wilde zy alle hare kragten
beproeven, nog haar grootfle vermogen ; 't zy door den
Mensch met eene gewenschte uitkomst to vleien, of de
Ziel, welke op het punt flaat om hare veege woning to
verlaten, kragtdadig to onderfleunen . In alle gevallen
waarlyk, in alle omflandigheden, zelfs wanneer de dood
in onze venflers klimt , of zynen verderflyken voet over
den drempel onzer woningen zet, blyft de Hoop ons
by ; ze verlaat, ze begeeft ons niet .
.Het denkbeeld van flerren verwekt in my het denk .
beeld van eener_ kranken, van eenen die met ziekten en
ongemakken to worflelen heeft .
Ik nader het
ziekbedde cenes kranken . . -- Welk Gene diepe ftilre
heerscht 'er in het ganfche huis ? Waar ik myn gezigc
wende, 'er vertonen zich nog allerwege de ievendigfle,
de zekerfte voetflappen der Hope .
Zy heefc de
ziekekamer in , terwyl zy den lydenden kranken onderfleunt . --- Zyn gezigt flaat flauw ; zyne vermogens
zyn uitgeput . - Nauwlyks bezit by de kragte$, om
I . DEEL . &1ENGTJLW . N O . 9 .
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het gezigt to openen, en iemand aan to zien ; nochtana
zie ik de Hoop uit beide zyne ogen ftialen ; zy fl:reek
here nog lieflyk den Boezem, terwyl ze ham de viesfte
df anken des Apothekers , met eene zonder?inge begeerte,
doet verzwelgen , onder dien vurigen we r eh , of het
r og eeas helpcn mogte!
Met hoe veel gedulds
wagt by de werkinge diet hulpmiddelen af ; - hoe lydzaam maakt hem de Hoop . Alle de lastige werkingen der
geneesmiddelen doer zy den Lyder geduldig dragen, dragen
met de dieptte onderwerpmg ; terwyl zy hem van verre
door eenen nevel van dikke duisternis de gezondheid
nut een blozend gelaat vertoont .
Zy verzagc de
ondragelykfte moeielykheden , die doorgaans de ziekte
verzellen .
Zy verzagt de byna onweerftaanbare
aanvailen der uitgemergelde krankheid, onder welke de
Lyder zou moeten bezwyken, wierd by niet kragtdadig
door de zocte en hartftrelende Hoop onderfteund . De Hoop verfterkt hem in de fmartelykfte pynen, de
hartgrievendfte weedommen , en de doodelykfte benauwdheden .
Dan eene andere nog aandoenelyker vertoning doet
zich hier aan myne verbeelding op .
Wefk een
Toneel! Het treks al myne aandagt tot zich,
wekt al myn medelyden op, en helpt alle myne hartstogten aan den gang . - Duizend en duizend ongevallen
1c,gen zich toe om den armen fterveling aan to grypen ;
duizend en nog oneindig meet ftaan gereed , om hem eenen allertrefl'endften flag toe to brengen .
Een uit
die ontzaggelyke menigte valt hem aan, en treft hem
zo geweldig , dat zyne dierbaarfte bezitting , zyn leven,
Dan , zie daar , de hehoudenis is
in gevaar zy .
nu alleen maar gelcgen in bet verlies van eene zyner
Leden .
Dan is 'er ten minften nog cerilge hoop
van bet-loud . 0'
Zie daar,, zo dra geld bet 's Men_
fchen leven niet, zo dra doer 'er zich maar flegts cene
flauwe flikkering van hoop op, of ik zie den Mensch gereed, dadelyk taereed , om kloekmoedig een zyner Ledematen op to offeren ; her moge hem anderszins nog zo
noodzakclyk , van nog zo veel nut , van no zo veel onontheerlyk gebruik zyn ;
de bewerking moge nog
zo pynelyk, nog zo fmartel\k wezen ;
ik zie
hem kloekmoedig dat deel van zyn lighaam aanbieden,
op hoop van nog behouden to zullen worden . --De
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De zoete Hoop van behoud onderfteunt hem in deze
g evaarlyke onderneming . De hevigfte pynen ,
de grievendftt: fmarten gevoelt by maar nauwlyks , zo
vleit hem`de Hoop, zo verzagt zedeuitgezogtftejamme .
ren : - zo'4 aakt zy den Mensch kloekmoedig, zelfs
den verfaagdften maakt ze tot eenen Held .
Het
misfen van een enkel deel zynes Lighaams telt men in
bet geheel niet , wanneer het den dierbaren fchat , het
]even, geld .
Alle de Ledematen zou men opofferen, den dierften prys zou men betalen ; en waarlyk
wat zou de Mensch niet geven, tot behouding van zyn
leven ! In die gevreesde ogenblikken doer hem noch
pyn , noch fmart , noch verlies van Ledematen aan ;
de Hoop van behoud verdooft alle de overige aandoeningen, ze mogen anders zo hevig zo geweldig zyn,
ais zy willen .
Het is de Hoop, de firelende Hoop, die den Mensch
fterkt tegen alien aanval van aardfche wederwaardigheden ; die hem troost in bet verlies zyner bezittingen,
die hem let zwaarfte verlies zyner goederen dragelyk
maakc . Het is de vleiende Hoop, die den zwaren last
der drukkendfte armoede verligt .
Het is de veelbelovende Hoop, die hem, in bet midden der grievendfte rampen, wanneer by alles verloren moest agten,
wanneer alles hem verlaat , beftendig byblyft .
Her is de verfterkende, de vercroostende Hoop, die den
Mensch, wanneer alles verloren gaat, wanneer by uit
alle zyne bezittingen geftort word, in eenen peillozen
poel van aardfche jammeren en elenden ; die hem, wanneer by zelfs van alle zyne Medefchepzelen verlaten,
van alien byftand, van alle vertroostingen, van alle
onderfteuninge, van alle bewyzen van medelyden, van
ontferming , van alle barmhartigheid , van alles wat
hem zynen zwaren last nog eenige de geringfte verligting zou toebrengen, verftoken is ; bet is de Hoop al .
leen, zeg ik, die hem, in deze troostelooze ogenblik .
ken, in then allerjammerlykften toeftand niet begeeft
noch verlaat .
• Deze alleen blyft hem getrouw
aankleven, fchoon hem alles trouwloos verlaten moge
hebben .
Hoe wrang en bitter dc vrugten van
teRenheden fmaken mogen , de Hoop ftreelt bet - hart
met die zoete, die heuchelyke, die verkwil kelyke ver .
wagting, van eenmaal verlost to zullen worden, uit
C c 2
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dien kerker van jammeren, dien modderpoel van elen .
den . - Dan vertoont zy nog aan den crngelukkigen, derv
bel.lagenswaardigen Menfche, een mededtgend gezigt ;
een gezigt vol vriendelykheid, vol me8warigheid, dat
hem verkwikt, en zagtjes opbeurt in 't,., madden van zynen bykans hopelozen ftaat . - Zy doet,, in de vertwyfelendfte omftandigheden, nog altyd eenige flauwe ftraa
len der Gelukzon, door eene pikzwarte donkerheid van
tegenheden, heen fchieten ; en al is het niet meer dan
een flauw fchemerlicht , het verleent den elendigen
fterveling meer verkwikking, dan menig een gevoelt ,
die door den vollen glans zyner Gelukzon befchenen
word .
Niets dan de Hoop kan een Mensch den dood onverfchrokken in het aangezigt doen treden . ----- Zy
gord den Krygsman het Oorlogszwaard op zyde ; zy
gord hem aan met dapperheid, met waren heldenmoed ;
zy voert hem, zonder fchrik, door cene hagelbui van
doodlyk lood, - door een vuur van polfer, en doer
hem den Standaard planten in het aanzigt van den Dood .
Zy vertoont hem flegts een handvol Zegelauwers, en de Held ontziet vuar nog ftaal .
Hy
zal de Lauwcrs plukken ; daar geeft hem de Hoop eenigen fchyn van : of by zal zyn dierhaar heldenbloed uitftorten ; en dan , dan verkrygt by seen ontfterfelyken
De Hoop belooft hem zulks ; zy zal *hem
naam .
niet befchamen .
Duizend en duizend gevaren
kunnen hem daarom niet wederhouden ; noch met alle
hunne ysfelykheden affchrikken . Het zyn integendeel
de gevaren, die by opzoekt, die by met drift, die by
vuurig, opzoekt . - Agter deze vertoont zich de Eer,
en de Hoop heeft ze hem beloofd, ja, zonder to zullen
falen, met voile zekerheid toegezegd . Overwint hy,
ze zal hem gewisfelyk niet ontgaan ; fneuvelt hy, dan
kan ze hem altoos met ontzeid worden . De Hoop is
de moeder der ftandvastigheid, dc voedf'er der onfter .
felyke Helden : zy fchenkt den onbezweken, den wares
,heldenmoed ; de Hoop alleen maakt den Krygsman .
Wie heeft den Mensch tot den nuttigen Koophandel
bewogen ? wie hem geleerd , Waren van andere
vreemdc Lugtftreken to halen? - Is het met de vleiende Hoop, die ftrelende verwagting van geluk , die
den vlytigen Koopman vele ftouce daden heeft doen onder-
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dernemen ; onderfteund door gelukkige uitkomfen ,
aangezet, geweldig aangedreven door de vermeerdering
zyner bezittingen, door den aanwas zyner rykdommen ;
bekoord door zulk een vleiend vooruitzigt, een vooruitzigc var3,"meerdere en grotere voordelen, welke op
's meufchen hart de onweeritandelykite vermogens oefent .
De Hoop maakt den Koopman flaafagtig,
gedienftig en ondernemend .
De Hoop doer hem
zyne fchatten , zyne tydelyke goederen , zyn aardfche
welvaart , aan de losfe , aan de trouwloze golven betrouwen . Zy doet hem aan vreemde Gewesten, uit anWerelddelen al den rykdom wegfilepen .
Zy ftapelt
bergen van fchatten op, die vreemde handen vergaderd
bebben ; en werpt millioenen in de geldkisten der HanHot is niecs anders dan de Hoop, die
delaren .
den Koopman tot dit alles beweegt, op hot fterkfte aan .
dryft, en hem bekwaam maakt, zo wel tot d ;; ftoutfte
als tot de flaafachtigfte ondernemingen .
Hot is
de Hoop, die de oorzaak is, dat wy nergens aan gebrek
lyden , dat alles by ons overvloeit .
De Hoop
maakt den Koopman ; zy alleen is de aankweekfter van
alle handeldryving .
Hot is de Hoop, die den ftouten Zeeman alle gevaren
doet tarten ; het geweld van wind en golven doet befpotten ; die hem gerust zich op de trouloze golven op
de zorglyke baren doet vertrouwen . Hot is de Hoop
alleen, die hem in andere Werelddelen voert, overbrengt
in onbekende gewesten, in lugtftreken, op een ontzagEelyken wyden afftand gelegen van die, waar onder by
geboren is .
Hy verlaat gewillig, met een hart
vol hlydfchap , den vaderly_ ken grond , welken zyne
voeten misfchien nooit weer becreden zullen, en'de Vaderlandfche lugs , welke zyne Longen mogelyk noon
nicer zullen inademen .
Hy zoekt woeste en afgelegen Volken op, in onbekende gewesten, in de verstafgelegen delen der aarde .
Hy vertrouwt zich,
nict alleen aan een Element, dat voor zync natuur ten
eenemaal ongefchikt is ; maar byvertrouwt'zichaanvolkeren van eenen geheel anderen aart, van eene verfchillende gelteldheid, dan hy ; aan woeste Volken , aan trouwloze Barbaren mote by niet zelden zich wagen ; by ftclt
zyn leven bloot aan duizend gevaren .
Hy zwerft
tyden aan cen, dikwils, zonder ergens uitkomst to zien ;
C c ;
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terwyl hem alles begint to ontbreken ; terwyl by fpys
en drank begint to derven, en gevaar loot om van hon .,
ger to vergaan ; om jammerlyk, allerelendi~st, door gcbrek, om to komen . Dus zwerf r hy vaak tyden
agcer den anderen , op den nimmer gerusGeh Oceaan ;
dikwils blootgefteld aan loejende ftorrnwinden , aan de
angstvalligfte , de allerv erfchrikkel yk fie onweersbuien,
en de dolle woede der hemelhoge golven .
Hy
word gints en herwaarts heflingerd ; terwyl een gapende
afgrond hem in zyne holle keel dreigt to flokken ; en de
gevreesde Dood zich , met een allerysfelykst gezigt , van
tusfchen elke bruifchende baar vertoont ; hem van alle
kanten omringt , en , waar by ook geflingerd worde ,
vervolgt .
Dan alle die akeligheid , alle die nare
ysfelvkheden, welke men under zone denkbeelden brengen kan, met welke de Route Zeeman to worftelen,
dagelyks to worftelen heeft, en die zo vaak bet floutfle hart hebben doen wegkrimpen , kunnen hem niet wederGemoedigd door de hartverfterkende
houden .
Hoop, is hyzo dra bet eene gevaar niet ontworfteld, of
by gaat bet ander weer beproeven , weder uittarten . -Zb veel vermag de Hoop, en zulk een onweerftandelyk
vermogen oefent zy op de harten der ftervelingen .
.-- Van hoe vele goederen zouden wy niet beroofd
zyn gebleven ; en hoe weinig zouden wy van andere gewesten , van andere volken weten , had niet de Hoop
den Zeeman aangedreven, om ze van daar to halen, en
Van
zyne kundigheden tot ons over to brengen ?
hoe vele wetenswaardige zaken waren wy voor altoos
onkundig gebleven , had men door de nuttige Zeevaart
dezclve nict ontdekt ; en menichen gevonden , die de
grootfle gevaren wilden tarten, om ze op to zamelen,
Het is niet to
en der wereld gemeen to maken ?
zeggen, welke allerheilzaamile voordelen de Zeevaart
bet menschdom hebbe aangebragt .
Door haar
beeft men kurdigheid van alle vier de Werelddelen
gekregen ;
door haar is het, dat men bykans alle
de verfchillende Volken kent, die den wyden Aardbol bewonen . Door haar heeft men de kennis bekomen van
onderfcheiden Landen, Lugtflreken, en ontelbare zeldzaamheden, welke den onkundigen veelal verbaasd doen
Zulke, en nog eene grote menigte van an .
ilaan .
dere voordelen, to breed orn hier op cc halen, heeft
de

OVER DE HOOP .

j9r

de nutte Zeevaint ons toegebragt : en dit alles zyn wy
verfchuldigd aan de Hoop.
Doze is de grond, uat
welke zy alle geboren worden ; zy voert den mensch
naar vreemdNgewesten, zy alleen maakt den Zeeman .
De Hoo~ weekt de Kunften en Wetenfchappen . Zy maakt den vernuftigen Kunftcnaar , en verfchaft ons ,
door derzelven, gewrogten van de grootte nuttigheid,
van cene verbazende zeldzaamheid .
Wat heeft de
de Kunflenaar niet uitgedagt tot gemak , tot gerief, tot
heil voor bet menschdom?
Wat beef,' de Kunst
niet uitgewcrkt, niet voortgebragt, tot volftrel,te nooddruft voor den mensch . Zonder haar zouden wy volftrekt onontbeerlyke zaken mocten misien ; zo voor
's ]evens onderhoud, als om ons to veiligen tegens alle
kwade aanvallen .
Zy kleed, zy huisvest, zy bezorgt den menfche alles wat hem nodig is .
Zy
haalt de kostelykfte metaalen uit de ingewanden der
Aarde, en fchatten van de grootfte waardy uit bet diepfie der Zee . Zy draagt zorg voor den dicrbaarlten
(chat, then by bezit, voor de gezondheid . Zy bewaart
die tegen alien verderfelyken aanval : en , vcrloren zyndc,
heeft zy de middelen , benevens derzelver bereiding ,
uitgevonden , om haar to herftellen .
De Kunst
verzet zich zelfs tegens den algemenen verderver van
bet menschdom , en weec niet zelden des menfchen leven to rekken .
De Kunst, aangefpoord door de zoetftrelende Hoop,
heeft den mensch duizend en duizcnd nuttige Wcten_
fchappen gelecrd, tot gemak, en vermaak, orn ons le_
ven op aarde gelukkig to maken ; om ons tegen verdrie
tige en lastige wederwaardigheden to befchutten , o n.e
om ons geen wedrzin in ons eegen leven to doen krygen .
Dit 'alles werkt de Kunst ; en deze is voo, tge_
teeld door de Hoop ; welke haar, als cone zoredragende
mocder , nimmer van onder bet oog verbcst ; maar
Reeds, ho op-en aanwasi'cnde, blyfc gadeflaan .
En even aIs de nuttigeKuntlen,door de iteedsaanmoedigendc Hoop, voortgcbragt zyn, zo maa' t zy ook den
Workman, dcn Ambagtsman , den Landbouwcr .
De Werl :man , do Ambagtsman , worden door haar go .
noopt, om voor hunnen E%enmensch al dat geen in gereedhcid to brengen , -vat men van hun vordert .
De Hoop, op den loon voor hunnea arb ::id, is de di yf_
Cc 4
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veer, welke haar in beweging brengt . I Op eene dergelyke wyze doec zy den Landman zyne Velden bebouwen ; hem bet Koorn in de voren werpen ; en den oogst,
met oneindig zweet, met zwaren arheid, inrde fchuren zamelen, tot levensonderhoud der men en .
Wat is bet wyders, dat den Geleerden aandryft, om
Wetenfchappen op to fporen ? Wat beweegt hem , zo
veel eerbieds, zo veel moeite aan to wenden, om kun .
digheden van zaken to krygen ?
Is 'er wel een
fterker fpoor en prikkel, dan een vleiend vooruitzigt,
dat zyne kundigheden, naar mate zy zich wyder uitbreiden, den kring van zyn geluk zullen vergroten ,
en ruimer maken ? Is 'er wel een vermogender dryfveer
dan hoop to hebben, boven zo velen uit to munten?-Hoop to mogen voeden van, door kundigheden en Wetenfchappen, zo ver boven bet gemeen verheven to zvn ;
en eerlang een hogen eeretrap to zullen hereiken , die
ver boven den kring van gemene vernuften verheven
is? Waarlyk, niets kan den mensch meer aandryven,
dan die Hoop ; 'er zyn geen vermogender fpoorflagen ,
dan die hem door do Hoop gegeven worden,
Zy
illeen is bet, die hem de geleerdheid uit de verborgen1te fchuilhoeken doer, opfporen ;
aan haar zyn
wy de Geleerdheid verfchuldigd ; zv is de moeder der
Wetenfchappen .
De Hoop , die de Kunfen en
Wetenfchappen, misgaders de Handwerken,aankweekt,
unaakt obk waarlyk den Geleerden .
Ja de Hoop, de vervooruitziende Hoop, is de voor .
naamfte Beftierfer van ons - gehele gedrag. Zy tog is
de bewerkfter der guile, der gezcllige Vriendfchap, van
eene aangename verkering, van den gemeenzamen omgang .
De heilzame, de verkwil:kelyke, de hartfirelende Hoop heeft de zagtvleiende Liefde voortgeZy heeft de nauwe, de heilzame Huwebragt .
lyksketen gefmeed, door welke twee eensgezinde harten
r iinzaam aan elkanderen geboeid worden . Hier door
is zv bet ehoud van 't Menschlyk Geflagt, bet behoud
der Wereld , die , zonder haar, eerlang in een Bajert
verkeren zoo .
De Hoop heeft de Weldadigheid
voortgebragt ; zy is de getrouwe, de bezorgde, de gedicnftlae Mocder der barmhartigheid en ontfcrming . --,
Zy nooot den Mensch ter betfagtinge van alle de pligcep 3 die by Gode, zichzelven en zynen Evenmensch
v er.

QVY.K L1t 11UUY .

393

Met een woord, zy regelt alle onverfchuldigd is ., .
ze daden, en 1?eftiert alle onze neigingen ; zy is de cerfte, de kragt~igfte dryfveer van alle onze handelingen,
de Ziel van *ons tydlyk leven .
En 't is eindelyk
de Hoop Ween, die ons beftendig doet ftarogen op de
ware gelukzaligheid in een toekomend ]even, welke zy
ons met alle zekerheid ter verkryginge voorftelt . Die
Gelukzaligheid, waarop de Mensch gegrond lean hopen,
en buiten welke by de ongelukkigfte aller Schepzelen
zou wezen . Die Gelukzaligheid, waarop zyne Hoop
zich, met een vast en zeker vertrouwen, kan vestigen ;
zo by zich anders, door zyn gedrag, der genaderyke
gunfte van zynen Maker en Verlosfer niet ten eenenmale
onwaardig heeft gemaakt .
Hier door bepaalt de
Hoop, ten laacfte, het oog onzer Ziele op goederen van
eene oneindige waarde, die boven bet bereik van alle
verandering zyn ; in welker bezitting de Ziel, op de
volmaaktfte wyze, zal genieten de volkomene verzadiging harer begeerten , voor bet aangezigte van Hem,
uic wiens volheid zy verzadigd zal worden, eeuwig en
altoos,
C. V. D. G.

plan de TVeledele Heeren, Schryveren der Vaderlandfche

Letter . Oefeningen .

Wel Edele Heeren

Het volgende wonderbaarlyk verhaal (*) , in de Gazette Litteraire, van de maand Mai deezes jaars, vindende,

nam ikde vertaaling van het zelve op my ; denkende bet
zelve niet onnuttig een plaats in uw wel Ed . geleerd Maandwerk to zullen beflaan ; hebbe de eer bet zelve Ulied .
aan to bieden ; noemende my met aging,
IVel Edele Heeren !

Uwel Edelens gercede Dienaar
JS. nolor,, M . D .

Erchzzifen, 17 yuny, 1779 .

VER-

(*) Dit verhaal is getrokken tilt bet fournal Phyfique, van den
4bt xosizz .
Cc 5
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VERHAAL VAN DE OPENING EENS DOODEN LIGH9AMS VAN
EEN CALEIBOEF VAN nRFST, GENAAMD ArDREAS BASILIUS, CESTORVEN IN DEN OUDERHOM V4N 38
JAAREN .

Galeihoef, die, to vooren, onder de ZeeD eeze
troepen gediend had, alwaar by bekend ftond, vol-

gens de navorfchingen die wy deswegens gedaan hebben, voor een vraat en een halven gek, was het zodazedert zyn verblyf in het Gasthuis,
nig geworden
dat men met geen mogelykheid eenige opheldering wegens
zyn ziekte uit hem zetfs konde krygen : by klaagde alleen over pyn in de Ingewanden,,zonder koorts, van
verftoptheid, benaauwdheid, en zomtyds pyn in het
linker Been , wclke hem deed fchreeuwen ; het geen
men aanzag als gemaakthcid, en een list om van zyn
boeijen bevryd to zyn . Van tyd tot tyd had by braakingen van yn verzeld, en het geen by uitbraakte
was zwartag~ig ; zonder veel mocite, kon by vogtige
fpyzen, en de gencesmiddelen, doorzwelgen ; maar by
had veel work om zulks met vaste fpyzen, zelfs meelpap en eyeren, to doen : ook vond men dikwils zyn
brood op zyn tafeltje, of by verkogt het, om tabak
to hebben . Den buik bevoelende , konde men noch
fpanning, noch opblaazing befpeuren : op het laatst van
zyn Leeven klaagde by van pyn in de keel en op de
borst, wyzende op het borstbeen, zonder zig verder
uit to laaten ; by zeide aan den oppasfer, die hem wilde doen eeten, ik heb duizend duivelfche dingen in 't lyf,
die alle vnyne kwaalen vei oorzaaken , zonder mcerder da,rby to voe en . handelyk is by geftorven , ingevolge
eener braaking , zeer fchielyk, en byna zonder zieltoo.
ging , zvnde zeer uitgemergeld en vermagerd ; by
droeg van jongs of aan een papgezwel, zonder pyn, on .
der de kin . Verfcheide maalen was by van de Venus .
ziekte gcneezen .
De I-Ieer FOURNIER, die het Ziekenhuis bediende, lief
hem, na zyn dood , op tic Snykamer brengen , om de
opening van het lyk to doen, ten cinde tic oorzaaken
zyner zickte to ontdekkcn .
Men vond in zyn Maag de volgende ftukken ; to wee .
ten
I . Twee-
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~ . Twee-en twintig brokken hout, van verfchillend
maakzel c
tee, van vier, zes en agt duimen lang .
2 . Een *! van een hoepel van negen duimen lang,
en een duim breed .
3 . Een diorgelyk fluk van vyf duimen Lang, en een
duim breed .
4 . Een ftuk van de bast van een hoepel, van drie duimen en 6 lynen tang , een duim breed.
5 . Een ftuk eiken hout, gefneden als de flop van een
vies, een duirn lung, en 9 lynen diameter .
6 . Een houten lepel, aan beide kanten van bet blad
afgebeeten, vyf duimen Lang, en aan een eind een duim
en 6 lynen breed .
7 . Een tinnen lepel, lang zeven duimen, zynde het
blad aan beide kanten geboogen .
8 . Een Heel van een lepel, ook van -tin, lang vier
duimen, 5 lynen .
9 . Een blad van een tinnen lepel, in de langte omge .
boogen, twee duimen, 2 lynen lang.
io . Een ander diergelyk blad, op dezelfde wyze geboogen, fang twee duimen, io lynen .
ii . Een ander ftuk tin, fchynende een fluk van een
lepel to zyn, land; een duim, breed in 't midden 6 Iv.
nen.
12 . Drie brokken van tinne gespen van een onregelmaatige figuur, op welke men de indrukking der tanden
kon bemerken .
13 . De pyp van een blikken tregtcr, drie duimen, _o
lynen lang, aan bet eene einde 6 lynen diameter, zyn_
de bet andere plat .
r4 . Een ander ftuk van een bjikken tregter, twee duimen 6 lynen lang, en 6 lynen middellyns, aan het cone
cinde ; zynde bet andere onregelmaatig plat .
15 . Len iluk gebakken fleen, hebbende twee duimen,
6 lynen in de langte, en 2 lynen dik, weegende anderhalf Once .
16 . Een pyp, zynde een gedcelte daar van met touw
omwonden, to (amen drie duimen lang .
17 . Een fpyker, zonder punt, twee duimen lang .
18 . Len andere fpyker, maar zeer puntig, zynde cen
duim, 6 lynen lung .
19. Een knipmes , met een houten hegt , bet zelve
was geflooten, hebbende dus de langte van drie duimen ,
91
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9 lynen, en bet lemmet mode gerekend -,- de breedce van
een duim .
20. Twee ftukken venfler glas, waar whet grootfte een duim 4 lynen lang was, en , ,meer dan 6 lynen
breed, met verfcheide hoeken ; het andere flak omtrent
een duim lang en 3 lynen breed .
21 . Vyf pruimefteenen .
22 . Een klein ftukje hoorn .
23 . Een ftuk van bet overleer van een fchoen, drie
duimen Lang, een duim, 6 lynen breed .
24 . Een ander ftuk leer, 6 lynen lang, 4 lynen breed .
Alle deeze dingen, ten getalle van 52, woogen to faZen een pond, teen en een half Once, mark gewigt,
en de afmeetingen `zyn genomen met een Koningsvoet,
(zynde een maat van 12 duimen .)
Vermits men van den Zicken , uit hoofde zyner gekheid,
geduurende zyne onpasfelykheid geen ligt kondekrygen,
en dewyl by niet antwoordde, op de vraagen hem door
de Geneesheeren gedaan, of wel gekke en ongerymde
antwoorden gaf, zonder ooit iets to kennen gegeeven to
hebben, waar door men gisfen konde wat 'er in zyn
Maag verborgen was ; heeft men, om de wonderlykheid
van bet geval, onderzoek gedaan, naa zyn voorgaande
lceven ; en zie hier het geen men 'er van geweeten heeft
de Zee - foldaaten die hem gekend hebben , toen by onder de Artillery diende , hebben verbaald, dat die man
van toen of aan niet wel by zyn zinnen was, dat by een
verflindenden honger had, en dat by maar door grilligheid at . Door afdanking uit zyn dienst ontflaagen ,
keerde by tc rug naar Nantes, zyn geboorteplaars, daar
by bet ambagt van Kruier begon, en wierd eindelyk
veroordeeld tot de Galeijen, door vonnis van het Landge .
regt , den 18 Juny 1773 , om dat by een zwerver ,
Jandlooper, was, en diefftal gepleegd had .
De Galeiboeven, die zyn makkers waren, in de gevangenisfen van Nantes en Rennes , tot dat een reeks van hen
vertrok, hebben verhaald, dat zy hem dikwils kalk en
pleister met zyn foepe hebben zien eetcn , en kicine
ftul jes hout doorzwelgen ; dat hy, op de reis van Rennes naar Brest, niet ophield met aarde to ecten .
De Galeiboeven, die op dezelfde bank in het hok waren , daar men hem opfloot , hebben bevestigd , dat deeze
mensch ecn o11verdraagelykell hunger had , en dat by een
0 n.
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trek had na fnuiftabak, welke hem een geongereg
brood deed verkoopen, om dezelve to be .
deelte va
y_alles , wat by in de vuiligheid langs
koomen ;
zyn bank ,vo d, opvrat , als koolftruiken, knoopen van
ftropkouzen, fnippers van leer, dat by dikwils de kalk
van de muuren afkrabde, welke by vermengde en met
zyn andere fpyzen op at . Anderen hebben verzekerd dat
zy hem dikwils ftukken hout hebben zien doorzwelgen,
van verfchillende grootte en lengte, uic de vuiligheid en
het opveegzel vergaderd ; dat by twee dagen, voor dat
by naar het Gasthuis ging, twee groote ftukken op at , dat
by fomtyds fpuuwde, en by aanhoudenheid zong, gelyk
een mensch , die van zyn zinnen beroofd is ; dat by agt dagen to vooren bloed fpoog ; dat by pyn in de ingewanden
gevoelde, en dat by fomtyds de hand gantsch in de keel
bragt . fly ging dagelyks naar de Secreeten , en zyn
makkers meenen dat by daar de vreemde lichaamen opflokte, om dat men het met zien zoude .

AANMERKINGEN OVER DE MONSTERAGTIGE VOGELS, DOD .
AARS, GEKAPERDE ZwAAN, OF WALGVOGEL ; DEN EENZAAMEN VOGEL ; DEN VOGEL VAN NAZARE ; EN HET
KLEINE ZAND EILAND , VYFTIG MYLEN VAN MADAGASCAR . Door den Heer MOREL, Eerflen Scliry .

ver to Port Louis, op Isle de France .

Vogels , bekend onder de naamen van Dod-aars, Gekaperde Zwaan, of Walgvogel ; den Eenzaamen Vo .
gel ; den Vogel van Nazare, zo fchoon hefchreeven door

JJ

P

den Heer de I UFFON (*) en waar van de Heer DE BOMAr.E ook gefprooken heeft, onder de naamen Dronti, Dondo, Cygne capuclzonne , Solitaire of Dinde Sauvage de Madagascar , heeft men op Isles de France, Bourbon . Rodrigue,
en zelfs op de onlangs ontdekte Seychelles Eilanden, zints

meer dan zestig jaaren , dat deeze Eilanden door de
Franfchen bewoond of bezogt wierden,, niet gezien . De
oud .
(") Men zie de Natuurlyke Historie deezer Vogelen in hat,
onzer Hedendaagfche Vadorlandfche Latoroefeningen.
II . Deel, II .Stuk, bi . 117, &C.
Mengelwerk

SO
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oudf'e Bewoonders verzekeren alien, dat
eeze gedroatlyke Vogels noit gekend hebben .'
volge bier
van is het waarfchynlyk, dat de Portugeezen
ollanders,
die eerst deeze Eilanden ontdekt en be?;ien hebben , bar
eenige zeer groote Vowels vonden als Kafuetrisfen , Tuyous, enz . en dezelve befchreeven naar dat zy hun voor .
knmen, en dus op zo verfchillende wyzen, als onderderfcheide perfoonen dezelfde voorwerpen zien : hunne
verhaaicn zyn uitgefchreeven en vermeerderd door veele
Reizigers , en flegt in 't Fransch vertolkt, gelyk gedaan hebben FRANCOIS CAUCHE, LE GUAT en de Heer r.r
CROIX, die in zyne Relation des Isles de 4frique,in 't jaar
i688, deeze Artykels heeft naagefchreven .
Wat bier van ook zyn mope, het is zeker, dat men,
naa bykans eene Eeuw, daar geen Dier van die foort
gezien hceft . Doch bet is zeer waarfchynlyk, dat, eer
die Eilanden bewoond werden, 'er eenige Vogels hebben kunnen gevonden worden, die zeer groot, log, en
buitcn ftaat waren om to vliegen, en dat de eerfte Zeelieden, die daar hun verblyf hielden, ze welhaast uitgerooid hebben, door dien ze zo gemaklyk to vangen waxen . De Hollandfche Matroozen noemden ze PPalgvogels,
om dat zy, daar van geceten hebbende, van dit Vogelvlecsch den walg ftaken . 't Is eveneens ge2~aan met
de Harten, de Zwynen, en Wilde Geiten, de Lamentin,
eene uitmuntende Visch, met gedrogtlyk groote Rochen, Land- en Zee-fchildpadden, die 'er voorheen, in zo
ruimen overvloed, waren, en tegenwoordig zo zeldzaam
zyn . Ondertusfchen kunnen wy verzekeren, dat 'er
nit Schildpadden beftaan hebben, gelyk aan die, waar van
de Heer LAVOCAT fpreekt . in zype kleine Diftionar, Ge.
ographique portatif. Art . Maurice, (een naam dien bykans
at de Wereid nog aan ons Eiland geeft, fehoon het dien
van Isle de France, zedert den jaare MDCCXII draagt,
toen de Hollanders 't zelve ontruimden ,) by geeft aan
dadt Eiland den omtrek van vyftien Mylen in ftede van
veertig of vyftig . „ Men zegt", dus befchryft by de
Schildpadden, , dat men op Maurice zo groote Schildpad .
„ den heeft , dat zy op den rug drie of vier Schilden
„ draagen, onder ell: van welken, tien of twaalf Men„ fchen zich kunnen bergen ; dit moet wel een zeerzeld .
„ zaam Dier weezen".
Wat den Eenzaamen Vogel van het Eiland Rodrigue,
eetl
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nd van vyf of zes mylen in den omtrek,
cen klei
an Isle de France gelegen , hetreft , deeze
honderd
mede een Kafuaris of Touyou, verkeerd
is waar
gezien, d,
ich daar bevonden, wanneer dic Eiland to
eenemaale' woesc was . Want, hoewel 'er zich noit rneer
dan vyf of zes Perfoonen, Blanken en Zwarten , op dat
Eiland onthielden, die ons voorheen eene menigte van
Schildpadden bezorgden, is dit kleine getal genoegzaam
geweest om 'er alle Land-fchildpadden to verwoesten, en
'er zelfs de Zee-fchildpadden td verwyderen, die 'er in
zulk eene menigte geen eyeren kunnen leggen, als nu
twintig jaaren geleden : 'er zyn redenen genoeg , dat men
'er thans geen een enkelcn grooten Vogel vindt, die buiteu ftaat is van to kulinen vliegen , en goed om to eeten :
logge Dieren, buiten that om zich to verweeren, worden welhaast verdelgd op een bewoonde plaats .
De Vogel van Nazare, van welken FRANCOIS CAIICHE
en I E GOAT fpteeken , (Reizigers die geenzins voor de
naauwkeurigften gaan j men }can dien in denzelfden rang
ftellen van Vogcls die verdweenen zyn . Voor eerst, heeft
men nimmer, omftreeks Isle de France, een Eiland van
dien naam gehad : men vindt 'er wet de Zandbanken van
Nazareth, welker cene aan het einde twee kleine Rotzen
heeft , die zomtyds bloot komen, en de Schippers • op het
zorgvuidigst vermyden : doch niet in ftaat zyn om tot
een verblyfplaats to dienen aan een Vogel, van zulk eene
grootte als FRANCOIS CAUCHE befchryft . Daarenboven
verzekert hy, then gezien to hebben op het EilandMaurice
in de daad by fchynt geen beter Aardrykskundige, dan
Natuurkundige, to weezen : dewyl by dit Eiland Nazare
veel hooger plaatst, dan Isle de France, to weeten op zeventien graaden Zuider breedte : terwyl een enkele oogflag, op een goede kaart, ons toont dat 'er geen Eiland
van dien naam aldaar ligge .
Wcl is waar, men vindt niet verre van daar Isle de Sable , of het Zand Eiland : een klein Eilandje, beftaande uit
Zand en Koraal, zo weinig boven 't oppervlak der zee
verheven , dat de Springvloeden het bykans to eenemaal
bedekken, en op 't welke ontelbaare Zee_Vogels hunne
eyeren leggen .
Het zal niet geheel buiten de zaak weezen, van dit
kleine Eilandje fpreekende, hier een zeer zeldzaam geval, tot hetzelve behoorende, to vermelden . Het is meer

dan
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dan een jaar geleden, dat verfcheide Schep
a Madam
gascar zeilende, aldaar eenige Zwarten
; loch
dezelve niet van nader by konden and
: dewyl
de klippen en de fcherpfnydende koraalen,
r van het
omringd is , het naderen zeer gevaarlyk maakte . Men
deedt eenige poogingen om ze to gaan opzoeken ; doch
to vergeefsch : dewyl men, door mangel aan yzeren ke .
tden, het Schip, ten dien einde afgezonden, niet voor
.a''nker kon leggen ; de Kabeltouwen werden 4lukken gefneeden door het fcherpe koraal op de kust . Ondertus
fchen halt men vyftien of twintig zwarten gezien : erg
een Blank Matroos van hun , die het Eiland hadden aangedaan, vondt zich genoodzaakt by hun to blyven ; door
zwemmen het Schip, 'c geen zich van de kust moest
verwyderen, niet kunnende bereiken .
Maar den vvftienden December deezes Jaars MDCCLXXVII heeft
hot Fregat la Dauphine 'er veertien to rug gebragt :
to weeten vvf Zwarten en negen Zwarcinnen, die 'er
zich zestien jaaren onthouden hadden.
Deeze lieden Inaakten het jammerlyk overblyfzel uit
eener lauding van tusfchen de negentig en honderd Zwarten, door het Schip 1'Utile van het Eiland Madagascar,
in den Jaare MDCCLXI, afgevaaren : dit Schip, op de
trust van dit Eiland, 't geen nauwlyks uit zee to zien
is, fchipbreuk geleden hebbende, vervaardigden de Opperhoofden, met hot Scheepsvolk, 't welk weinig in ge .
tal was, door de Negers yverig geholpen, een gebrekkig
vaartuig, waar mede zy het groote land van Madagascar
bereikten, van 't welk zy tusfchen de vyftig en zestig
rnylen of waren . Zy hadden, met de dierfle eeden beloofd ; deeze arme Zwarten, aan wier hulp zy hunne behoudenis verfchuldigd waren , to zullen komen afhaalen ;
doch dit niet hebbende kunnen doen, bleeven die ongeluk .
kigen dien tyd op dit Zand-Eiland, zonder eenig under
voedzel dan Schulpvisfchen en rauwe Vogel-eyeren, of
eenigen anderen drank dan zoutwater : eenigeu, doch
een klein getal , hadden getragt op een elendig Vlot ,
gemaakt van de nog overgebleevene ftukken van de
1'Utile, zich van daar to begeeven . Ondcr deezer getal
behoorde de Matroos , dien de Sautrelle daar hec voorgaande jaar agtergelaaten hadt, die eenige Zwarten met
zich nam ; dock van welken wy geen berigt hebben . Het
rootite gedeelte is omgekomen door honger en gebrek ;
men
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in daad het meest verwonderen, dit 'er
en negen Zwartinnen waren, wanneer de
opzogt, en in deeze haven brags (*) .
Maar pn er alle de foorten van Vogelen, die men in
overvloed, op dit Zand - Eiland aantreft, als mode on de
andere Eilandjes en Rotzen, o,nltreeks Lle de France,
hebben de hedcndaagfche S-chcepslieden 'er .gecn cen gevonden , die naar de hovengenoe side Vogelen gelykt, en
men mag ze rekenen onder de foorten die hebben kunnen
beftaan ;loch vernield zyn door de groote gernaklykheid
van ze to vangen, en niet aangetroffen worden dan op
volftrekt onbewoonde Kusten en EilanUcn . Op Madagascar, waar men veele foorten van Vogelen vindc, tip doze
Eilandcn onbel.end, heeft men 'er geene gezien , die
naar deeze befchryvingen van BUFFON en BOMARE gelyken .
men m

nog vy
la Daupl

VERSLAG EENER BEKLIMMING VAN DE PIEK VAN TE-

NERIFFE, in den Jaare MDCCLIV . (G'ctroi,keri

uit de Reize, op orde des Konings van Frankryk
gedaan, door de Heeren DE VERDUN, DE EORDA
en PINGRC (t) .)

Piekvan Tenerife, ookPiek de Teyde enaamd, kan nict
D beklommen
worden dan naa half July tot hec eroe

de

(*) Eene deezer Zwartinnen is eene Creole, en heeft een Kind
van den jaar. De Natuur verliest haate regten niet .
(t) Dit verhaal was aan die Geleerden medegedeeld door den
Heer VA N S T E T N, Hollendsch Conful op de Canarifche Eilanden, een vetlicht Philofooph, braaf en regt van hart, vercierd
met veele Kundigheden, bovenal de Natuurlyke Historic betreffende . Hy was zelve mode op dien tocht . yournal Phyfique
Tom XIII . i Part . Fev. 1779 .
Eerie Befchry\-ing van
hot Eiland Te izerif a , door den Eerw . J . L I N n s A v gegeeven ,
kan de Leezer onzer Letter- Oefeningen vinden in d_ Yaderl . Let. IV Deel . II . fluk . bl . S33 .' Deeze Heer hehlaagt zich
ter-06f
geene gelegenhe,,d gehad to hebbcn om de Pick * .e bekitmmen.
In het V Deels II 1tuk, bl . 396 onzer Vaderlandrch , Letter Oefenin .
gen is eene Befchryving van de Pick, door den Ilaer uEaaar,z ;
doch die wy thans mededeelen is veel nitvoeriger .
I . DEEL . MENGELW . No . 9 .
D d
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de van Augustus : in alle andere Jaar
laat de
fneeuw niet toe den top to bereiken .
- ele weg
loopt derwaards, deeze is aan den Zulu_
ant . Zy
neemt eenen aanvang boven op een Bcrg, as~p de Piek
vastliggende, en de hoogfle, uitgenomen de Piek, op 't
geheele Eiland . Deeze Berg draagt den naam van
lklontan- de Trige , 't welk zo veel zegt als Koornhoop
decze plaats, zelfs op geen verren afftand gezien, vertoont zlch, in de daad, onder de gedaante van een
grooten hoop Koorns : weezenlyk beftaat dezelve uit
eerie verzameling van zeer kleine puimfteentjes . Van
l'Orotava (*) moet men, volgens Vader FEUILL6E, een
uur wegs to Paard afleggeu, eer men komt aan eene
plaats, Aldoznagito geheeten : bier vindt men' aan den
voce der rots een fpringende bron, de eenige, zo, men
zegc, in dit gebergte ; het water is zeer goed . Vervolgens begint men eenen berg op to klimmen, veel
ruwer dan de voorgaande . Deeze berg beet Monteverde , ongetwyfeld ter oorzaake van hooge Vaaren ,
met welke dezelve bedekt is : men heeft den uur in 't
opklimmen noodig . Hooger op dan de berg, Monteverde, is een andere, Montagne des Pins, of de Pynboomberg, genaamd : deeze foort van boomen was daar oudtyds in groote menigte : de ftormen hebben bet petal
zeer verminderd . Men haalt 'er in den Zomer uitfteekende Harst uit . Een deezer Pynboomen heeft van de
Spanjaarden den naam gekreegen van Pino de la Miranda .
Vader FEUILLeE, hielt daar flit met zyn gezelfchap, om
bet middagmaal to houden . De kwik des Barometers
die aan den oever der Zee op 27 duim g$ linie ftondt,
hield zich ondcr den Pino de la Miranda niet hooger
dan 23 duim .
Naa eene plaats, Cravelle geheeten, voorby getrokken
to zyn, waar de Pynboomen in nog grooter menigte
gevonden worden , komt men, een uur wegs afgelegd
hebbende, van de Pino de la Miranda, op eene plaats
el Poftello genaar d : dit is een doortogt tusfchen twee
bergen, enn daar de Pynbooniberg een einde neemt . Als
dan treedt men op eene vlaktc, met zand bedekt, en
met
(*) Een Stad op 't Eiland Tenerife, aan den voet van do
Piek .
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ffroeid ; bier onthouden zich zeer veel
met Brem
Konynen
c.e Geiten . Het zand is doormengd met
cene meni
uimfleen, 't welk de Paarden zeer afdie Vader FEUILLEE daar gezien hecft,
Fnat . DjB
was droog, zonder bladeren, zonder bloemen en zonder
vrugten . 't Is deeze vlakte, (op welke de Piek, eigenlyk gefprokcn, gelegen is,) die de Inwoonders van
Tenerife den naam geeven van Monton-de- Trige : Vader
FEUILLEE befleedde drie uuren, om van de Pino de let .
Miranda op den top van Monton-de- Trige to komen :
doch by was van den weg afgedwaald, en in zyn voortgang gefluit geweest .
Van den top van Monton-de-Trige, tot then van de
Pick, moet men twee groote mylen klimmen ; en men
zou 'er niet wel een vierde van to Paard afleggen .
Dan komt men op cene plaats, de Rustplaats der Engelfchen geheeten : de kwik, in den Barometer van Vader
FEUILLdE, bleef daar net hooger dan op ?o duitu i
en 3 linic . Men brengc bier den nagt door tot 's morgens omtrent twee uuren, voorts moct men to voce
gaan, vergezeld van een wegkundigen Gids . Het voetpad, weinig betreeden, is geenzins gebaand ; om lit
to onderkennen , heeft men, op zekere afflanden , flokken gefloken . De weg is vermoeiend, men gaat zomwylen eer agteri
dan voorwaards . De puimflecn, waar
op men treedt, heeft geene vastigheid . Deeze is zeer
fyn, en ligt gemengd met eene zeer groote verf heidenheid van andere fteenen . Onder andere vindt men
daar cene verbaazende menigte dier fleenen, welke de
Inboorelingen des Eilands Tabonas naemen ; zy zyn
zwart en blinkende. Eenige deezer hebben natuurlyk
de gedaante van een mes, zy zyn zeer fcherp van
fncede ; zo dat de oude Guanches (*) zich daar van als
mesfen bedienden : desgelyks treft men andere fleenen,
van dezelfde foort, aan ; doch roodagtig van klcur, en
voor een gedeelte als arch : zy geeven vuur op den
geringflen flaalflag ; andere zyn, deels zwart, dc,-Is wit
andere helder geel ; andere eindelyk blaauw , in den
zonnefchyn zeer fchitcerende . Het is onmogelyk de
ver-

(*) Dit is de naam der oude Inboorelingen van de

Eilanden .
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verfcheidenheid deezer €'eenen to befc
ven, en de
hoeveciheid daar van op to geeven .
FreTILLeE
hadt op Monton- de- T ige zwarte ffeenen
ameld, geheel in glas veranderd : by zegdezel
de Academe geroond en mcdegedeeld tc hebben .
Op dit voetpad zynde , kan men den top van de
Pick niet z .en , dewyl de grond zich daar verheft in
do gedaantc v,,,n een halfrond, en cene foort van muts
vor ;mmt . Omtienr_ ter helft deezer rondte gevorderd
zynde, neemt de puimfteen een einde, en wordt afgewisfeld door de zwartc Malpais (*), hard om to be ,
trecden , doch veel vaster dan de puimfteen , en daarom
veil gemaklykcr tc beklimmen . Op deeze fteenen komende, ziet amen den top van de Pick weder, en ontdcl\t d ;: .,elve duidelyker, naarmaate men hooger ffygc .
Ilet bovcnlte gedcelrc deezer hoogte mag vergeleeken worden by cent tafel, op welke een pyramidlal lichaam geplaatst is, welks middellyn, aan den voct, men
reke(,Cf mag dat het achtfte gedeclte van den middellyn
dcr hoogte uitmaakt . Deeze pyramide is , van den voet
tot op het midden, bedekt met roodagtigc Malpais, zeer
klein, en met zand gemengd, men kan 'er den voet niet
op vastzettcn : to halver hoogtc ziet men groote fteenen , van eene donkere aschkleur, behalven eenige weinige
zwai to punten rots . Niets vasts trefc men 'er aan . 't Is
onmogel`~k op to klimmen, dan langs een been en weder
loopend voedpad , aan den Zuidkant . Va*1 FEUILLeE
vcrieerde hier zyn voet : en hieldt zich, volgens den
raud des Geneesheers, die hem vergezelde, by. den voet
des pyramieds op : de kwik ffondt daar op i8 uimen 7 en
s lime, Dc (leer v ERGUIN , zyn Kwecl ;eling , klom ,
nice een gedeeltc van het gezelfchap, toe den top van
de Pick . Van then top fpraken zy met Vader FP:UILL6R,
dic geen cen van hunnc woorden miste . Hy antwoordde met die by hem gebleeven waren, dan het geluid
l,on den top niet bereiken .
Op den ganfchcn weg, in 't beklimmen van de Pick,
moor •m cfa zich hoeden tegen do koude en donlcerheid
des mgrs : vecle nieuwsgieriJen zyn daar door afge_
fchrikt,
(') Dcezcn naam geeven de Ten i faanen
fteencn , die broken gebiande rocs •z yn,
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fchrixttldeti'-h , rug gekeerd . \Vaar men zich ophoudt
moet d" I dilO r rig vuur ftooken in de holligheden der
fteenenudac'y, l' s deeze voorzorge en de warmte, door
hec klin'--,ir e
oorzaakt, dewyl men verpltgt is de l .uttfte rustpja- omtrent middernagt, of 's morgens ten
twee uuren, to verlaaten, om een weinig na zonne
opgang den top to bereiken, doet de koudc de handen
en voeten zwellen, de nagels worden zwart , en men
voelt daar de geweldigfte pynen ; de moedigften komen
in verzocking, om den reistocht to ftaal :en : naa 's morgens ten ache uuren is de hitte zo fterk op den top van
de Pick, ais de koude ondraaglyk gewecst is in het opgaan des bergs : en men kan 'er zich met lange op onthouden .
Op 't midden van den top is eene groote diepte, van
gedaante als een oingckeerde kegel . Dceze wordt de
Caldera, of de Ketel, geheeten . De middellyn daar van,
aan den hoven kant, is 282 Castiliac'ifchc voctcn, of 5.S
vademen (*) . Dceze is als in de Pick uitgehouwen, zo
dat men , om ter diepte of to da h n , zich moet bcd,enen van een ftok en handen , om voort tc gaan . Verbrandde rotzen maaken den rand van deezeu Ketel uit,
dccze zyn rood , geene witagtig , alle ruw en fchriklyk
om to aanfchouwen . Dceze rand is niet waterpas, de
Oostkant is de hoogfte, de Westkant vcel laager (t) :
dezelve wordt afgcbrooken door een fpleet , die door_
tocht verleende aan bet voornaamfte gcdeclte der Lara
van den vuurbraakcndcn berg . Dc rechtftandige diepte
van deczen Ketcl is aan de Noord- en Zuidz\de omticnc
120 voeten . In de diepte ontdekt men plekken van eene
roo.
(*) Indien de Castiliaanfche tot de Konings voet ftaat, ais ro
tot 12, zA de opening des Ketels tu,fchen de 237 en 238 voeten, of 45 en een half vadem, weezen . De Heer VkRCUIN
verineldde aan Vader FEUILLCE, dat deeze opening langwerpig
rond was : do rwwyze dat de gio : to as op 40 en do kleme op 30
Toifes mogt gefttld worden .
(t) De Fleer vERCUtN z •g t het tegend,el . Vo'gens hem, is
do ran,l a in 't Noordwcst 7 'l'oiffn hoop, aan den tegenover
kant debts 4 . Op den hoogthu is ;1 ft„ndt do k ;o. ik 15 duitnen en 5 lmien : op den ancieren 17 duim en 6 linien ; zeu
een verfchil van 3 'I'oifen hooge con veifchil van eene linie
in de hoogte van den Batometer kunnen v .roolzaa!;en? journal
Fl:yfrque, als hoven.
Dd 3
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roode zeer vogtige aarde ; doch bet groc tfte gedealte
der diepte is gevloerd met eene foort v n N4- to aarde ,
omtrent gelyk aan Pleister, van eene zees waste znfftandigheid en gcmengd met zwavel . De ' oen vas deeze
zwavel bedekt zomwylen de gcheele opp ncri :akte, en
vormt 'er een geel fyn fchuim, fchitterende als diamant,
en zo vlug, dat hot, op een papier genomen, terftond
vervliegt . Daar zyn ook andere holligheden vol vlociende zwavel . Do Geneesheer , die Vader FEUILLer;
vergezelde, deedt jets van deezen bloom der zwavel in
ecn toegevouwen papier, om 'c zelve to laaten zien aan
then Natuurkundigen : als by aan den voet van de Pick
-was, vondt by de zwavel vervloaen , bet papier vol gaten, en zyn zak, en zelfs zyn brook, gebrand .
Zo buiten als binnen den Ketel, tot op een weinig
beneden bet Waterpas van deszelfs bodem, is de grond
vol ontelbaare openingen, van 1 tot 4 duimen middellyns . Uit dezelve komt, niet geduurig, maar by tusfchenpaozen, die zeer kort op elkander vol g en, even
als ademhaalingen, een dikken rook, van een ftinkenden
en zwavelagtigen reuk, en zulk eene hitte, dat de hand
dezelve nauwlyks eenige oogenblikken kan uitftaan . Als
men vleesch daar aan blootftelt wordt hot vervuld met
dit oliagtige vogt, bet zweet 'er eenigzins uit . De
grootite deezer openingen is binnen in den Ketel, op
con kleinen afftand van den ftraksgemelden fpleet : de
middellyn daar van is tusfchen de acht en negen duimen .
De rook, welke zy opgeeft,komt 'er aan den oostkant,
met geweld, uit, en een geraas, gelykende naar bet gobulk van een Stier . De hette van deezen rook is zo
Rerk, dat dezelve, in een oogenblik hot hair afbrandt
van do hand des geenen, die de onvoorzigtigheid heefe
om dezelve daar in to fteeken : dit wcdervoer con der
Heeren, die de Pick, in den Jaare MDCCLIV, be .
klommen . Een ander , zich verwonderende over de
fchieiykheid deezer uitwerkinge, hieldt hot uiterfle van
een flok, die omtrent drie voeten long was, voor deeze
opening ; by was genoodzaakt denzelven wel ras to rug
to haalen, de hitte van den flok in zyn hand niet ]anger
kunnendc verdraagen . Menvidt-opPckverfhi
de ftukken bouts in kool veranderd , door de kragt deezer uitwaasfeminge . Ondertusfchen is hot zeer vogtig
op deezea top : de rotzen, onmiddelyk aan deczc openm-
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ningen grenzende, zyn bedekt met een vogtig mosch, It
welk 'er jet a1s 't geen de fteenen bedekt by de watervallen der ivjr- en : men verbeeldde zich zelfs bykans,
op eenigQ ph:atzen, water to zien vloeijen . Doch, ondanks deeze vogtigheid, is de hette zo doordringend,
dat men, 't zy zittende, 't zy ftaande, den korten tyd
van drie minuuten niet op dezelfde plaats kan blyven ;
bet zoolleer der fchoenen kan het tegen de hette niet
uithouden, en eenige onvoorzigtigen, die aan den kant
des Ketels gaan zitten,hebben het ongenoegen,dat h un.
ne kleederen ftukken branden .
Omtrent to halver zyde van de Piek, op den afftand
van een fnaphaan fchooc van den weg, ter flinker hand,
is, in 't midden van zwarte Malpais, een hol, Cave de la
Glace of het Ts - hol geheeten : men onderkent den ingang aan een houten l ruis , daar opgerigt . De ingang
is na het oosten, en heeft de gedaante van een langwerpig vicrkant, tusfchen de 7 en 8 vocten breed , en omtrent
io voeten hoog. Van den dorpel deezes ingangs tot een
fteenen ftoep, dien men recht daar beneden en binnen in het hol zict, is de afftand zeventien voeten . Dit
hol is als een open Salon in de Piek uitgehouwen, zich
in de langte van het Noorden na bet Zuiden uitftrekkende . Dc ingang is , gelyk wy gezegd hebben, aan 't
Oosten een weinig Noordwaards gewend .- De hreedte, by
den ingang, zal 19 of 20 voeten zyn : het is niet geniaklyk de langte cc bepaalen, na het Zuidlyk deel ziet men
eene lange doorfnyding : de duisterheid laat niet toe bet
einde daar van to ontdekken : 't geen men 'er van ontdekken kan zal eene langte weezen van Iio of 120
voeten .
De geheele grond van dit hol is, of fchynt, Ys, Bo:_
ven dit Ys, 't zy weezenlyk of fchynbaar, is, ter diepte
van twee en een halve voet, een zeer helder vlocibaar
water , vreeslyk koud : de oppervlakte komt tot den
fteenen ftoep, waar van ik boven fprak ; men daalt neder langs een houten ladder, om daar het water tc putten . Wanneer men op dien ftoep ftaat, ziec men aan
zyne voeten , onder den ingang, het begin cener openinge, die, zich een weinig krommende, het hangen van de
Pick volgt . Door deeze ontlast zich het hol als het cc
vol water wordt . Schoon die opening vry diep onder
den grond loopt, ontdekt men, desnieccegenftaande, eenige
helD d 4
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helderheid ann het einde : bier door, zegt men, Mini .'
men eenige Dieren op de Pick om 'er denliorst to lesfi n . Na het Zuidelyk gedeelte, in
hinge doorfnyding, waar van wy gewaagden, hoort en zlet men zelfs
kleine waterfprongen, of waterdroppe •i s, onophoudelyk
nedervallen . Aan de Noordzyde ontdekt met eene verzamelihg van Ys, welke men denkt dat tot dekzel;
dient van cone groote diepte . Aan denzelfden kant,
en als uit het midden der diepte, verheft zich een Ysklomp, van gedaante als de Piek, en als daar na uitgemaakt : deeze fteekt twee en een halve voet boven 't
water uit . In dit hol zyn nog veele andere gedaanten
van Ys , als de twee Ysklorrpen , na Zuikerbrooden gelykende, omtrent anderhalf voet boven het water uitfteekend ,e en aan beide zvdcn van den ingang geplaatst : lange Yskegels, die van het verwelfzel of fteeken , en bui ,
ten hot hol zeer wel kunnen gezien worden . Men kan,
on iertusfchen, net verzekeren, dat deeze Figuuren altos deaelfde gedaante houden . In den winter is het
hol volftrekt geflooten, en men kan daar van, als dan,
zo min zien als van alle andere holligheden der Teyde :
alles is, in dat faifoen, met dik opeengepakte fneeuw
bcdekt, 't welk aan de Pick de gcdaante en kleur geeft
van cen ituk gepolyst zilver .
De fterke Dranken, die men op hot hoogfte van de
Piek brengt, worden daar niet alleen meer dan lauw ;
maar verliezen 'er ook, hoe heerlyk zy ook mogen wee .
zen, alle kragt . Wyn, Brandewyn of zuiver water ,
fcaat alles gelyk, en het zuiver water, 't welk men zo
koud uit hot Yshol gepuc heeft, kookt bykans op den
top . Witte VVyn verliest zvn kleur, en wordt zuur .
De Malvefle Wyn van Teneriffe heeft 'er geen finaak
meer ; men ademt 'er niets in dan cen zwavelftank, en
heeft geen anderen finaak in zyn mond : de hued van het
aangezigt puilt uit, en zwelt op, de lippen worden met
blaaren bcdckc .
'Er valt geen twyfel aan , of veele deezer verfchynzelen zyn hot een .e jaar anders clan bet andere : en dit is
zeker de oorzaak van de ftrvd+.gheden in de verhaalcn
der geenen, die deeze Pick bekiommen hebben .
De
ftrengucid der Koude aan de Rustplaast der Engelfchen,
en de geweldige Hitte op den top dcr Pick , zyn omandigheden, die van den ftrcek en de kragt des winds,
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van onderfcheide voorafgaande lugtsgeflcltenisfen , en
veele andeee ve derlyke oorzaaken , kunnen afhangen .
De verzwakkiiI-der flerke Dranken kan verfchillen ,
naar de plaats waar men de vlesfen nederzet, als men op
de Pick komt , naar de meerdere of mindere daadlyke
werkzaamheid der zwaveldampen, die de top uitgeeft,
en misfchien ook naar de meerdere of mindere werking
van den binnen in verhoolen brandenden vuurherg . De
Geneesheer van Vader FEI'ILLeE, de Hcer VERGUIN, en
die hun vergezelden, oordeelden dat de Brandewyn op
den top der Pick flegts cen vvfde gedeelte van de kragt
verlooren halt . Wat het Yshol aanhelangt, de opening
van 't zelve was, in den Jaare MDCCXXIV kleinder
dan in den Jaare MDCCLIV, waar over men zich ge .
heel niet to verwonderen hebbe . De houten trap, gefchikt om 'er in of to klimmen, was nog niet gezet toen
Vader FEUILLEE dit hol bezogt . De aanmerking van
then Vader, dat dit hol zo koud is, dat de flerkfte
Mensch 'er gcen twee minuuten in zou kunnen lecven,
komt ons ongegrond voor : dewyl wy denken dat cen
Mensch overal, waar het water zyne vloeibaarheid behoudt , leeven kan .
Het Zand, de uitgebrande flecnen, zwarte en roode,
de Puimfleen, de Keien van verfcheidcncrlei foorten, die
de oppervlakte deezes Bergs bedekken, en inzonderheid
die als in glas veranderd zyn, doch bovenal de volkomene zekerheid dat d:ceze Berg eertyds geduurig vuur uitbraakte, fchynen, zamengenomen,de gcdagten to bevestigen, dat deeze Pick geformcerdis door de uitbarfling
tens Brar_denden Bergs : men is to meer bier van verzekerd, dewyl de Brandende Bergen, die, naa de bemagtiging deezer Eilandcn, uttgewoed hebben, door derzeltier uitbarfling Bergen vormden, welke voorheen niet
beflonden , to weetcu drie op Teneri e (*) twee op Pala,me, en de laatfle, in het Jaar MDC XXX , op Lancerote .
PROE-

(*) Onder anderen is 'er, in den Jaare MDCCVI, to Garocheco
eene u,tharf'ing geweest van een Vuurberg, die de haven dier
Stud vervulde, de Stad zelve veiwoestte , en den Handel van die
hlaats bande, welke voorheen door denzelven blocide : eene andei e uitbaiflmg hadt Guimar bcdorvcn ; wy weeten niet waar de
derde losborst.
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PROEVE OVER DE HOVAARbi .

Als de Rovaardigheid komt zal de Schande ook komen .
S A L 0 M 0.

(Naar het Engelsch .)

de Hovaardy bykans onaffcheidelyk is van
Naardemaal
eenen eenigiinS verheeven Leevensftand , zal het

geen onnutte arbeid weezen, de dwaasheid en het gevaar deezes zielsgebreks of to fchilderen . Men mag
zich ten vollen verzekerd houden, dat deeze allerlei
foort van Weelde tot het tegenwoordig toppunt heeft
opgevoerd, en ten Afgod gemaakt van veelen uit bykans elken rang. Wy verarmen ons zelven enkel ter
zaake van uitwendig vertoon , en wenden de uiterfte
poogingen aan om Figuur in de wereld to maaken .
Wy zien de Weelde en Hovaardy, die, ten deezen tyde, in onze Steden ten zetel zitten, op zulk eene wyze heerfchen, dat het ten verderve der rykfte Familien
moet ftrekken wy zien die eenvoudigheid, welke onze Voorvaders onderfcheidde, hun agtenswaardig en beminnelyk deedt worden, ter voorwerpe van fpot verkeerd . Hunne afitammelingen fchaamen zich over hun_
nen eenvoudigen opfchik , over hunnen nederigen toeftel, over hunne eerwaardige afbeeldingen . Overal aanfchouwt men niets anders dan kwistigheid in uitgave,
tot bet bouwen van huizen als paleizen, tot den aankoop van het pronkigst huiscieraad, van de rykfte kleederen en fchitterendften toeftel .
't Is Hovaardy, die verwyfdheid voortbrengt, en ons
leert buiten 's huis bykans nimmer to voet to gaan , en
altoos op bedden van het zagtfte dons to rusten ; die geduurig nieuwe vermaaken verzint ; die de Ziel van kragt
berooft, en den kloekften Man weinig boven de Vrouwen verheft in kleeding en leevenswyze . Wy vergeeten, onder den invloed van dit zielsgebrek ftaande, dat
wy redelyke, of menschlyke Vdcezens zyn : en verbeelden ons, dat de rykdom ons alleen gefchonken is om ons
alles to verfchaffen wat tot voldoening onzer driften
ftrekt .
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ftrekt . Weelde is een gaapende afgrond, niet to peilen,
grootfte goederen op to flokken : de
en in ftaa
veranderly -e M01die met elke nieuwe Maane een nicuwe fnof bedenkt, en de beuzelingen, welke alle aandagt
bezig houd n, doen ons in 't verderf ftorten .
Weest waarlyk groot, en gy zult nimmer verwaand
zyn : gy zult weeten, dat 'er een zeer voe ;lyke middenweg is tusfchen de uiterften van Gierigheid en Verkwis .
ting : dit midden moet uw tafel . uw kleeding, uw toeftel regelen . Bedenkt, dat de Hovaardy , ons met waan
opblaazende, ons belachlyk maakt ; dat, wanneer'deeze
de overhand krygt, de Jonge Heeren, op de ver*yfdie wyze aan het Toilet verflaaven, en hunnen halven
tyd onder. d e handen van den Kapper doorbrengen ; dat
zy zo ernftig denken en fpreeken over de kleur van een
Kleed, over de grootte en gedaante der fchoengespen,
en andere dergelyke beuzelingen, als of het zaaken van
de uiterfte aangelegenheid waren . Geeft gy u zelven
aan de Hovaardye over, gy zult flaaven worden van
deeze ydelheden, en daar door de kragt dier manlyke
Deugd, welke gy van uwe Voorvaderen als een erfgoed
hebt ontvangen, to eenemaal verliezen .
Daarenboven zult gy allerlei foorten van grilligheden
moeten opvolgen : gy zult 'er veelen gereed vinden om
uwe behoeften to vervullen, door aanmerkelyke geldfommen op to fchieten ; men zal u diets maaken dat
fchulden, zelfs groote fchulden, to hebben, een Heer
van Fatfoen niet misftaat . Elke dag levers ons voorbeelden, ten bewyze van deeze waarhcid, op. Hoe veelen, die verbaazende goederen bezaten, verteeren meer
dan hunne inkomften ; vinden zich omringd door Bedienden, die zy niet kunnen betaalen ; door fchuldeifchers,
die niet aflaaten hen onophoudelyk to maanen : zy leeven
in een geduurige onrust , en vervallen eindelyk tot
gebrek .
Dusdanig zyn de uitwerkzels van Hovaardye : deeze
vervoert ons tot allerlei buitenfpoorigheden , en vertoont aan ons oog een Huis, welks huisraad nog niec
betaald is , Bedienden vol morrend ongenoegen over
wanbetaaling, en den Huisheer zelven ten einde raad,
dewyl by niet langer lieden kan vinden, genegen om
hem geld to fchieten . Deeze jammeren heeft men to
wagten als men aan de toverzangen der Hovaardye het
oor
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oor leent ; doch eens toegeftaan zynd dat zy ons tot
zo verre niet in ongelegenheden do
dean- nog zal
het genoeg zyn , om 'er u van of to
ikkcrl, to beden .
ken dat dezelve ftrekt om u van uwe DeuW to beroo .
ven, u onagtzaam op en onaandoenlyk to maaken voor
de elenden uws naasten, en genegen tot alle involging
van dien belachlyken opfchik , waar over de Wereld
meet eenc gaapende verwondering verfteld ftaat .
't Is cen groot ongcluk niet in ftaat to weezen om
noodwendi ;beden en overtolligheden des leevens van e1 .
kander to onderfcheiden : onze Hartstogten zyn zo veele dwinglanden, die ons Been rust laaten eer wy middel
gevonden hebben, om derzelver eifchen to voldoen . In
gevolge hier van zicn wy dat de zodanigen onder de
Grootcn , die naar de inboezemingen der Hovaaadye
luisteren, in cen daadlyke flaaverny leeven : zy hangen
volftrckt van de Mode af, zelfs in de gcringtl e omftandigheid . Indien but aan cenig artykel hapert , to midden
van al hunnen luister, worden zy raadloos, en verliezen
al bun geduld ; zy fchynen zo geheel en al ingenomen
met uitwendig cieraad, met opfchik en tooij , dat zy tot
geen ander oogmerk fchynen to leeven dan orn hunne
rustlooze begeerte tot beuzclingen voldoening to fchenken .
Voorzeker, daar is niets zeer inneemends of aanloklyks
in zulke weinig beduidende Characters : dit nogchans is
de roem der geenen, die in onderdaanigheid aan Hovaardy
en Weelde hunne dagen doorbrengen , dat zy niet geagt
,Aorden om hunzelfs wille, maar ten wille van bun tafel
en toeftel . Ten bewyze bier van dient, dat zy, zo ras
bun rykdom hun begeeft, terftond in veragting geraaken,
en niemand bvkans ooit meer denkt dat deezen ooit be .
flonden, dan de ongclukkige fchuldeifchers , die hunner
met verfoeijing gedenken . - Hoe gansch veel verfchikt
van deezen ftaat dien eens Braaven Mans ! welke ongelukken hem treren , by wordt beklaagd, en blyft geagt .
De Gefchiedenis levert ons hondcrden voorbeelden op
van Perfoonen , wier verdienf'en , zonder cenig ander
behulp, hun, fchoon in laagheid vervallen, agtenswaardige voorwerpen deeden blyven . Zo grooc is de kragt en
de invloed der waai heid !
'I'rccdt in hues van den weelderigen Hovaardigen ,
dien ik befchreeven heb, gy zult bet op cvud vinden
tact fraaije Heeren van den ecrlten fmaak , die bun
lee-
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leaven doorbrengen met hunne middelen to verfpillen, en' Vunne Tf-c haamsgeftellen to bederven . Gy
zult ontdek'dn urt hec de verzarnelplaats is der grof .
fpeelderen : ,want het fpel is een ernftig bedryf voor
Lieden van then flegten ftempel : met een woord, de
Weelde heeft daar alle haare bekoorlykheden ten toon
gefpreid, om die eigenfte Perfoonen, die hunne poogin .
gen aanwenden om haarc heerfchappy in de Wereld to
onderfchraagen, to verderven .
Eene fraaije eenvoudigheid zal u ontflaan van het' ge .
zelfchap der Ongebondenen, by welken de deugd byna
onvermydelyk fchipbreuk lydt . Waar de Hovaardy
heerscht , words de Godsdienst veragt : een on(terflyke
geest kan zich niet voegen naar deeze verganglyke voorwerpen , die alleen ftrekken om denzelven aan de aarde
vast to binden .
Verbeeldt u niet dat de Weelde in aen oogenblik
den vollen wasdom hebbe : zy heeft haar begin en
voortgang : in 't eerst is dezelve net meer dan eene
begeerte om onze Huizen fraijer opgefchikt , en onze
perfoonen meer naar den zwier gekleed to hebben, dan
andere van onzen rang . De zugc, om de Mode to volgen, krygt ongevoelig op ons de overhand, tot dat wy
wets aangenaams vinden dan waar in iets keurigs , lets
nieuws , doorftraalt . Naauwlyks hebben wy den eerften
Rap gedaan, of de cenvoudigheid wordt een ondraagly_
ke last : wv veragten den Man , die geen werk van
zyne Kleeding maakt , en wy hegten het denkbeeld
van het hoogfte geluk aan ydele en grillige vermaaken .
De Weelde laat zich door de geheele Wereld bedienen ; gy zoudt ligt denken dat 'er geen Kunftenaars,
geen Handwerkslieden, zonder haar, zouden weezen ,
dat de Kunften , de Hoofdftoffen , en de Jaargetvden
haar fchatting moeten betaalen . Dit overftelpt den
weelderigen Man met Hovaardy ; by verheeldt zich de
Beer der Scheppinge to weezen .
Die geheele 7,werm van Petit maitres , die elk
Mensch van verftand veragt, is de oorfprong geheel
aan Hovaardyc verfchuldigd : deeze vervult hun met
zelfliefde : en dan treedc dit nieuw geflicht van weezens op het tooneel, hunne verwaandheid aan alle de
omftanders vertoonende, terwyl zy de Maatfchappy
met den last hu.s beftaans bezwaaren.
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'Er is nog eene andere zaak, welke ik wenschte dat
gy in opmerking wildet neemen, niagiyk, dal gy allengs .
kens uwe flerkte van geese zult v-rrT zef, wanneer gy
u aan den invloed der Hovaardy overgeeft ., Welk een
belachenswaardig Chara6ler is een Krygsman , door
Weelde verzwakt en geheel ontzenuwd ? Van hem blyft
niets over dan de fchaduw van een lichaam, en een verwyfd gemoed, voor 't welk de minfle last een ondraagelyk kwaad is . Gewoon onder een rykvercierd pavilion
to fla3pen, het lekkerfle voedzel to gebruiken, en door
cen aantal bedienden opgepast to worden, is by of onbekwaam om de noodzaaklyke pligten eens Krygsmans
to volbrengen, of by brengt in de legerplaats een fleep
van Weelde mede, verderflyk voor hem zelven, en een
kwaad voorbeeld voor anderen .
Deeze Heertjes,
die geheel met zich zelven zyn ingenomen, en aan de
bezigheden der kleedkamer alleen gehegc, zyn Bevelhebbers van geen gezag, van geen agtbaarheid, zy worden door den geringften Soldaat veragt . Zy kunnen
dansfen, zy kunnen zingen ; dock zy kunnen niet vegten, en om dat de Oorlog lets meer vordert dan enkel
perfoonlyken mocd, en om dat de moed zelve verzwakc
words door de zugt tot vermaak.
Laat de Hovaardy over aan de zodanigen, die fchielyk
ryk geworden zyn, en getroffen door het gezigt dat zy
in dens Mannen van aanzien worden, die, omringd van
vleiers , al hunne verdienflen ftellen in een vergulden en
fchitterenden toeilel . Geen braaf Man, geen Man van
rang heeft de Weelde noodig om vertoon to maakcn .
Het zou een groote fchandvlek op de tegenwoordige
ceuw werpen, to vcronderflellen, dat dezelve de Menfchen alleen waardeerde naar derzelver uitwendig ver_
toon : daar by alleen agting waardig is, wiens Charatler
door eene edele eenvoudigheid uitmunt .
Wanneer wy opgevoed zyn in 't midden van Wereldfche grootheid, valt het zeer bezwaarlyk ons zelve to
overtuigen dat wy zyn even gelyk,andere Menfchen,
en dat de glans, die ons omfchync , fchielyk als een morgen .
nevel zal verdwynen . Wat hebben wy, ondertusfchen,
waar op wy ons met reden kunnen verheffen ? Helaas
de edelstgeboorenen komen fchreiende , hulploos en
naakt, ter Wereld : en moeten dezelve, van alles ontblooc, verlaateu . Te vergeefsch zal de Wereld u dan
al-
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alles aanbieden wat grootsch is , en uwe verwaandheid
ftreelt :, alles zal a s een droom voor by gaan , en het
graf zal at Ctw,
om, at uw H )vaardy, at uw Groot .
heid inzwe4gen .
Dit is de hoofdfom van alle uwe verwagtingen, wat
dit aardfche betreft . De dood zal u gelyk ftellen met
den minren uwer Natuurgenooten : u tot ftof doen
vergaan , in gewigt en waardye gelyk aan anderen
houdt dan uw oog altoos gevestigd op deeze eindpaal
van menschlyke grootheid . Deeze zal u leeren, dac gy
de broosheid zelve zyc, en dat de Hovaardy, die bykans onaffcheidelyk van cen hoogen rang mag geagt
worden , de hoogfte dwaasheid is . Ondanks alle de
voorrcgten van geboorte, van tytels, en andere voordeelen, kunt gy geen oogenblik aan uw beftaah toe
.
doen : to midden van al uwe grootheid zyt gy onder
de magc van den geringften der Menfchen, van de
Hoofdftoffen, die u omringen, van de ziekten, welke
u dreigen, en van duizend toevallen, met geene mogelykheid to voorzien . Uwe Ziel is aan zorg en uw
lichaam aan pyn zo wel onderhevig als die des geringften flaafs, en de arme Boer, dien gy misfchien veragt,
aanfchouwc met u dezelfde zon, bewoont met u dezelfde lugtftreek, en bezit dezelfde vermogens van
gezigt, van fmaak, van gehoor en gevoel .
Waarom zullen wy dan zulk een onderfcheid maaken
tusfchen Perfoonen, in zo veele opzigten gelyk ? Is
het om dat 'er zulk eene ongelykheid in hunne geboorte plaats hebbe ? Neen : elk weet , dat wy allen
eenen Vader hebben, dat wy uit de aarde zyn genomen ; en dat veelen van de Kinderen der Menfchen
hunnen verheeven ftaat verfchuldigd zyn aan laagheden,
zo met aan rechtftreekfche fchclmftukken .
Bedenkt dat de verheevenfte Leevensftand de onderfteuning der mindere rangen noodig hebbe, om zich op
to houden, en dac gy, geenen onder u to gebieden hebbende, in een doodlyke eenzaamheid, en de uiterfte behoeften, uwe dagen zoudt flyten .
W y zyn, derhalven, vyanden van ons eigcn belang,
wanneer wy de zodanigen veragten, van wier byftand
wy afhangen . De meeste Grooten zyn alleen geagc naar
maate van den ftaat dien zy voeren, zo dat zy al hun
aanbelang verfchuldigd zyn aan die eigenfte Perfoonen,
we] .
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welke zy ten nauwen noode met een oogflag verwaardi .
gen . 6, Hoe gelukkig is het vaor ons, wanneer wy
weeten hoe onszelven re,-,t to doenWranneer wy oordeels genoeg bezitten om onszelven op leene weezenlyke
waarde to fchatten ?
Niets kan verfchriklyker weezen dan die trotsheid van
ziel,, welke een Mensch, buiten de grenzen van een
Sterveling vocrende, hem tot cen gceszel maakt van allen, die rondsom hem zyn . Zoudt gy geen Kinderen
van cen Boer, van een Handwerksman, hebben kunnen
weezen ? En, in gcvalle dit uw lot niec is, kunt gy u ,
uit then hoofde, eenige verdienren toerekenen?
Wat de Zielsbekwaamheden aanbelangt, hoe groot, uitgebreid en doordringend gy dezelve moogt agten, ze
zyn Diets meer dan een flikkerend licht ; maar al to dikwyls ftrekkende om u to misleiden, en 't geen menigmaal fchittert ten koste van waare Wysheid . Menfchen,
van het grootfte vernuft,hegaan niet zelden de grootlte
misflagen : waar geestigheid de overhand krygt , is bondig oordeel en befcheidenheid zelden to vinden .
Van hoe nader by cen Mensch zichzelven befchouwt,
hoe gereeder by zyne zwakheid en broosheid zal erkenren : 't is alleen met betrekking tot ons onflerflyk dcel
dat wy waarlyk groot zyn ; doch, om dic Charaac,r to
verdienen, moeten wy ons boven onze Hartstogten, cn
boven al boven den Hoogmoed, verheffen . Dc Hovaardy is eene ondeugd, welke wy niec behoorden to kenDen, uitgenomen op dat wy dezelve zouden vermyden ;
zy hezoedelt onze beste daaden, en laat den daar door
bezeccnen niets over dan 't geen laag is en belachlyk .
Befchouwc enkel den Man , die geheel met zichzelven
is in ;;enomen, die zich verwondert over zyn prachtigvn
opfcfiik en weidfche kleeding ; en gy zult in hem eenc
rietsbeduidenheid vinden, die gy Diet kunt nalaaten met
jammerend medelyden aan to zien . Het arm en trots
ichepzel werkt en flaaft alleen om veragtlyk to worden
terwyl cen enkele gunflcige opflag van het oog, ecn verpligtend gelaad de genegenheid en de harten zou winnen,
van alien , met welken by verkcert . Een omgangly k
voorkomen, een minzaam woord, is genoeg om duizend
lof. en dankzeggingen to verwerven . Waar uit gy moogt
opmaaken , dat elk Man van rang, die, door 'c verzuirn
hiervan, 't welk hem zo wcinig zou kostep, den ha ., ~t
vale
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anderen op den hals laadt, weezenlyk, door zyn eigene Hovaardye 1 1~edroogen, en met de daad een veragtlyk Schepzel 1 ordt .
Alle Metifchen boezemen een vloek uit over de zodanigen, die zich boven hunne Nratuurgenooten verhceven
waanen, enkel orn de elenden der ongelukkigen to vermeerderen, of hun door bet gewigt hunner Hovaardye
to verdrukken , ten fpeelbal hunner grilligheden to
maaken, in hunne zydkamers verveelend to laaten wag_
ten, terwyl zy vervuld worden met ongeduld en weder,
zin . Alle dus aangemaatigde Grootheid is niets anders
dan volll:rekte dwinglandy : want de Hooginoed is een
drift, die, gelyk ze altoos hooter wil opklimmen, ook
alles tot een voetbank dier verheffing wil gebruiken . De
Hovaardige zal zynen meerderen het behoorelyk ontzag
met toedraagen , zyns gelyken onbillyk en met veragting
behandelen, en met zynen rninderen willeheurig en ondraaglyk heerschzugtig to werk gaan . „ Elks ziel words
,, hunner veragtinge veel to zat" .

EEN TAFERELL UIT DEN ZONDVLOE

(Uit het Hoogduitsch van s .

b.

GESSNaR .)

inarmeren toorens ftonden reeds diep onder den Vloei, en
D ezwarte
baaren , die zig als een Golf -gehergte veitoonden,

rolden over de toppen der bergen heenen . Nu flak nog alleeii
een der verhevenfte bergen bet hoofd hoven den Vloed uit . Een
fchrik verwekkond gewemel vertoonde zich rondom deszelfs befpoelde zyden : men hoorde , aan alle kanten, bet gefch :el der elendigen, die vertwyffeld zyne hoogte zogten to beklimmen, en
weiken do dood, die zich in de golven verftoken had, immer op
de hiclen v olg .i e . Hier fcheurt con flak van den berg los ; en
fort, met zynen gantfchen last van huilende Menfchen, in den
fchuimen den Vlodd neder . Daar fpoelen de opeengeftapelde regenvlaagen den Zoon in den ftrooin weg, die zynen half dooden
Vader nog hooger op zogt to fleepen ; en elders de troostelooze
Moeder ,die onder den last haarer K'nderen zwoegde .
Nu ftak de oppe, fl:e top nog alleen boven de verwoesting uit.
Semin, een over,)raif Jongeling, then Semira, de edelfte der
Maagden, nog onlangs eerst cone eeuwige Liefde had gezworen,
had zyne geliefde ,Semira op deezen top gered. Eenzaam, want
1 . DEEL . MFNGELW. N O . 9.
de
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de vloed had nu alien reeds doen vergaan, ftonden zy daar in den
huilenden Stormwind . Stortregens vielen op hen neder ; boven
hen brulde de Donder ; en onder hen raaa'* eene fchuimende
Zee.
Een akellg duistcr omringdc hen, wanneer'niett de blikfems dit
yslyk tooncel \erlichteden . Iedet wolk dreigde-nit haar zwarten
zoom verfchrikking ; en elke baar fleepte al iollende duizenden lyken
mar zich vooi t ; de vloed klom in hat onwedcr fteeds hooger op, en
zogt nog nicuwe Vc,woestingen . Scrnira drukte haaren beevenden mmnaar q an heur kloppend hart ; zilte traanen vlooten, to gelyk met de regendroppen, van haare verbleekte wangen ; zy fprak,
met eene tamelende ftem : 'Er is geene redding meer, 6 myn gelicfde! Myn Semin! wy zyn van rondfomme door den brullenden
dood .fngeflooten! 6 Verwoesting! 6 Jainmer! De dood ftygt immers nader tot ons ! welke van deeze baaren , 6 welke van deeze
zai ons begraaven! Hou my, hou my in uwe heevende armen vast
6 mpn GelicfdeI S :raks, ftiaks ben ik, zytgy, niet meer ; ftraks
worden we weggefleept in de algemeene Verwoesting .
Nu
Daar fpoelen de golven her naar toe ! Hoe
-- 6 God!
vreeslyk! ze fpoelen bier heenen, van den Blikfetm verlicht . Thans, - 6 God ! God ! Regter! Zoo fprak zy en zonk op
Sernin neder.
Semin's ziddeiende arm omving cle onmagtige Semira ; zyne beevcnde lippen ztveegen ftil : by zag nu de verwoesting rondom hem
niet sneer ; zag alleen zyne onmagtige Beminde, die op zyn boazem Icunde, en gevoelde meer dan den trillenden doodfchiik . Nu
kuste by haare bleeke, en van den kouden i egen hefproeide , Wang ~n ; drukte haar fterker can zyne borst, en zeide : - Semira!
geliefde Sernira! ontwaak! 6 Kom, nog eemnaal, in deeze tooneelen der verfchiikking to rug ; dat uw oog, nog eenmaal, my
aanblikke ; dat uwe bleeke lippen, nog eenmaal, my zeggen, dat
gy tot in den dood my bemint ; nog eenmaal, eer de V1oed ons
van elkanderen weg ;ukt .
fly fprak dit, tee wyl zy ontwaakte ; zy zag hem, met een blik
vol tederheid, en onuitfpieekelyke drocfheid, aan ; dan wederom
zag zy naar de verwoesting rondom haar heenen . God! Regter!
(zoo iiep zy,) is 'er geene redding, geeu ontfermen voor ons
6 Hoe !tort de Regen als ftroomen neder! Hoe biullen de Dondei s om ons heenen ! welke verfchiikkingen verkondigen de on .
veibiddelyke wraak ! 6 God! onze j ;wren rolden in onfchuld bee .
nen . Gy, deugdz-iamfte der Jongelingen! - Wee! wee my!
zv zyn reels alle daar been! die myn leaven met duizend vermaakun veraangenaamden zyn alien ddaai hcen! ook gy, die gy my bet
leevcn gaafc! 6 gezigt vol kwcllmg! Die vloed fcheurde u van
mvi .e zyde af ; nog eenmaal hieft gy uw hoofd en uwe armen om
; gy wilde my zegenen, maar gy wierd verflonden ! Ach! zy
ho()
alleen zyn reeds daar heenen! En dock
6 Sernin! Snnin!
de
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de eenzaame verwoeste T~aereld zou, aan uwe zyde, my een Para .
dys weezen ! 6 God ! in onfchuld rolden onze Jeugdige Jaaren
voorby . Ach ! is 'er' geene i edding , geen ontferm :.n ?
Dog, wat zcgt mfr bekleurd Hart ; 6 God Ivergeef! vy fleiven!
wat is des menfchenr onfchuld voor U?
De Jongman hield zyne gelief a in de armen ; terwyl zy, door
den woedenden ftorm, geduurig waggelde, cn fprak : J :i, myne
geliefde! al wat lccft is van de aarde weggefpoeld ; nit bet woedend geraas deezer velwuesting laat zig ze'fs bet gehuil geenes
Stervelings moor hooren . 6 Dicibaarfte i myne dierbaarfte Semira!
bet naderend oogenblik is voor ons het laatfle . Ja, zy zyn bee.
nen ; deezen, op wier leeven wy onze hoop bouwden, allen zyn
zy heenen . leder, violyk uitzicht, het welk wy, in onze verruka
king voile uuren van onze liefde, ons uitdagten, is heenen . Wy
flerven! Dc dood komt reeds herw alts tot ons, by zweeft
reeds om onze beevende fchenkelen . Dan, laat ons , 8 laat ons ,
met als verworpenen en twyfFelmocdigen . wanhoopig, dit ons noodI,,t inwagten! wy flerven, on, 6 myne geliefde! wat was ons
langst vreugdenvol leeven tog? eene dauwdrop, aan den rots han
gende ;; die voor de opgekoomen morgenzon in Zee valt . Verhef
uw mood ; aan geene zyde deezes Leevens is blydfchap ; daar is eene
Ecuwighe,d . Laat ons niet beeven, nu wy derwaarts zullen oveiflappen . Omarm my, en 1 ,1aten wy, vol moods, ons lot afwagten . Binnen kort, c~ myne Semira! Ja, binnen weinig oogenblikken, zullen onze zielen , vol van onuitfpreekelyke zaligheid , boven deeze ve,woestmg heenen zweeven . 8 God! zoo gemoedigd
hoopt myne ziel . Ja, Semira! Nat ons onze handen tot God am
hoog heffen . Zoude een Sterveling over zyne wegen oordeelen! Hy, die den Adem in ons geblaazen heeft , zend den
dood tot Regtvaaidigen , en Onregtvaardigen Maar, gelukkig
by, die bet pad der deugd bewrmdeld he .;ft! 't is niet bet
leeven, dat wy thans van u fmeeken, Rechtvaardig God ! Neem
ons op tot uwe rigtbank .
Maar, 6 , dat die hoope in ons
zy, en leeve, die zalige hoope, op een onuitfpreekelyk geluk , dat geen dood meer hooren zal . $rul dan vry, Donder !
Verhef darn u , v woedend geraas, Verwoesting ! Rol over on
heenen , Ba-ren! Geloofd zy by, die Rechtvaardig is ; geloofd
zy by ! dit zy de laatfle onzer denkbeelden ! dit zy in 't ftervend
lichaam onze laatfte gedagte!
Moed en vrolykheid verfpreidden zich thans in bet opgeluisterd
gelaat der fchoone Semira . Zy hief oak heure handen , in bet
onweder, om hoog, en fprak : ja,ik gevoel nu alle die zalige hoope, en die groote verwagting. Loof den Heer! myn mond! weent
vreugdetraanen myne oogen , tot de naderende dood u fluit! Ren
hemel vol van zaligheid wagt ons . Gy zyt vcor cns been gegaan,
gy alien, geliefde Vrienden! wry omen . 8, Straks, ftraks zullen
wy u wedcr zien. Zy alien flaan nu voor zyn throon , die rechtE e '.
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vasrdigen! Dc Alweetende heeft zd ult zyn gerigt, tot voor zyn
aangezig`e, byeengeroepen . Biul, Donder! Hail, Verwoesting!
Ach gy zyt een Lofzang zyner geregtigheid . Rolt over ons, BaaIen! Zie geliefde! daar komt by, &min! orIbrm my! daar komt
by, daar komt de dood, op deeze zwarte golve . Omarm my!
laat my niet los ! do vloed tilt my op .
Ik omarm u, Semira! fprak de Jongman ; ik omarm u . Wees
welkom Dood ! Hier zyn wy! Gelooft zy de Eeuwige Gerechtigheid!
- Zoo fpraken zy, terwyl de vloed hen, in elkanders armen vastgeftrengeld, wegfpoelde .
I

P. P$ILOMUSUS .

ARMEDAS AAN ZYNE MOLDER .

J)urft een Zoon , die met de grootfte euveldaaden zynen wandel
befmet, zvns Vaders dood veihaast, en uwe fmert onherftelb-lar geinaakt 'heeft , duift by nog met deeze Letteren u onder do
oogen treeden, durf ik u nog myne Moeder noemen ; ach ja! ik
fi eek u, lees , lees deeze weinige, deeze laatfte woorden , die
ih a toezende ; die ik u als toezugte,op den rand der Eeuwigheid ;
la t ik u dit ftervende zcggen, ftort nogg eene Man over my, en
vergcet dan uwen onwaardigen Zoon .
myn Vader ! S hoe grieft dit
Ach ! had ik myn Vaders
my . . . . mogt ik u nog eens fmeeken, eens u to voet vallen, mogt
i' . u deeze taal hooren voeren : Zyt gerust, ik bekiaeg u niet by de
Godleeid ; magi neen, neen, myne euveldaalen roepen wraak,roep en wee voor den troon des Almachtigen : o Kloove ! a verbaazende kloove! die zou grouwzaam gaapt, die my affcheidt van datgeAch! had ik zyn raad gevolgd ;
zJLgd verblyf myns Vaders ;
rk waai gelukkig geweest , ik had tot vermaak gettrekt cener maagfchap, die allen deelnamen, in de bewerking van myn tydelyk geluk ;
maar ncen, veiftokt, en verhard van ziel, boog ik my voor de
daitele lonken der wellust ; de veri .wisting, hicr doir gemaakt,
wilde ik met bet Spel herwinnen ; ik kreeg verfchil met mynen
ma , lefpeelder ; bedwelmd door den wyn, deeden ivy elkander eene
uitd.iaging ; 't gevegt ging aan, en ik . . . . bemel ! . . . een moord, . . . .
daar vloog de ziel van mynen Vi iend na de Eeuwigheid . . . . Welk
een uit :inde . . . goede God ! welk een utteinde! Uit den fchoot
der wellust na den wyn en 't dobbelfpel ; van den wyn en 't dobb 11pel na eene Eeuw . . . . ik kan 't woord niet uitfpreeken ! ik
zi lder i wroeging, wroegmg,geweten ,geweten , zyt gy do duivel
die in myn Ziele fpookt! 6 ik zie de fchim myns Vaders ; daar,
daar is zy! Zie zy is wit, daar zy n idert ! help hemel !peen ach . . .
Vader, Vader! genade! ach! neon . . . neen, verbeelding ; 't is de
Rhemering ; 't is valfche fchaduw :rampzalig leven! vervloekt uur,
waac in ik gebooren ben! moest ik 't elude myns levens, myns
2on.
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zondigen levens bezoedelen met een moord ; moest de Gevange .
nis myn laatfte woonirig, een fchavot myn Sterfhed zyn!
Ach akelig verblyf der ftrafwaardigen! ach Kerker! die myne
Ziele nog meer fAtert, nog meer @ntftelt! Hier hoor ik eenen
rampzaligen zugten ; - daar een ongelukkigen beteugelen, door ratelende flagen, die de onmedogendheid hem toetelt ; nu bet geratel
der yzere Keetens, en dan 't gerammel der Giendelen, bet geknars der krammen, daar de vervaarlyke deuren met een dof gebons worden ontgiendeld of toegeflooten . Hier zit 'er een teweenen, terwyl by beeft voor de roe der gerechtigheid ; daar ligt de
bleeke op Shoo neder, en fterft onder den last der boeijen . De
naare de doodfche donkerheid laat Diet toe elkander recht to onderkennen ; Diets ziet men, dan den fchyn van bleeke, en vermagerde, aangezigten . Aleeileie fpooken allerleie aakelige vertooningen
doen zich aan myne verbeelding op ; dan beef ik ; ieder hoofdhair
is belaaden met een zweetdruppel ; 't koude klamme vogt breekt
my uit , en myn hart flaat met felle, met verhaaste flagon, tegen
zyne boorden .
Ach Moeder! Braave Moeder! vergeef, neon, dit durve ik u
Diet vergen ; nu dan, vergeet uwen Zoon, en alle zyne daaden . In
Eeuwigheid zie ik u Diet, neen Dimmer! Och! nu wil ik my diets
rnaaken, dat 'er eene volftrekte veinietiging, na dit leaven plaats
heeft ; mpar neen, neen, die plaag, die ziel, d .-it gewisfe, dat ik
altoos fchoon wist uit to dooven, word nu wakker ; deeze plaag
toont my dit beter . Ik beeve! ach! duivels, duivels loeren op
myne Ziele ; ik weet bet, ik voel het ; zy loeren op myne Ziele,
als zy bet lichaam uit moot vaaien ; vaaren! vaaren! waar na toe?
bemel! waar na toe? Goede God! genade! ach! zyn de ftraffen
dan eeuwig, hebben zy geen einde ! Ach, Lieve Moeder ! zeg my
dit, -eer ik nerve! Maar neen, gy kunt bet my Diet zeggen 1 op
't oogenblik word ik ter firaffe, ter dood . . . . Heere, Heere, Hesre! geen uitkornst! ik verwarre! ales fchemeit ; de dood giynst
my toe in de gevangenis! Waar ben ik dan? Zie, zie bet gepeupel elkander verdringende oin de ftrafplaats . . . . fterven , sake•
lig dank beeld! Duivel! Hel, Eeuwigheid . . . . ik . . . . neen ik wil
met flerven! ik wil Diet, ik kan Diet! Ziel, ziel blyf in 't Lichaam ; gy zyt onzigtbaar ; blyf maar, geen Mensch, geen Duivel
zal 'er u uitrukken ; maar wat fchryve ik, ik weet Diet wat ik
fchryve ; ik wit nu cens bidden ; ik zak op myne Knien ; naauwlyks heb ik myne oogen geflooten, of allerleie aakelige gezigten
zweeven en danfen voor myne Verheelding ; dan fchrik ik, en
fpring ylirgs op ; ik ben bang van bidden, ik had 'er altoos een
afkeer van ; en, nu ik t wil uitvoei en, nu ik 'er troost in wil zooken, nu cpent het voor my eon tooneel van vei fchi ik . . . .
Daar opent men den Ke ker, God, God, God! genade! Vader! Moeder! Eeuwig rainp . . . ik kan Diet, ik fleif, ach my!
ik flerve
Ec
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KORT VERSLAG , VAN NET LrvrN EN T E SCHRIFTEN VAN
DEN EERWAARD . N HEERE LAURENCE STEArs . A. M . &c.
STERNE was de Zoon van een Iersch Offcier, en
L AUTIENCF
Nerd gebooren in de barakkcn v .n Dublin ; maar, fchoon

by oii'er de Krygsheden opgevoed wierd, was by echter een
Zoou der Kerk ; en, indien w y bet getuigenis van zekeren Bisfchop over zyne Piedikatien megen gelooven , was by dien
naam niet onwaardig . Zyn Overgtootvader was eon Aaitsbisfchop, en zyn Oom Kanonnik van eene van ooze Cathedraale
Kerken
Na de laage fchoolen, binnen den gewoonen tyd, doorgeloopen to hebben, begaf by zich na- , r de Hooge School van Cambridge, daar by zyne Studie-taaren doorbragt , nict veel te ftudeeren , met nog sneer to lachen , en zomtyds , tot tydverdryf,
7,yne Opziendets to kwellen . By verhet Cambridge, met den
titel en her kaiakter van een gaiiscla byzonder man, die ecn zeer
goed hart had, en toond2 dat by geenzins misgedeeld was van
verftand, wanneer by hetzelve ma-r gebiuikeu wilde .
Toen by de Hooge School veiliaten had , zette by zich
vreedzaam neder in den fchoot der Keik , to Sutton, by het
Bo .Lh, eene kleine paiochie in Yorkshire . Hier wachtte by met
geduld of, dat tyd en toeval, (did hedendaags de plaats bekleeden, were to vooren door iyp oordecl en billykheid bekleed
wierd,) hero zouden verheffen tot het geene zy goedvonden ;
en, geduurende then tusfchentyd, gebeui de er cen geval, dat
$em bet eerst de eigenlyke n1_iging van zyn vermos ;ens deed
gevoelen ; en waara in wy, misfchien, den eerften ooi (prong der
ITstorie v .in TRISTRAM SHANDY to danken hebben .
Daar ontftond zeker veifchil tusfchen fommigen der vooinaamften van den Geestelyken Stand, bet geen een der vrienden
van den Heer STERNE, cen allerbiaafct man, voornaamelyk betrof. Een Geestelyke, die een zeer voo,deelig kerkclyk besaeficie bezat, was niet to vreden, met het gcnot daarvan, geduuxende zyn levee , maar ftelde alle mooglyke kuiperyen in 't
tiverk, om hetzelve, na zynen dood, op zyn Viouw en Zoon
to doen overtekenen . Dc vr , end van den Heei STERNS, dien,
na het affterven van deezen man, dit inkomen to wachten flood,
ken niet belettcn, dat zyne tegenpaity de overhand h ehield.
i n deeze hachelyke omflandigheid ging de Heer STERNF den indringer to keer, inet eene aaitige boertery, en fchreef : „ De
• Histoiie van een goeden warmen Waakrok, met welken het
• den bezitter Diet genoeg is, zyn eigen lyf to dekken, ten zy
• b y , na het gebruik , eon onderrok voor zyne VTiouw, en een
broek vuor zyn Zoon, daaruit mag fnyden" .
STER-
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STERNE's hekelende pen bragt to wege, 't geen de ernftige
tegenwerpingen niet ha Idea kunnen uftwerken . De daarin hetrokken indringer heloofde hem, dat, indien by dit fchempfchrift wilde intrekker, by zyne eifchen aan d .n naastvolgenden
candidaat zou afftaan . Dus wierd dit losfe werkje ingetrokken ;
de afftand gefchiedde ; en de Heer STERNE word, door voorfpraak
van zynen vrientt ; met eerie canooicadle prebende, in de C .,thedraale Keik van York, begiftigd .
Een ander toeval, dat gennegzaaln ten zelfden tyde gebeurde,
bragt veel toe, om de geestigheid van den Heer sTERNE waereld.
kundig to maaken : by zat, op zekei en dab , in het C4ffvhuis to
Tork , toen 'ei een zeker vreemdelmg inkwanr, die zeer veel ongenoegen gaf aan bet gezelfchap ; 't geen meestal uit lieden van
den tabbaard beftond ; door al to fterk to fpieeken over den Godsdienst, en de fchynheiligheid der Geestelyken . Ten Iaatfte we-de zich die jonge Heer tot den Hcer sTERNE zelven , en vroeg
hem : wat by hierover dacht ; doch deeze, zonder hem ftellig to
antwoorden, vertelde terftond aan dien aaitigen knaap : „ Dat
„ zyn bond gehouden wierd voor een van de beste ftaande hon• den van de gantfche landftreek, en dat die zeer goedaaitig
• was ; maar, dat by een lelyk gebrek had, dat dlle zyne goede
• hocdanigheden omverre ftiet : cn dat is, (vervoigde STERNE,)
• dat by nook een Geestelyken zien kan , zondet dien uogenblik• lyk can to vhegen" .
„ Ei! en heelang heeft by dat
• gebiek gehad"? (vroeg do ander .) „ Van zyne eerfte jeugd of
• aan, Mynheei" . De jongeling gevoeide de fynheid van deezen
fchimpfcheut, keerde zich om, en liet de overwinning aan den
Heel STERNE.
Omtrent deezen tyd kreeg de Heer STERNE een genoegaaam
beftaan ; de"yl by, behalven de parochie van Sutton by hot
Bosch, e'aar by gewoonlyk des Zcndigs voormiddags den dienst
waarnam, des agteriniddags predikte, in het Reftoraat van Stillintiton, dat eene prchcndc is van de Cathedioale Kcrk van Tork .
DLIs had hy, ale een toekomend licht der perk , bekwaamelyk
hu,nen voortleeven , indien nict zyn Cervantifche geest hem, midden in de luchtigheden en beuzelachtigheden van de gioote
w :,eicld, vervoeid had.
Zyn vernuft , en geestige luim, werden toen reeds onder alle
zyne behenden bewondeid ; ma -ir hot geiucht van dezelven was
flog niet tot de hoofdftad uitgebicid, teen de twcc eerite ftuhken
van Tris •i Rnar SHANDY in 't l~cht i-wamen . Dczelven \vie, den
gedrukt to Yoik, en aan d : Boekveikoopcrs tot een zeer maatigeu
prys aangebooden ; maar deeze fleeren wbtcn - z6 wel over derzelvcr waarc'e to oordeelen , dat zy n, auwlyks h ,--t papier en drukloou
wilden betaalen . En h, .;iop kwam hot weik in de waereld, zonder eene van die Kunstgrcepen, welke men gehiuikt cm de uitgaaf van een bock wel getiokken to maaken . Hot fpoedig uitverkooE c 4
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koopen van then eerflen druk deed de Boekverkoopers uit hunnen
doodflaap ontwaaken ; en zy yverden alien om bet zeerst om de
tweede uitgaaf van de Copy to koopen . Dc Heer S ' ERNE verkocht dezelfde Copy voor zeshonderd ponden Sterling, waarvoor
men hem, by den eerflen druk, geen vyftig ponden, voor bet
volkomen rccht van eigendom, had willen geeven .
Na waren de twee eerfte ftukkeu van 7RISTRAM SHANDY in
ieders hander . Allen lazen die ; de mecsten vonden ze fchoon,
maar weinigen vertonden dezelven . Lieden, welken niet bekend
waxen met den boeitigen ftyl van Rabela¢s, of met de fcherpe hekeling vatt'Swift, konden hem niet begrypen ; maar voegdcn echter hunne item by die der menigte, en l .eurden 1 RISTRAM SHANnY voor een recht geestig boek . De Maandelykfche Beoordeelaars zelven preezen den Heer STERNE aan, als een Schiyver ,
die oneindig gee tiger en onderhoudendcr was, dan eenige anderen der hedenda gfche Schryvers ; en voegden daarby, d-t zyne
karakt-rs ticffende en byzonder, zyne aanmeikingen oordeelkundig en juist, en zyne invallen, ecnige weinige trekken uitgezonderd, ongedwongen en oorfpronglyk was en .
De Heer STERNS kreeg, door bet uitgeeven van deeze twee
llukken een giooten naam ; van teen of ~,an werd by voor bet
fchrander,t vernuft van onze eeuw gchouden . Zyn gezelfchap
werd van een icder om bet zeeist gezocht ; de Grooten, de Gelecrden, de Geestigen, en de LuchLh , rtigen, allen relcenden bet
Zich eene zckere eer een avond to moog,_n dooib,engen met den
Schryver van TRIS , RAM SHANDY. En , fchoon fc,mmigen der
ftrengfte Geestelyken zyne boeitige fchryfwyze afkeurden , en
dezelve niet overeenkomftig oordeelden, met die kiesheid en zedigheid, welke alto .:s , (volgens hun gevoelen) in alle de fchriften van lieden van de-i Geestelykcn (land bc .hoort plaats to hebben, waren deeze berispingen, nochtans, under de Geestelykheid
zelve, gantsch niet algeineen . Wyders waren de kennisfen, die
de Heer STRRNE door deeze uitgaaf maakte, hem in veele opzichten zeer voordeelig . Order were anderen begunftigdle de
Graaf v .,n Faulconberg den Bees STRRNE zo byzonderlyk, dat by
hem bet geestelyk Rectoratt van Catirood opdroege ; 't geen een
vry aanzienlyk en tev :ns gemaklyk toevoegfel tot zyre jaarlykfche
inkomften was ; d-wylhet, evcn gelyk zyne andere parochien, in
de Provincie van York, en ko :t by de Stad zelve gelegen was .
Het eerfte Werk , du by vervo'gens uitgaf, behels'e zyre
Predikatien, in twee deelen, order den giappigen tytel van Torick's Sermons ; die de ftiengfle beoordeelaars zelven genoodzaakt
waren to pi yzen , niet alleen van wcge de zuiverheid en fierlykheid van tail en ftyl, maar ook i oornaamelyk van wege derzelver
uitmuntc nde zedeleei . Het middel, waarvan de Heer sTERNE
zich bedieude, oil, dezelven aan de man to helpen, werd door
i'outmigen ten hoogfte gelaakt, terwyl anderen bet bejammerden,
d-,t

EN IjE sleFNtIFTEN VAN L . STERNS .

415'

dat zodanige uitmuntende Leerredenen,op zulk eene vreemde wy .
ze, in de waereld inoesten ingeleid woiden ; en veelen ware"
van gedachten, daft by zyn TRISTRAM SHANDY enkel gefchreven
had om zyne Preuikatien aan de waereld bekend te maaken, naardien by in zyne Voorreden voor dezelven aan zyne Leezers z .gt
• Dewyl de Pledikatie, welke aanlcidmg gege,-en heeft tot dee• ze navolgehden, aan de waerela is me',gedeeld, als eene Pre• dikatie van YoaicK, zo hoop ik, dat de cinftigfte Leezeis ze,• ven 'er zich niet aan zullen ergeren, dat ik deeze twee deelen
„ insgelyks op denze'fden naam uitgeef, , doch, uit vices, dat zulks
• echter mogt gebeuren , heb ik cen tweede ticelble hietby ge„ voegd , met den waaren naam van den Schryver . - --- Het
• eerfte kan voornaamelyk ftrekken, ten voordeele van de Boek• verkoopers, naardi ::n YoRICK's naam waarfchynlyk incest bekend
• is ; en bet tweede kan dienen tot gerustftelhng der geenen,
• welken then naam als eene hoertery befchouwen, en gevaai iy
„ ke gevolgen trekken uit iets, dat zonder oogmerk van b .:ertcry
• gefchied is" .
Toen bet derde en vierde ftuk van TRISTRAM SHANDY Uitgegeven werden, was de begeerte om deseiven to koopen, over het
algemeen , zo groot niet, ook vonden ze geene zo algemeene
goedkeuring, als de tlvce eeifte ftukken . De nicuwheid van ftyl
en fchryfwyze was niet meer ; zyne uinieidingen werden by fommigen voor verveelend gehouien ; en zyne ftairetles vo, .r al to
duister ; la zelfs hidden eenige nydige beoo, deelaa, s , die oordeelden in ftaat to zyn om hem ten voile to bevatten , ftaande , dat de.
zelven niet kiesch genoeg voor kuifche oogcn en ooren waren .
Echter behield by nog veele bewonderaais ; 't geen hem aanfpoorde, om het vyfde en ze,de ftuk insgelyks uit to geeven . De
hekeling bleef nog Reeds fcherp, geestig, en over het algemeen
zeer wel geplaatst . De karakteis, fchoon hier en daar wat to
fterk, waren leeven ;ig en natuurlyk . Hy beftreed het bclachelyke oveial, daar by bet aantrcf ; en w .st hetzelve altoos aan zyne
Leezers in een zeer vermaakelyk licht vooi to ftellen . Zyne Gefchiedenis van Le Fevre was meesteilyk uatgevoerd, en waailyk
hartroerend ; en die alleen zou voor ecuwig zyn naam voor do
vergetelheid hebben .-,n
'A-u n behoeden ; mdien, buiten dot, zyne
Predikptien nict befchouwd geaoieen waren, als genoegzaam do
beste zedelyke Leerredeuen van geheel England.
Het zevc .nde, agtfte, en negende ftuk maaken nog geene ont .
knoopmg aan dit work ; zo dat het geen 'er , by de uitgaaf van de
cerfte ftukken, in t4c nieun-spap eien, gczegd we,d , indeidaad
'bcwa .nheid is gewo,den : „ De Heer SHANDY fchynt cen zo groot
• li_fhebber van uitweidingen, en zo genegen to zyn om zyne
„ histotifche Lcezers , by alle gelegenhedcn, to laaren zitten ,
„ tat wy met groote icde vermoeden, dat by hen, op den eenen
Ee5
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of anderen tyd, in goeden ernst zal laateli zitten, en bet Werk
laaten fteeken eer hot voltooid is" .
In de drie Iaatstgemelde ftukken voert` de Heer STERNE zyne
Leezers door Frankryk, en fchetst eenige tafer8elen en karakters,
die naderhand verder uitgebreid worden in de Sentimenteele Reiii
van Torick ; en wet voornaamelyk do Historic van Maria ; zodat
deeze Reis, in zeker opzicht, to houden zy voor ten Vervoig
op bet Leven en de Gevoelens van TRISTRAM SHANDY .
Het is byna onnoodig, om van een book , dat zo algemeen
bekend is als de TRISTRAM SHANDY, to zeggen, dat bet leven
van den H$ der Historie verre weg bet geringite doelwit van
den Schryver is . Hetzelve ftrekt inderdaad enkel tot een werktuig, om eene menigte van fchrandere hekelingen over allerhande onderwerpen to pas to brengen . Meest alle deeze fcherpe
trekken zyn ter neder gefteld, zonder eenigzins to letten op
%rzelver verband, 't zy met de hoofdgefchiedenis of met ande,e omftandigheden . Naardien de Schryver geen bepaald einde
vl, bet oog had, vies by van hot een onderwerp op bet ander ;
juist zo als die in zyne leevendige en onregelmaatige verbeelding
ontftonden . Kortom, bet geheele boek is eene aaneenlchakeling
van to leurfellingen : maar niettegenftaande deeze en andere
vlekken, heeft bet ]even van TRISTRAM SHANDY cone buitengeIneene waardy ; en de vryheid en oprechtheid van deszelfs
Schryver kan, misfchien, door geen' ander geevenaard worden,
dan door den onvergelykelyken Montaigne . Men is doorgaans
genegen, om de foutcn van een nieuw en oorfpronglyk Work
to verfchoonen ; en dus is hot Diet to verwouderen, dat in
een tyd, als deeze, waarin cone redelyke navolging de grootfte
verdienfte van de mceste boeken uitmaakt, eene zo welgellaagde pooging om nieuw to zyn, zo we] ontfangen wierd . Echter
oveitreft zyn laatfte work, do Sentimenteele Reis naamelyk ,
TRISTRAM SHANDY hierin, dat daarin verfcheiden' bevallige en
aani,ocnlyke tooneelen voorkomen, in een gemaklyken en eenvoudigen flyl gefchetst, en gezuiverd van do duist-rheid en losbeid, die bet andere Work bevlekken.
1b_n do Heer STERNS by de geleerde waereld in aanzien
kwam , en beroemd begon to worden, hot by zyne jaarlykfche
inkomften aan de zorg van zyne Kapellaanen over ; en fchoon
by ettelyke duizend ponden fterlings met zyne fchriften gewonnen had, was echter zyne overwinst, doordien zyn karakter wel
verre of was van tot zuinigheid over to he'len, by hot einde
van ioder jaar , Diet grooter, dan toen by de Parochie-inkomVeen van Sutton nog maar alleen bezat . En inderdaad, de kosten van zyne reizen huitenslands, en do rykelyke manier van
Leven t'huis, welke by ondcrhieid met lieden van eon vrolyken on befchaafden geest, bra,gren veel toe tot bet verte :;ret3
van cone aanzienlyke fomme gelds, die zyne fchriften hem op„
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gebragt hadden, en . dt ; na zynen dood, zynen bloedverwanten
hebben kunnen ftrekken . Toen nu zyno
tot 'een ifeun z
zaaken, by zyn o lyden , in geen gurtiger toeff ., nd wares,
en Dochter, toenmaals eene bevallu ;e
keerden zyne We .
jonge Juffer,``van 6nitrent zestien jaaren, weder uit Vtank~yk
haar England ., , Zybeiden, naamlyk, hadden zich, zedert eenige
jaaren, in FranTryk, in een Klooster begeeven, na zich,van don
Heer STERNE afgezonderd to hebben ; om zeker opgevat n1tsnoegen, waarvan de beidc partyen elkanderen over en iveder cle
fchuld gaven . Begrypende, dat haar jaarlyksch inkomen nu voor taan zoo ophouden, dagt hot haar best naar Pngela to keeren ,
met oogmerk om zyne nagclaaten fchriften uit to ge en . Toes
zy zich by de laatstgehouden wedloopen to Tork be'vonden, natmen eenige goe,ilhartige Heercn, Viienden, en Bewonderaars van
den overleeden' Kanonnik , haaren onaangenaamen tocfand inl
overweeging, en deeden haar een gefchenk van duizend pond
iterlir g . Deeze onverwachte en edelmoedige onderffeuning,
voegd by eene talryke infchryving van den Adel-en Burgerffan ,,
op drie volgende deelen Predikatien, verfchaften haar de midde- .
Ion om to kunnen beftaan , in haare voorige afzondering, werwaartz
zy heflooten haddcn to rug to keeren .
D ;; ;vyl do Veer STERNE zyn eigen karakter zeer gelukkiglyk etc
joist gefchetst heeft, (onder den naam van xoRICK,) vinden wy 't
niet ondienftig de Leezers to verwittigen , dat deeze fchets to
vinden is, op de twee- en vyftigfte en eenige volgende bladzy .,
den, van hot eerfte ftuk van TRISTRAM SHANDY.
De Heer STERNE ftierf even onbezorgd als by geleefd had ; en
fcheen , kort voor zyn fterven , zeer gerust to zyn nopens zyne
aannaderende ontbinding . Hy overfeed op den 22fen Mart 1768,
en wierd, gelyk by begeerd had, in ftilte begraaven op cell nieuw
Kerkhof, toebehoorende aan de Parochie van St. George in Hancrver-Square, ten twaalf uuren op den middag ; zonder klokluiden ;
zync Lykkoets wierd enkel van dEne koets gevolgd , in welke
twee zyner Vrienden gezeten waren .

I7erbuwn in tranfitu,

of
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heoct, dat ik, in myne kindsheid, zomtyds, op' order van
Wader, die nog cen Man was naar de oude wet, gelhl ;
men zegt, in een bock gcleezen hebbe, get welk men den Byi'e,t
p1 :gt to noemen . Daarbenevens ftaat my nog wel to vooren , dat :
j!k, naderhand, van myne Grootmoeder hebbe hooren ve haaren ,
44 it men, in haaren jongen tyd, veel met dat boek ophadde ; dat
'er

Mymyn
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'er toen Menfchen gevonden wierden, did bet zich tot cene eere
rekenden, daar veel in to leezen ; ja zelfs Leevensgedrag,
zoo veal hct mooglyk was, naar de voorfcA
n, daar in vervat,
to rigten ; en dat by, die 'er best in fla
, nict flegts voor
een eerlyk, maar zelfs ook voor een vcrftandig, Man gehouden
wierd . Tot jaaren van onderfcheid gekoomen zymde, hebbe ik,
my zulks herinneiende, zomtyds wel cans by my zelven gedagt,
hoe tkt mogte zyn, dat men thans in de algemeene Samenleevinge zoo ,~veinig, en byna in her geheel niet, van dat Book hoort
fpreeken. Maar ik gelcove, dat ik 'er nu de reden van ontdekt
hebbe . Ik rapt my onlangs eenige lesfen en veimaaningen, die
1k 'er uit nthouden hadde, zoo veel my mogelyk was , leevendig voor myn Geest. Dit doende, hebbe ik 'er teiftond de reden
van begreepen . Die lesfen en vermaaningen tog zyn zoo repel .
regt ftrydig, met de zeden onzer betere en befchaafde tyden,
t men 'er zich geen oogenblik meer over beho .-\ e to verwonen , dat bet genoemde Boek thans geheel in onbrutk geraakt zy .
Ik kan nu wel zien, dat fatfoenlyke Oudeis zeer verftandig
handelen, wanneer zy hunne Kinderen nooit, of ten minften zeer
zelden, in dat Boek laaten leezen : want

W

Quo femel est inbuta recens, fervabit odoretn
Testa diu

Vermits de tedere verfianden det Kinderen, door de ondervinding,
nog niet genoegzaam gefleepen zyn . zoo zouden die onervaaien
Wichten den inhoud van dat Boek zomtyds voor nuttig aanneemen ;
en 'er at hun leeven eenen zekeren indruk van kunnen behouden?
Indian zy dan in bet veivolg naar zulke zedelesfen to weik wilden gaan, zoudcn zy bet niet veire in de Wd,eld brengen . Waar
toe zoude immers iemand rhans de Eerlykheid dienen , dan em attoos arm to blyven? de Maatigheid, dan oin van elk befpot ; de
Opregtheid, dan om bedrogen ; en de Waarheid to fpreeken, dan
om gehaat to worden ?
't Is waar, men zal my tegenwerpen , dat die Kinderen , fchoon
seen ze al niet in den Bybel laat leezen, egter, gelyk bet fatzctetllyke lieden betaamt, in vervolg van tyd ter Kerk zullen gaan ,
daar zy dan niet flegts iets uit den Bybel hooten voorleezen, maar
ook verhlaaren . Dan decze tegenwerping zoude mooglyk kunnen
ge ;den, by zulke onnooze'e Menfchen, die niet beter weeten ,
cian dat men ter Kerk gait, alleen maar em naa de Predikaatie to
hooien . Maar ze zal van weinig kragt zyn, by lieden, d e de
Wereld verftaan, en een nutter gebiuik van bet Keikgaan «eaten to ma ikon . Zou men ter Keik gaan , om naa den Leeiaar to
1u steren, leeven tyd! waartoe zouden zich dan de Dames zoo
piagtg'kleeden ; zoo ficrlyk hiaten happen en hiullen! mdien bet
was om vgn de Ficeren, (dip ii : oak den lof moat
JIM veeI
gee -
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geeven, dat zy i~u ~{it 'Ituk voor de Dames geen ftroobreedte be .
hoeven to wylien ,1, 7e •~orden gezien, en aan dezelven dies to ben . Of, zoo 't niet wale, om aan haar's
valliger voor to k .
gelyken den 1 f -f
eeken, door bet eerst eene nieuwe Mode
voor den dag .te >,rrgngen ; waar door, met reden, onder do fchoone Sexe, ruim ?oo groot eene jaloufie ontflaat, als onder e Visfchers, die den eerften nieuwen Haring otn ftryd aan lann
ken
to brengen . Dat men zich, geduurende den Keikdienst weinig
met de Predikaatie bemoeid heeft, kan men , by bet uAaan der
Kerk, ook duPelyk genoeg hefpeuren . Dan toch hooib men, eenige ouwerwetfche Sammelaa s uitgezonderd , nooiF fpreeken
over bet verhandelde, mair wel over hot fatfoen en de ftof van
dit of dat kleed ; over zaaken, die men verrigt heeft, of nog verwaar men dien avend vrolyk zal doorbrenrigten zal ;
gen, enz .
leder opmerkend Leezer kan bier uit klaar zien, dat men vat*
dien kant weinig gevaar to dugten heeft . Veel meer gevaars heeft
men, in tegendeel, van bet menigvuldige Bybel - leezen to wagten . Men zou, als men daarvan zyn work maakte , mooglyk overtuigd kunnen worden, dat bet, tot ons tydelyk en eeuwig welzyn,
volflrekt noodig is, onzen wandel naar die lesfen on vermaaningen in to rigten . Om nu niet flegts de nutteloosheid, maar zelfs
de fchadelykheid hiervan , ten minflen voor bet tydelyke, aan to
toonen, zal bet voor tegenwoordig genoeg zyn, maar eenige Bybelfche lesfen by to brengen . Waneeer wy dezelven maar eens
ter loops nagaan, zullen we oveituigd zyn , dat dezelven regelregt, tegen de middelen om ons Fortuin to maaken , aanloopen .
Neemt eens, by voorbeeld, Alle dingen dan die gy wilt dat u de
Menrchen zouden doen doet gy hen ook alzoo ('p). Dic wil zo veel
zeggen , als , zorgt , zoo wel voor bet welzyn van uwen even-

I

Zyt niemand tot fchade
mensch, ads voor dat van u zelven .
tragt, door geen ongeaoront uw eigen voordeel to zoeken,
loofde middelen, een ander van zyn geld en good to berooven . --Zyt niet uiterlyk minzaam en vriendelyk tegen denzelven, wanneer gy in uw harte eenen doodelyken haat tegens hem voedt .
Gy ryken, laat geen eerlyk behoeftig Mensch u vergeefsch orn uwen
bytand fmeekrn ; - en nog veel andere thans ongehoorde zaaken meer ; dewyl gy allen niet zoudet willen, dat de Menfchen u
zoo deeden .

Indien men nu in bet algemeen zyn gedrag bier naar wilde inrigten, zoude dit niet cone groote verwarring, ja con geheelen
omkeer van zaaken, to weeg brengen? Dan zoudet gy, 6 fchrandere Geesten, die u zelven, ten kosten van hot zweet en blood
uwes evennaastens , lekkere maaltyden en een gemaklyk leven
weet to bezo .gen, uwe handelingen tegen dit voorfchrift vergo .
(*) Matth. VII. Vers, ia .
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gelykende , ras befpeuren , dat dezelveu ongeoorloofd waren ;
en zien, dat alle awe fchranderhcid maal4waasheid geweest is ;
ja dat gy . 6 fchan Ille, vcel eer in het z'
uWes aanfchyns uw
eigen bio.jd behcorde to eaten : dewyl
Itnmers niet zoudet

lvill2n, dat een ander, ten koste van owe bees, tweet of blo-d,
lui a lekker leefde. Men inag gevolglyk elk een , die can tyde-

lyke
, rfpced, kortltondige wellusten, en onbezoigde dagen,
meer ter hcrte gaan, dan een eeuw#g welzyn, wel vermaanen,
dat zy filet in den Bybel leezen ; dewyl haar in dcnzelven be .
kend germ* t is wat goad is ; de«vyl God daai in van hun cischt
regt to dGin, weldaadigheid lief to hebben, en oot7noediglyk ;nc&
horn to wandelen (*) .

Nog eons, gy lieden, die de ongeftooi de zinlyke vermaal :cn
voor uw hoogfte goed rekent ; die bet geld voor uwe Godheid,
en uw eigen lichaatn voor deszelfs tempel houdt ; die uwen ty]
ktoo gerust in alle geneugten doorb:engt,als of 'er naa den dood
niets van a overhleeve ; leest toch vooral den Bybel niet ;
dewyl u daar in geleerd words, dat God ieders n •e rk in hat geiigte zal brengen, rn-t al dat verborgen is, het zy goad hat zy kwaad ,t) .

En wie zoude voor zulke woorden niet beeven ; wiens Confcicu'
tie zou daar door niet aan 't werken raaken? Om dit voor te koomen , moest men zulk een fchranderen, zulk een fterken Geest
bezitten, dat men den ganfchen Bybel voor een vctdigtzel koAe
houden . Doch dit valt niet gemaklyk ; ja bet tegondeel is zoo
duidelylc en zoo mcnigmaal beweezen, dat alle poogingen van dien
cart geene gerustheid kunnen verwekken . Gy lieden zoudet d ,n,
zulke en diergelyke uitdrukkingen met een weinig aandagt leezende, u zelven ontrusten : en in uwe gewoone levenswyze geftoord
worden ; nadien ge dan zoudet beginnen to denken, op eene regtvaardige en wreekende Godheid ; --- op uwe eigen ziel ; -Ik zou dit gemakde Eeuwighei •1 , ja Iie1 en Verdoemenis
lyk verder kunnen uitbiciden, maar ik denke, dat ik genoeg gezegt hebbe, om de gevaarlykheid van bet leezen in den Bybel ,
voor de Lieden ouzer tegenwoosdige Eeutve, aan to toonen .
( ) Mich. VI . Vers. ° .
(t) Pied . Xli . Veis . r4.
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KLINKDICMT.
oen 't zonnevuur den dag der Antipo6n beginnen,

En ons berooven zou van haar verwarmend Licht,

Wanneer een duistre nacht zich opdeed aan't Gezigt,

De Slaap - God zelv', als 't waar', wierd meester onzer zinnen ;
Bragt ook Pepercus zich den flegten tyd to binnen,

't Verval der zeden, en den kwistlust van den Mensch ;

„ Ach! zag ik bet hervormd"! dit was zyn hasten wensch
Doch 't bleek hem, dat by door zyn woorden niet kon winnen .
Ben ik in ftaat, fprak by, dat ik door daaden Leer' .
Wet aan ! dat elk zich dan leergierig tot my keer',

En zie, hoe ik fteeds tragt myn levenswyz' to ftieren.
Dus Bond

by by zyn

Lamp, then by nog niet ontitak,

Doch, na lang overleg, nam by 't betluit, en bi ak ,
Alleen uit fpaarzaamheid, een zwavelftok in vieren .

I . L . V. D. T.
A A N

N. N .

Waarom doet ge u Papa in plaats van Vader noemen?
Of ftrekt die eernaam u tot fchande of tot verwyt?
Zo nceu? wil dan voortaan die malle mode doemen ;
Dewyl gy zelf cen Zoon van Vader Adam zyt .
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TO . In de talel van

;J'uny

itaat den i's mid: Bum ; 9i moet zyn 02 .

ME NG; ELWERK,
TOTFRAAYE LE

EREN,KONSTEN EN WEE TENS CHAPPEN
BETREKKELYK .

HET DEUGDZAAME DES GELOOFS EN HET ONIJUGDZAAAIE DES ONGELOOFS TER PROEVE VOORGLbT?LD .

van Thomas, omtrent de berigten van
H et'songcloof
Heilands opflanding , onlangs befchouwende ,

heeft my aanleiding gegeeven, om in het onderzoek to
treeden, naar de weezenlyke waarde en deugdzaamheid
des Geloofs, en de waare misdaad of ondeugdzaamheid
des Ongeloofs .
De benaaming van Geloof word dikwyls, doch zeer
oneigenlyk, gebruikt, om daar mode onze toeflemming
van zodanige zaaken en gebeurtenisf.:n to kennen to
geeven, aangaande welke wy, door bet getuigenis of
de gewaarwording van onze zinnen, onderrigt en verzekcrd zyn . Immers' in bet toeflemmen van bet geene
amen ziet of weet, is niets van Geloof, maar alleen on .
dervinding en wcetenfchap.
Alle zaaken, welke onder onze uiterlyke zirnen vallen, die wy met onze oogen hooren, met onze oogen
zien, en met onze handen tasten, zyn niet de waare
voorwerpen van ons Geloof . Wanneer onze Zaligmaa,
ker zegt, ow dat gy my gezien hebt, Thomas, zo hebt gy
geloofd, was zyne ineening niet, dat Thomas geloofde
het geene by zag ; maar dat by, door bet geene by
had gezicn, geloofde, dat Jezus uit de dooden opgeflaan , of het berigt, hem door de andere Apostelen gegceven, met de waarheid overeenkomflig was .
Het Geloof, in den opgenoemden zin voorkomende,
en bet welk dus eigenlyker zien of weeten genaamd konde worden, bezit geene deugd, ]of en waarde ; want
welke verdienfte is 'er to vinden, in zich van de waarheid eener zaake,welke men ziet, to laaten overtuigen?
Geene de minfle moeite word daar toe vercischt : heC
getuigenis , of de blykbaarheid, der zinnen verpligt
1 . REEL. MENGELW . No . lo .
F f
en
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en noodzaakt ons tot toeftemming en QvertuWng ; dezelve word op cone onwedrftaa
re wyze in ons to
vveeg gebragt . Dit bewys is hot
kfte en kragtigfte,
dat mogely k is ; hot kan geen tw
meer overlaaten,
of wy zouden aan alles twyfelen,
' niets voor eene
v~f}~•e kt zekere waarheid aanneernen moeten .
Met woord Geloof word in den eigenlyken en waaren
zin tbezigd, om daar mede onze toeftemming , over. .
tuigin en aanneeming van zommige zaaken of waarheden
to drukken welke de uiterlyke zinnen niet aandoen ; maar die, of door het gebruik van onze verftandige vermoogens min of meer kunnen worden naagegaan ;
of op genoegzaam geloofwaardige getuigen rusten .
En 't word een Godsdienftig Geloof genaamd, wanneer hot zelve deeze of geene waarheden van den Godsdienst, of zommige bewyzen voor de Godlykheid cener
openbaaring, tot voorwerpen heeft .
Louter Geloof of Ongeloof, orntrent welke zaaken of
waarhcden hot zelve plaatze hebben moge, is eigenlyk
geene ftoffe van verkiezing, rroch hangt geheel en al of
van onzen wil of zedelyke gefteldheld, maar van de kragt
of zwakheid van het bewys, bet welk wy oordeelen to
hebben voor do dingen, welke wy gelooven of niet gelooven .
Wy kunnen, wanneer'er ons ecn genoegzaam en volkod
men bewys voor de waarheid van eene zaak of voorftelling
fchynt to zyn , onze toeftemming daar aan niet onttrekken,
nosh weigeren dezelve aan to neemen ; of, met andere woor
den, wy kunnen in zulk een •geval niet dan gelooven . En
wy kunnen integendeel, wanneer ons bet volftrekt noodige
bewys des aangaande ontbreekt , geene toeftemming opregtiyk geeven, noch met grond verklaaren overtuigd
to zyn : wy mogen dan grootlyks twy felen , of in
zwaare dubbing ftaan ; maar tot wcezenlyk en volflaagen
geloof kunnen wy niet komen . Hot verftand moet hier
als geheel lydelyk befchouwd worden ; ten minften in
zo verre 't onze vermogens to boven gaat, de dingen
altoos op dezelfde wyze to begrypen ; en in hot eigen .
Re lhcht to plaatzen, als ze door anderen begreepen en
geplaatst worden ; of to gelooven het geene anderen
zomtyds wenfchen en willen, dat wy gelooven zullen .
Gelvk louter Geloof of Ongeloof geene van ons zelven afhangcnde, noch vrywillige daad is, .zo kunnen
wy
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ccy'ook daar aan alle~n geene zedelykheid, deuo`d, of ondeugd toefchryven $Set zelve bevat noch ze lelyk F,oed,
, in zich, en zal ons by alle vernoch zedelyk k
itandigen noch
edkeuring, noch mispryztng veroorzaaken .
De deugd des Geloofs dieshalven, of de ondeul,d„des
Ongeloofs in 't algemeen , en wel in 't byzonder omtrent de Godsdienflige en geopenbaarde Waarhedlt, op
welke wy ons oog thans bepaaldelyk willen )bstigen,
beftaat niet in de toeftemmtng en overtuiging, of ontkenning en loochening van deeze of geene zaaken en getuigenisfen, als welke altoos in ons verfland of gemoed
overeenkomflig is met de trappen van klaarblyklykheid,
welke ons daar voor toefchynen to zyn . Inderdaad, inthen 'er geen' andere bron, waar uic deszelfs zedelykheid afgeleid kan worden, to ontdekken ware, moest
men hoc onderzoek, tot bet wclk wy ons thans inlaaten, geheel vruchtloos en zelfs ongegrond houden .
Maai hoewel bet alzoo met de natuur des Geloofs en
Ongetoofs gelegen zy, gelyk wy aantoonden ; of fchoon
wy niet nalaaten kunnen to gelooven, wanneer wy oordeelen een genoegzaam bewys to hcbben ; en daar en te.
gen ongeloovig to blyven, wanneer wy meenen geene
redenen van overtuiging to zien, zoo heeft -'er nochthans in elk regtfchaapen Geioovigen en volflagen Ongelooven jets plaats, bet welk hem, uit hoofdevan zyn
Geloof of Ongeloof, den naam van deugdzaam of ondeugend waardig rnaakt .
lie deugd naamlyk des Godsdienftigen geloofs, en wel
in 't byzonder die van bet geloof des Euangeliums, beflaat in de goede gefteldheid des harte ; welke by, die
bet zelve op gegronde en w--zenlyke overcuiging aanneemt, met 'er daad toont to bezitten .
De bewysredenen , welke voor de waarheid en Godlykhcid deezer leere bygebragt worden, zyn niet zoodanig,
dat ze den mensch, by wil of niet, ter toeftemming
noodzaakcn ; dezelve hcbben niet, noch bet is in de natuur van de zaak mogelyk, dat ze zouden hcbben , de
baarblyklykheid der zinnen, of die der volftrektc en wis .
kundige betooging. Wy moeten, indien v y in ons verfland door die bewyzen overtuigd, en ware geloovigen
worden zullen, met een onbevooroordeeld en onpartydig gemoed daarop letten ; derzclver kragt enbondigheid
Ff 2
vvik~
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wikken en weegen ; en met opregte liefde tot de zuive:
re waarheid en deugd aangedaan en vervuld zyn .
Deezc to werkftelling van onze vermogens , en die gezindheid , des harte, om de waarheid naa'te fpooren en to
ontdekken, en, dezelve naagefpoord en ontdekt hebbende lb volvaardig aan to neemen, en daarvan belydenis to
doen, of onze overtuiging to kennen to geeven ; deeze
hocdtigheid of gemoedsgefteltenis, zegge ik, is 't,
cnlyk de deugdzaamheid en de zedelyke waarde
welke
van on Geloof uitmaakt .
Op geenen anderen grondflag wierden de Jooden to Berecn, door den Euangelist Lucas, geroemd en gepreezen ; zy naamlyk ontvingen bet woord met toegenegenheid,

en onderzogten dagelyks de Schriften , of de dingen alzoo waren (*) . Daar door moest hun Geloof in hot Euangeli-

um als ecne zeer lofwaardige en voortreflyke daad aangcmerkt worden . Bet is ook zulk cone goede gefchiktheid en welgefteldheid des gemoeds, welke in die geenen plaatze had, die door denzelfden gewyden Gefchiedfchryver gezegd worden, geordineerd to zyn tot het e euwi .
ge leven (t) . Zy waren, wil by daar medc to kennen
geeven, onpartydige onderzoekers der waarheid en opregte beminnaars van deugd, of allezins bereid on toegerust, om het Euangelium to omhelzen, en dus het eeuwige lceven deelagtig to worden .
De deugd en zedelyke waarde des Geloofs befchouwd
en opengelegd hebbende, zal de ondeugd en misdaad des
Onceloofs zich voor alle oplettenden gereedlyk ver-,
toonen ; en weinige woorden zullen 'er noodig zyn, on1
dezelve in hot waare licht to plaatzen .
Ons Ongeloof, naamlyk, is zondig, en misdaadig,
wanneer wy weigeren onze aandagt to vestigen op de
zaaken en waarheden welke ons tot voorwerpen van Geloof worden voorgefteld ; noch de bewyzen, daar voor
aangevoerd, naagaan en overweegen ; maar onze oogen
voor het licht moedwillig fluiten : wanneer wy ons,
door onze vooroordeclen, driften en vleeschlyke hartsto -,ten derwyze inneemen en verblinden laaten, dat wy
de okragt der waarheid verftaan noch voelen kunnen : emdelyk, wanneer wy niet fchroomen zulke bewysredenen
hardI
.
(*) Hand . XVII. vs . t Q Hand . XIII . vs. 48.
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hardnekkig to verwerpen, ten minften aan derzelver bondigheid grootlyks te twyfelen, welke wy in andere gevallen aanneemen, en voor overtuigend houden zouden .
Het Ongeloor'der Jooden, ten tyde van den Mesfias,
had dusdanigen oorfprong . Immers, alhoewel onze Zaligmaaker genoegzaame bewyzen aanvoerde, en, met,,,,zyn
leeven en met zyne wonderwerken, klaarblyklvk ftaavde, eels Godlyk Afgezanc, de waare Mesfias ., t! zyn ;
nochthans geloofde het gros van de Joodfche ?satie n' t
in Hem : hunne vooroordeelen en driften haddcn hu
oogen verblind en hunne harten verhard . Dit is liet
deel, hooren wy deswege jefus zelven nadruklyk verklaaren, dat het licht in de weereld gekoinen is, en de men .

fchen laebben de duisternisfe liever geluad dan Iaet licht ; want
hunne werken waren boos (*) .
A. V.

WAARNEEMINGEN OVER 'T INWENDIG GEBRLTIK VAN 'T
F7TRIOLU11 II-BUM, IN EEN GEVAL VAN Epilepfia,
FN IN DE Diarrhoea. Door Mr . JAMES JOHNSON,

Heelmeester in Lancaster ; medegedeeld aan

Dr.

DUNCAN.

(Medic. and Philofoph . Commentaries . Vol. V. Part . III)

Vrouw, in haar vier- en twintigfte jaar, die,
E enetenjonge
naasten by drie jaaren geleden, aangetast was

van de Vallende Ziekte, vervoegde zich by my, om .
trent 't einde van Maart, 1776.
In 't eerst kwamen de aanvallen alleenlyk, na een tusfchenpoozing van
omcrent zes weeken, wederom, dezelve waren dan nog
niet hevig ; doch ze kwamen trapswyze, met korte tusfchenpoozen, wederom, tot dat ze eon in de veertien
dagen had . Ook waren ze, ter zelfder tyd, vecl he .o
viger geworden .
Voor dat de Lyderesfe zich aan
myne geneeswyze overgaf, had ze gebruik gemaakc
-,ran vericheiden Gencesmiddelen, inzonderheid van Paleriana, Ruta en Paonia ; doch zonder dat daar door eenige verllgtlng in haare Kwaal was toegebragt . Ik had
cerst gedagt, van de Flores Zinci to beproeven ; dock
in navolging van de behandeling, welke ik gezien had
f 3
dat
(*) Joann . III, vs . zg .
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dat gevolgd werd door Dr . WILLIAM SAUNDERS, Geneesheer in Guy's Ziekenhuis, to Londen ; en to meer nog
op de aanpryzing, welke by in zyne Lesfen geeft van
't gebruik van het Vitriolum Album, boven dat van do
,Flares Zinci, bepaalde jk my tot 't gebruik van dic Gencc~sni~i_lc! . Ik begon vervolgens 't gebruik van 't hi •
trio ?urn Album, op den eerIten Aptil, en hield daar mode
aan tlrt in het midden roan October . In 't eerst gebruikt- de Igyderes vyf greinen , twee maalen daags ; dock
gifte word trapswyze vermeerderd, tot dat ze op 't
1 . St twaalf greinen nam . Zy hieldt met 't gebruik van
d GL .neesmiddel eenpaarig aan, van den tyd of dat ze
'er mede begon
; zelfs geduurende de fluxes nzenfium . 't
Geneesmiddel verwekte geene zigtbaareuitwerking : uit .
gezonderd nu en dan een kleine walging, wanneer de
; doch dit hieldt niet lang aan .
gifts
-- Naverineerderd
dat 7e dit was
Geneesn :iddel begon, had ze drie of
vier aanvallcn, ten naasten by omtrent tien dagen do
cen van de ander ; dezelve waren zwaarder dan eenigen,,
die ze to vooren ondergaan had . Hierop gevoelde ze
dikwyis de toevallen van 't aankomen van een aanval ;
doch ze kreeg geen weezenlyk aanval in den tyd van ;
twee maanden ; wanneer ze door een zees zwaar aanval
werd aan egreepen ; doch zedert is ze twaalf maanden
van alien aanval bevryd geweest . Voor dat de Lyderesle
met 't gebruik van dit Geneesmiddel begon, had men
haar voorens gezegd, dat ze gcen nut van dit middel
kon verwagten , dan alleen door langen tyd aan to houden in 't gebi uik van 't zelve . Schoon ik zelfs nauw .
lyks dagt, dat 't , by de uitkomst, fchoon zo langen
tyd gebruikt, van zo een gelukkig gevolg geweest zoude zyn . Buiten dit geval heb ik 't hitriolurn Al .
bum, in ecnige andere gevallen van Vallende Ziekte, met
toed gevolg, gegeeven, die wel niet zo hevig in hunne
aanvallcn warcii als 't gemelde. En ik ben van gedag .
ten , dat 't , in de meeste gevallen , een goed gevoig zal
hebben, indien mcn Ian ,g genocg in 't gebruik van 't zelve aanhoud . Doch , zonder 't vereischte aanhouden , kan
men 'cr met grond fliers van verwagten . Ik heb
't L its °olum Album oak gegeeven , in cenige gevallen
van ?ic°-lnea, en heb ondervonden dat 't gelukte, na dat
ik de 1recacuanha, in kleine en grootc giften , de Rheum,
Terra ,;ahonua, en andere adflringeniia, to vergcefs geWA"Aa.gecvetl nacl .
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WAARNEEMINGEN OVER EENE ONTBINDING VAN 'V ' IOHT,
VERKEERDLYK DE BLAAUWG SCRADGWEN GEIIE F'rEN .

Door m. J . MONGER, Regulier Kanunnik, Hoog .
leeraar in de Wysbegeei to to Saint Lo, Lid
van de Koninglyke Academia der TFeetenfchappen, Fraaije Letteren en Kimfiten to Rouaan .
_

aa dat NEWTON over het Licht gefchreeven, 't zelve
~~ ontvouwd en op 't onderfche,,dendst voorgedraagen
heeft, hebben veele Natuurkundigen zich bevlytigd op
't zelfde voorwerp : men zogt to wecten wat hat is ;
men wilde het weezen daar van bepaalen : onderworpen
aan ons onderzoek, heeft men den loop van 't zelve berekend, de uitwerkzels van 't zelve bepaald, de g elaeur .
de ftraalen gefcheiden , en op duizend wyzen geboogen ;
maar de Schaduw, die ontkenning var. Licht of liever
die byzondere ftaat des Lichts , heeft men geheel ver_
geeten . Nauwlyks vinden wy eenige regels over dat
onderwerp gefchreeven (*) ; de Geleerden hebben het
der moeite en hunner aandagt onwaardig gekeurd, een
ftuk to bchandelen , 't walk maar weinig vermaaks aan,
boodt, van luttel belangs , en nog minder nuts was . Ondertusfchen is 'er geen gedeelte in de Natuur, hoe onverfchillig het, in den eerften opilage, mope fchynen,
't welk eenen Mensch onwaardig moet gerekend worden .
Alles is gcmaakt o :n to onderwyzen en to vermaaken,
De Schilders en Tekenaars leggen zich meer toe op
de uitwerkzelen der Schadi wen, dan op de Schaduw
zel.

(I 1k vind in de Werken der Academia des Sciences do Paris,
niet meer dan Eene Menzoiie, %,,,n c'cn deer MARALDI, over eenige Veifchynzels d_r Schaduwen . 1723 .
E?re indeie v,n den Hecr PICARD, over de Sch .tduw van can
ronde plek tegen over de Zon gefldd . 1666 . Torn . ViT .
In de Veth4ndeling over 't l!cht van den Hear anUGUER, least
men, op de laatte bladzyde,eeiue Natuurkundige V'erklaa,ing van
drie of vier Regelen, wcgens de Blaauwe Sch ,idcwen . Eindclylc
wect ik niemai d dan d,: II4et nr: BUFFON , (, ie zich daar op br .
zonder toegelegd

ren .

hceft , in can Memo
:ie over de Toevallige
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zelve. Zy zoeken de natuur,tusfchen Licht en Donker
verdeeld, uit to beeiden . Schilderen zy de Zon, als uit,
het water opkomende, of door de vogtige morgendampen heen breckende, alle de Lichaamen krygen onder
hun penceel een roodagtigen gloed : willen zy het ontwaaken-des I-Ieelals . voor de opkomst der dagtoortfe,
maalen,; zy verfpreiden cen dunnen novel in de lugt en
de Schaduwen vertoonen zich witagtig ; anderen geeven
'er een blaauwen of groenen gloed aan . Men vraage hun,
00arom zy de Schaduwen deezerwyze kleuren, alien zul-len zy ons ten antwoord geeven : „ Slaat uw oog op
„ bet voorwcrp 'c welk wy naafchilderen, en ziet daar
„ dc reden van onze handelw y•z e ! " Men kan hun niet
meer, niet verder, vraagen . Dat zy de verfchynzels
der Natuure getrouwlyk volgen ; dat zy die kleurfchakecringen en weerfchynen hykans onmerkbaar maaken ;
dat zy de flagfchaduwen van de andere onderi'cheiden ;
dat zy, uitgeleerd in de toverkunst van tc daagen en to
fchaduwen, het licht en donker paaren ; dat zy hunne
kleuren mengen en op 't palet de natuur zoeken to treffen, zy hcbben hun oogmerk bereikt, en zyn groote
Nannen in de Kunst !
Maar ik vervoeg my tot de Natuurkundigen : dat zy
my zeggen, waarom, by het op- en ondergaan der Zonne, de Schaduwen zich gekleurd vertoonen : waarom
die Schaduwen, naa dat de Zon boven den gezigteinder
komt, tot by weder daar onder daale, van kleuren veranderen , ongemerkt in zwaarte aan-, en even zo af_
jeemen ? In den morgenftond witagtig, vervolgens
grauw, welhaast donker grauw, ligt bruin, zwaar bruin ;
en, eindelyk, op den middag, zwarr . Zy doorloopen
dezelfde klcurveranderingen, doch in cene omgekeerde
orde, van den middag tot den avond, Dit is eene waarneeming, welke ik zits lang gedaan hob, en door d( :
dagelykfche ervaarenisfe geftaafd vondt .
Wat is Schaduw? Volgens alle oude en hedendaagfche
Natuurkundigen, is de Schaduw en Duisternis nicts ; of
alleen een berooving cn ontkenning van Licht . Is decze
bepaaling nauwkeurig? Voldoet dezelve volkomen aari
iemand, moor op zaaken dan op woorden ge(tcld ? Want
indicn de Schaduw de herooving, de ontkenning, van
Licht ware, zou men overal, waar Schaduw was, geeF1
L icht ~hcbben .
Wy zoudcn de voorwerpen, die in de
Scha,
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Schaduw zyn, niet kunnen ontdekkcn ; de lichaamen,in
de daad, treffen het zintuig des gezigts niet , dan om
dat zy de lichtftraalen op duizend en duizend wyzen to
rugkaatzen . Hoe nu zullen zy dezelve to rugkaatzen,
als zy 'er van heroofd zyn? Daarenbovetl, wanncer men
eensflags uit een helder licht in eene donkere plaats
komc, of in een diep hol, zal men geen voor*erp ont .
dekken, men vindt zich van ecn ftikdonkeren nagt omvangen ; doch, allengskens, fchynt de dag weder to
men, en men begint de liehaamen, ronAsom, to onderfcheiden . De ongelukkige, die door misdryf of onregt
in eenen donkeren kerker geworpen words, ziet niets
rondsom zich : zyn oogappel genoeg verwyderd , om de
lichtftraalen to ruggekaatst van lichaamen door den vol1en dag befcheenen, to ontvangen, is to zeer geflooten
in dit fomber verblyf . De donkerfte nagt omringt hem,
verfcheide dagen verloopen eer by iets, van 't geen in
zyn akelige wooning is, bemerkt . Maar ongevoelig verwydert zich zyne oogappel, welhaast ziet hy, en befchouwt alles . Indian, derhalven , de Schaduw eene
berooving, eene ontkenning, van Licht is, hoe kan het
dan zyn, dat de voorwerpen, op welke Been enkelen
Lichtftraal gebrooken en to ruggekaatst wordt, zyne
oogen aandoen ? Alles hangt dan misfchien of van de
werking onzes Zintuigs .
Wanneer de Schaduw niets was dan een zwak Licht,
met eene maate van beweeging minder dan noodig is om
to fchinfteren en to fchittercn, zouden wy gemaklyk tot
de verklaaring geraaken van de onderfcheide kleuren der
Schaduwen . Maar zou men, dit denkbeeld omhelzende,
niet moeten hefluiten, dat de glans der Lichtbolletjes alleen afhangt van de manta van dcrzelver beweeginge ; en
,dat hygevolge, hoe minder beweeging of foort van beweeging 'er ware, 'er ook to minder Licht zou weezen : als
mode dat, alle beweeging ophoudende, alle glans met
een zou ophouden? Ongetwvfeld zouden dit natuurlyke
gevolgtrekkingen zyn uit die ftelling voortvloeicnde .
Deeze gevolgen hebben waarlyk cen wonderfpreukig
voorkomen , en fchvnen van denzelfden aart als dat filet
hour met de dead koud is (*), vermoed door cen verftan_
dig

(*) Claymie experimentale de

nAUMME .
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dig Scheidkundigen van deeze Eeuw, of dat het Water
vit eigen aart Wet vloeibaar is . Schoon veelv'u'dige Proof.
neemrngen my fchyncn to brengen om hot Licht aan to
merken als eene verzamehng van enkele flofklompjes,
op eene byzondere wyze gevormd, geenzins licht uit
en van_ zichzelve ; maar gefchikt om lichtgeevend to
worded-, zo ras zy eene beweeging, tot hot voortbrengeu van dat einde noodig, ontvangen, zal ik my, onder,
'sfchen, wel wagten om dit vast to ftellen . Om een
AFvoelen om to keeren, geheiligd door deszelfsoudhcid,
geftaafd door de waarneemingen der eerfle Vernufcen, onderfchraagd door diepe berekeningen, door zo dikmaals
herhaalde proefneemingen, moot men allerkragtigfle be .
wyzen, en onwederleglyke betoogingen, kunnen aanvoeren : een langduurig onderzoek en onvermoeide arbeid
verfchafen ze alleen . Zonder my , overzulks , over de
Schaduwen in 't algemeen to durven verklaaren, zal ik
my to vredc houden, met den uitflag myner waarneemingen, op de gekleurde Schaduwen, mede to deelen, en
de oplosfingen, welke men dus lang van dit verfchynzel
gegeeven heeft , te toetzen .
Zints langen tyd heeft men opgemerkt, dat, by 't open ondergaan der Zonne, wanneer de hemel holder en
de lugt onbewolkt was , de Schaduwen der lichaamen , op
witte oppervlakten vallende, blaauw en zotntyds groen
waren . Dit was niet ontglipt aan LEONARD DA VINCI I
die, in zyne Verliandeling over de Schilderkunst_(*), uit .
fleekende lesfen geefc over de kleur der Lugt, over die
der tusfchenvallende en wedergekaatfte lichten, en der
Schaduwen ; en die op ecne andere plaats (t), de oorT
zaak Bier Blaauwe Kleuren zoekt to verklaaren . Men
kin bier over raadpleegen met hot reeds aangehaalde
Work des Heeren DE BUFFON, waar men een verflag
vindt van ecnige waarneemingen door den Abt MILLOT
gedaan . I-let fchynt zeifs uit de lirieven van then Abt,
dat het genoeg is, dat bet Zonnel :cht zeer fchuins op
eene oppervlakte valle, o :n Blaauwe Schaduwen to veroorzaaken, op welk een uur van den dag hot ook rnogc
weczen . lsc hear FOUGUER fpreekt 'er con kort woord
vatl
(*) Traite d, la P,inture, Paris 1716 . Chapit. 156, 157 . &
.58 . ,

t) Ch.pitre, 1328 .
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van op It einde ner I>erhandelinge over de Gezigtkunde (*) ;
by merkt zelfszy'op , dat ecn a,,ngcftookc k . , ars de pl-uts
der Zonne kan vervullen, wanneer dit hemellicht aan 'c
opkomen is . Deeze vier Hecren verklaaren dit verfchyn-zel bykans op denzelfden trant ; to weeten, zy denken,
dat die Schaduwen niets anders zyn dan Blaauwe $tr4ajcpa
terug gekaatst door bet Azuur der Lug, dat • deeze
ftraalen aan de Schaduwen een ligter of donkerder Blaauw
geeven, naar gelange 'er min reehtftreeks licht van
Zon is, en mcer licht van den Dampkring wordt to r
gekaatst .
Ziet hier de waarneemingen door my gedaan, niet alleen by bet opkomen en ondergaan der Zonne ; maar op
alle de uuren van den dag, geduurende deezen Winter,
van bet midden der maand November tot bet einde der
maand February : ik geloof dat derzelver enkele opgave
de beste wederlegging zal weezen van de bovengemelde
verklaaring.
Ik werk den geheelen winter tegen over eon kruisraam, juist ten Noord-westen uitziende. Tusfchen hec
raam en my ftaat myn lamp . Ik ontdekte ras dat de Scha .
duw van myn hand en pen op het papier Blaauw was,
geduurende eenigen tyd des morgens,en by 't vallen van
den avond . Getroffen door dit verfchynzel, herinnerde
ik my de waarneemingcn van BUFFON en BOUGUER ; ik
onderzogc op welk eon uur die Schaduwen ecnen aanvang namen, en beyond, dat zy zeer merkbaar zicl-*
vertoonden eenigen tyd voor bet opkomen der Zonne,
en eenige oogenblikken daar naa ; ook weinig oogenbhkken voor dat dit Hemellicht ond-.rging, en veel meer
daar naa . Doch do eerfte dagen myner waarneemingen
zvaren niet gunftig aan den uitleg van den Heer BUFFON
want d : iu ;t was betrokken . Ik bofloot, derhaivcn,
ecn n .:uwkeurig dagboek to houden van bet uur, w,ar
CD de Blaauwe Schaduwen zich begonnen to vertooncu
en ophieldcn ; en op den kant daar by aan to tekenen de
Lugtsgefleldhcid . Befchouw hier den uitflag van een- en
zestig WL.arneemin en . 11: zal alleen bet oo enblik van
(ie opkomst der Zonne optclkenen : dewyl ik, by bet ondergaan, zo nauwkeurig in myne aantekeningen nict beweest ben .
SC N071

,)

TraiSc d'Orti'u .. Liv. III . Seft. V . op 't einde.
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Dagen :
Schoot Weer, ondcr deezen naam verftaa ik een
Hemel zonder wolken, wanneer het Azuur
der Lugt kon werken.
13.
Losfc en drvvende wolken .
S.
pbetrokke lupt, of geheel graauw .
15 .
Dunte of ligte Novels .
IS •
Veel of weinig Regen .
g.
fneeuw .
S,
Geheel 6r . (*)
Op de fchoone Dagen begonnen de Blaauwe Schaduwen, ttiyaalf , , zomtyds vyftien, ja zomwv len twintig minuten voor het opgaan der Zonne. Maar deeze veran_
dering fcheen my toe alleen van de verandering in 't
licht myner lampe of to hangen, gelyk wy bier van nader zullen fpreeken . Zy namen ook meer of min fchielyk of naa dat de Zon op was . Dach ik moet bekennen
nook dagten my de Schaduwen zo flauw in vergelyking
met die der andere dagen .
Op de dagen, wanneer de wolken door de winden
voortgeftuwd, herwaards en derwaards dreeven, veranderden de Schaduwen, op eene zonderlinge wyze : ii :
heb niet veel verfchils befpeurd met de voorgaande, zo
ten opzigte van den duur als met betrekking tot de fterkheid van kleur ; noch ook dat de Schaduwen tot het
Groene overhelden, wanneer de wolken roodagtig waxen .
Op nevelagtige Dagen, en wanneer bet regende, begonnen de Schaduwen veel vroeger en het Blaauw was
veel donkerder .
Maar nimmer vertoonden zy zich eerder, nimmer
fchoonder, en zwaarder van kleur dan op donkere en
betrokken Dagen : dan zelfs heb ik ze meermaalen zo
Blaauw als Indigo gezien . Slegts driemaalen vertoonden zy zich Groen, tegen dien tyd dat ze verdweenen,
door dien 'er to veel lichts kwatn ; en deeze drie keeren
was de lugt volflrckt betrokken .
Door
(*) Deeze tafel bevestigt zeer wcl hot denhbecld 't geen merr
hadt van c'e Lugtsge(teldheid to Rouaan . Van eon-en zLstig
Nloi genftonden, waren 'cr flegts dei tien , dia fcl :oon mogteu hem
ten : ik fpieck niet van hot o~erige dcs daogs .
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,Door deeze waarneemingen ten vollen overtuigd, dat
de Blaauwe Schaduwen niet veroorzaakt wierden door
pet Azuur der Lugt , wilde ik onderzoeken, of zy , wat
de flerkte aanbelangde, niet afhingen van de mindere of
meerdere helderheid myner lampe . Ik verdubbelde dezelve door een pit meer aan to fteeken, en de kleur vermeerderde. Ik herhaalde deeze proeve langen, tyd' naa
het opgaan der Zonne, en ze is my altoos gelukt door
het kunstlicht to vermeerderen, dat is to zeggen, d
meer lichten teffens to doen branden . 'c Is waar ,
hoe verder hot of was van pet opgaan der Zonne, of
hooger die Dagtoorts boven den gezigteinder kl
,
hoe meer works ik vond om de Schaduwen to veroorzaaken, dewyl hot fterke daglicht hot kunstlicht, door
my to wege gebragt, verflondt . 't Is tevens waar, dat
die Schaduwen, in dit geval, zo zeer 'na 't Groene trokken, dat verfcheide Perfoonen, getuigen van myne
Proefneemingen, dezelve eer Groen dan Blaauw noemden .
Op den affland van zes voeten van bet venfter waren
de Schaduwen min Blaauw dan op twaalf voeten ; maar op
twintig voeten, in eene vry duistere plaats, was de
kleur veel fterker . Hot papier, op welke ik ze ontving, van ter zyde houdende, vermeerderde de flerkte
van de kleur ; en bet papier boogswyze krommende en
fchuins houdende, was de kleurverandering aller opmerkelykst ; dezelve ging van bet leevendigfte Blaauw tot
pet flauwfte over, 't welk zich altoos tegen over de
lamp vertoonde . Dit bevestigt de waarneeming van den
Abt MILLOT, die Blaauwc Schaduwen gekreegen heeft,
door pet Licht op eene zeer fchuinfche oppervlakte to
doen vollen .
In alle dccze Proeven hch ik my alleen van pet daglicht bediend, zonder dat der Zonne . 1k hob ze in pet
fchynzel der Zonne herhaald, en dezelfde uickomften gezien, bchalven de leevendigheid der kleuren . Deeze
Proefneemingcn my dus altoos peter gelukkende met een
betrokken lugt dan met een helderen en flerkverlichten
hemel, kwam ik bvkans in verzoeking, om to gelooven,
datde Blaauwe of Groene Schaduwen in eene omgekeerde redo flaan tot hot natuurlyk licht in den dampkring
verfpreid, en in eene rechte redo tot bet kunstlicht,
dat is, tot hot getal en den glaias der ontftooke lichten .
he .
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Lene waarneeming die ik beflendig gemaakt heb, ge.
duurende deeze Proeven, befLiat bier in dat 'er altoog
twee Schaduwen werden voort ebragt . De eene veroorzaakt door 't licht van bet venfler, de ander door de
ontftooken_ lamp . Deeze twee Schaduwen waren niet van
dezelfde kleur, de eerstgemelde was Blaauw, de tweede
rnin'of meer Rood ; wanneer de verlichte en horizontaale
As des venflers , dwars door die van de lamp heen gaande ,
ichaamen ontmoette, vermengden zich de twee Schaen, en ik had een zees grauw Blaauw . Wanneer,
egendeel, die lichaamen zich buiten then as bevondet hooger of laager geplaatst zynde, vormde hot Vender zyne Schaduw , en deeze was Blaauw ; de Lamp vormde ook de zyne, en die was Rood . Hoe meer bet
Blaauw van de eene vermeerderde, hoe meer hot Rood
van de andere afnam , en omgekeerd . Ik veranderde
deeze afnecmingen door den afiland der lichaamen van
dien verlichten as to veranderen . Ik heb noit een fchoon
Rood kunnen krygen . Was hot zwak ? hot was een bly
Violet of tedere Siringe kleur . Was hot fterk? heG
levcrde ecn donkey, bruin en bykans zwart Rood uit . De
Bl •i mwe Schaduw, buiten den verlichten as gebragt, vertoonde zich in alle gevallen veel fterker .
Hot zou nutloos en to langwylig weezen bier to ver .
melden alle de wyzen waar op deeze Proefneemingen
veranderden : dewyl de uitkomften niet merkelyk verfchilden, zou het leezen daar van eer verveelen dan behaagen .
Volgens de denkbeelden, die ik my over hot licht go .
vormd heb en over de voortbrenging der Kleuren, heb
ik getragt deeze Blaauwc fchaduwen to vereenigen, door
ze to mengen met andere Klcuren , om to zien of ik 'er
andere fpreekende Klcuren uit zou krygen . Met dit ooglnerk lief ik nu Lens de Blaauwe fchaduw op eene geklcurde oppervlaktc vallen, dan cons ving ik dezelve op
een doorichynend tusfchen beide komend lichaam, en
van achteren onderzogt ik de Kleur van de fchaduw, die
ik waarnam . Deeze twee middelen zyn my even wel
gclukt . De gekleurde oppervia,:ten waren niets anders
dan flukjes papier van zodanig eenc kleur als my behaa
de ; en de tusfchen beide geflelde hchaamen ttukjes taf
van verichiliende kleuren . Ztcc bier de uitko .nllcn, die
bykans dezelfde zyn .
Dc
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De Blaauwe fchaduw,, de blaauwfte die ik kon krygen,door een hoog Geel lichaam laatende gaan,verkreeg
ik cone Groene fchaduw en cvel to groender, naar maate het Blaauw en Geel donkerder waren . Indien ik deeze Groene fchaduw op eene Biaauwe oppervlakce ontving, had ik een Groenagtig Blaauw, zeer nabykomende
aan de kleur, onder den naam van Zeegroen bekend .
Wannecr ik, in tegendeel, dczelve ontving op een ligt
Geel, helderde do Groene fchaduw op : en deeze verdo kerde, nicer Pa 't Geele dan na 't Groene trekken
wanneer het Geel, waar op ze viel, donker was . Het kos to my, in den beginne, vry veel moeite om deeze kleur
af- en aanneemingen gade to flaan ; doch de gewoonte,
om ze met elkander to vergelyken, maakte dit in 't vervolg gemaklyk . Om ze des to beter to onderfcheiden,
liet ik verfcheide Groene fchaduwen vallen op een pa .
pier met verfchillende ftreepen geklcurd . Als dan waren
de tegen overgeftelde kleuren fterker uitgemerkt en zigtbaarder .
Ik heb desgelyks dezelfde Blaauwe fchaduwen vereenigd met Rooae Kleuren ; doch noit iets anders dan fterk
Violet kunnen krygen , of Bisfchops Violet , als ik ze
door een Rood tusfchen gefteld hchaam deed gaan, . Ik
kan alle de kleurfchakeeringen, die ik door verfcheide
vereenigingen verkreeg, Diet onderfcheiden opgeeven . Hot
viel zeer bezwaarlyk dezelve to treffen en uit to drukken . Zeer onkundig in de Schilderkunst zynde, wist ik
mecsten tyds niet, welk een naam ik moest geeven aan
die overgangen van de eene Kleur tot de andere . Deeze
Kleurmengingen fcheenen my alle toe bykans Violet to
zyn, vervullende de tusfchenruimte tusfc'ien hot zwak .
k e Rood en 't Blaauw .
Ik heb geene Proeven to werk gefteld op de Roodagtige fchaduwen, waar van ik boven gewaagde .
Deeze zyn nu, met weinig woorden, alle de Waarneemingen, door my gedaan op de Gekleurde fchaduwen,
waar nit wy mogen befluiten .
T7oor eerst. Dat, daar de Natuur dezelve voortbrengt
by hot op en ondergaan der Zontie, de Kunst ze alle uuren van den Dag kan veroorzaal ; en .
Ten tiveeden . Dat zy niet afhangen van de to rugkaatzing der Blaauwe itraalen door het Azuur der Lugt : dewyl
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wyl men ze ontdekt by betrokken weer, by nevel i red
gen en fneeuw.
Ten derden . Dat de fterkte der Kleur fchynt to verb
meerderen naar maate de helderheid van bet omringende
Daglicht vermindert , en naar reden van den fchuinfchen
(land der oppervlakte, die dezelve ontvangt .
Ten vierden . Dat deeze Blaauwe fchaduw eene wee .
zenlyke Kleur is : of eene weezenlyke Blaauwe LichtVal : dewyl dezelve verfcheide zwakker en flerker
ren kan voortbrengen , door gemengd to worden met
andere Kleuren van den eerften of tweeden rang, als bet
Groen, bet Zeegroen, en het Violet met Geel, Blaauw
of Rood .
Ten vyfden, en eindelyk, dat de fchaduwen, of ten
minften de Gekleurde fchaduwen, niets anders zyn dan
eene ontbinding van 't Licht , of bet Licht zelve, zeer
verzwakt, en geene werkzaamheids genoeg hebbende om
met alien glans to fchynen .
Ik zal my niet ophouden met aan to toonen, hoe onge,
noegzaam de oplosfing is deezer Verfchynzelen, welke
OnS LEONARD DA VINci, de Heer BOUGUER en BUFFONN
geeven . Indien hunne verklaaring eenige kragc konne
hebben ten opzigte van de Blaauwe fchaduwen, die zich
vertoonen by bet op- en ondergaan der Zonne, wanneer
de Lugt helder en zuiver is, bet zou hun , zo 'c my voorkomt, zeer bezwaarlyk vallen dezelve toe to pasfen op
die veroorzaakt worden, door de tegenftelling van ecii
ontflooken kaars op den vollen middag .
Ik geloof ook geenzins dat de Groene fchaduwcn, door
den Heer DE BUFFON waargenomcn , veroorzaakt worden
door de Roode dampen, als dan in den dampkring vlottende, gelyk by fpreekt . 't Is my noit mogelyk geweest
Groen voort to brengen met Roode tusfchen beide geftelde lichaamen ; doch wel met Geele, zo als de bovengemelde Proeven uitwyzen. Men moet ze, ingevolge
bier van, niet toefrhryven aan de Roodagtige dampen .
Want van deeze twce gevallen moot den van beiden
pleats grypen, of deeze Blaauwe ftraalen , to rug gekaatsc
door het Azuur des uitfpanzels, ~gaan door deeze Roodag
tige dampen been of niet . In bet eerfte geval, moeten zy
min of meer Violetkleurig worden, en aan de fchaduwen die klcur mededeelen ; in het tweede, zullen zy haare eigene kleur behouden .
Waar
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Waar aan hebbe men, derhalven, deeze Groene kleur
toe to fchryven ? Ik zelve heb Groene fchaduwen gezien ,
zonder eenige verandering in her lugtgeftel to bemerken,
't zelve was betrokken en graauw . Dit kwam my voor
moeilyk nit to leggen volgens de aangenoome ftelzels
over het Licht en de Schaduw . Do voldoende uitleggingcn, die ik 'er van zou kunnen geeven, als mede van de
Blaauwe en Roode fchaduwen, dieik naar wclgevallen hervoortgebragt heb, zouden tot een zeer bvzonder bef*
gelend ftelzel aanlciding geeven . Dewyl ik kan mis e#h
ben, wil ik liever zwygcn . Hot is nict dan naa veelvuldigc Procl'neemin en , dat ik my verzekerd kan houden
van de waarheid . Zict bier, ondertusfchen, do waarneemlng. Deeze onderfcheide verfchynzels, deeze fchaduwen verfchillend gekleurd, Blaauw, Groen, Zeegroen,
Rood, en Violet zyn rechc gefchikt om de weetgierighcid van kundiger en in proefneemingen afgerigter'Natuurkundigen op to wekken, en aan to fpooren om eenondcrwerp na to gaan't wclk van aanbelang kan worden, en
licht verfprciden over do voortbrenging der Kleuren ;
eon voorwerp zo nuttig voor de Schilder-en Verfkunsr .
PaOEVEN, TE MONTMORENCI S GENOMEN DOOR DEN
HEER COTTE OP EEN ALLEENSTAANDE IIENNIPPLANT, DIE VRUGTBAARE ZAADLN VOORTBRAGT ;
MET AANMERKINCEN DAAR OP GEMAAKT. Door
den Heer TROCHEREAU DE LA BERLIERE
EN EEN ANTWOORD OP DEZELVE.

(Overgendmen Wt

de Gazette d'4griculture,Comsnerce, 4rts et
Finances.)

onder die Planten behdort,
weet , dat de
M mwaar
van bet Mannecje en Wyfje op' onderfcheiHennip

heeft altoos vastgefteld, dat de
do ftengcn groeijon,
vereeniging deezerAn
Man-en Vrouw - Planten op 't zelfdo Veld noodig was om vrugtbaare Zaadkorrels to teelen : dock in de Gazette de France, van den 13 April
1 778 , No . 38, maakte do Heer DAGOTY, 's Konings bezoldigde Ontleed- en Kruidkundige, bekend, dat bet
tie-,Ti gelukt was, vrugtbaare Zaadkorrels to teelen aan
cen allcenftaande Hennipplant, door dezelve fterk to
doen grocijen .
G &
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Nieuwsgierig om deeze Proeve to herhaalen, deed
ik, den twintigften van April deezes Jaars 1778, een
llcnnipzaadje in een pot vol zeer vette aarde . Ik
plaatite dezelve op myn venfter in een bak, diej ik
zorgvuldig altoos vol water hieldt . Myn Hennipkorrel kwam op ; grocide in 't eersc traaglyk , buiten twyfel door het wortelfchieten ; doch vervolgens kreeg
n yn Plant den groei, zaad, en tierde weelig : dezelve
eg de hoogte van vyf voeten ; in de langte hadt zy
er-en twintig takken, welker benedenfle aclittien duimen, of twee voeten, lang waren, en de andere naar
evenredigheid . Elke tak , en het bovenfte van den ftam,
was, ter langte van cen voet, bedekt met een groot
gctal blcemen, voorzien van Helmftvltjes : bet was ge .
volglyk ecn Mannetjes Hennipplant . beeze Plant molest
Been Graankorrels voortbrengen : dewyl zy geene Stampertjes of Vrouwlyke Deelen hadt . Allen, die mvn Hennirplant zagen, verwonderden zich over dcrzelver heerIyken groei . Het onderfie van den foam haalde tweeen twintig linien in den omtrck ; nimmer zag ik eene
zo fchoone of zo fterke Hennipplant . Ik had niets cc
vreezen van cenige nabuurige Hennipplant, otn mne
Proeve onvoldoende to maaken ; naardemaal men' in
dccze ftreeken geen Hennip teclt .
In de Maand September , begon dic Plant to verdorren, ik faced 'er alle takken af, en zogt zorgvuldig
alle de Graankorrels op, en verzamelde 'er drie honderd en twintig, die zeer volwasfen, en gefchikt waren
om ander zaad voort to brengen . Ik hcb 'er thans de
ddadlyke proeve van voor oogen .
Elbe blocmtros
hadt aan bet grondfluk twee Graankorrels, het overige
was vol Vrugtbeginzels, met Helmftyltjes, en die, in
een heeter lugs, en in een grond met nog fterker voedende fappen voorzien , mogelyk zo vccle vrugtbaare
Graankorrels zouden geworden zyn . Ik trok den ftam
uit , die eenc verbaazende hoeveeliberd van wortelen
gemaakt hadt ; in dier voege, dat de pot, die, by 't begin der proeve, met earde gevuld was, nu maar cen
vierde gedeelte daar van inhreld .
Deeze Proeve fcheen my toe beflisfende to weezen,
ten voordeele van den Heer DAGOTY, en men is aan
lien Geleerden de ontdekking van dit gewigtig ftuk in
de Natuurkunde verfchuldigd .
. 4an-
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Aannierkingen van den Heer TROCHEREAIJ DE LA EERLIERE .
Myn Heer !

Ik kan niet nalaaten u deelgenoot to maaken van de
verbaasdheid, welke my beving, als ik de Proeren las,
to Montmorenci, genomen op een alleenfaande Hennippla
die vrugtbaaie zaaden voortbragt .

Hcmel l riep ik uit, war zal 'er nu worden van h t
Sexeni<undig Steizel ; dat Steizel , zo vrugtbaar , zo
duidclyk, zo ovcreenftemmende met den cenvoudigen
loop c:er Natuure ; dat Steizel bcfpeurd door HERODO_i vS , THEOPHRASTUS en PLINiUS, dat Stolzel, 't welk,
een nieuw beflaan ontvangen heeft onder de oogen van
GESNER, CAMERARICS, BUP,KHArD, VAILLANT, met LO
vcel fehranderheid onmouwd door LINNEUS, die NEWTON
in de Kruidkunde (*) ; dit Stelzel, met edn
woord , 't pen cerwaardig is door de Oudheid, en bevesti ;d door de waarneemingcn van meer dan twee
Ecuwen ?
1k kwam weder by my zelven, en betuigde,
niaar is die w aai neeming gedaan met alle noodige nauwkcurigheid : want zomtyds kunnen de bestafgerigtlte
oogen de ondcrfcheidende deelen der Sexen niet onderI ennen, dan met behuip van een Vergrootglas of een
1`liscroscoop ? Nunguam Natura major quam in minimis .
't Gaat zekcr i, :et dan net veel wederzins toe, dat
men twyfelt aan de verzekeringen van een Geleerden,
7c, kundig als de Heer coTTF . Maar eens toegeftaan
zvnde, dat alles, wat by vermeldt, volt&rekt en ten
nauw ftcn genomen waarheid is , wat wil daar uit
volgen?
De Hennip, die tot heden toe gcplaatst is in den
rang der Tiveehuizige ITiernzannetjes Planten (Diocia Tetran-

(*) Een verflag van 't geen de Ridder LINNEUS , in dit iluk,
geddan hceft, is to vinden in de Leevensbefchryving diens groo ,
ten Mans , geplaatst in onze Hedendaagfche Letteroefeningen ,
VII . Deels, II . St . bl . 167, en ook afzonderlyk by de Drukke,s deezes uitgegeeven .
Gg 2
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trandria), zal, in plants van altoos Tweehuizig to zyn,
zo nwvlen Eenhuizig weezen .
In dit geval zou deeze nieuwe ontdekking geenen
flag altoos toebrengen aan bet Sexenkundig Stelzel, gebouwd op to vaste grondilagen, om door ddne enkele
waarneeming to worden omver geftooten . Uit bet
ontdekken van volkomene zaaden aan den itam van een
Hennipplant met Helmftyltjes, volgt geenzins dat 'er
en Vrouwlyke Bloemen aan gevonden zyn : de zaaden ,
r door voortgebragt, ftrekken tot een bewys van bet
tegendeel . Ik roep bier alle de Plantkundigen der geheele wereld zamen : defendit numerus junftoque umbone
phalanges .
Daarenboven , hebben wy veele voorbeelden van dec.
ze fpeeling der Natuure . Eenige Planten van den Acer
Negando zyn Eenhuizig, dat is, men vindt, op denzelf_
den Doom, de Manlyke en Vrouwlyke Bloemen van elkander gefcheiden, terwyl andere van dezelfde foort
Tweelauizig zyn, dat is to zeggen, dat de Mannetjes
Bloemen op ecne andere Plant groeijen dan de Wyfjes .
In dit geval, is bet noodig dat de laatstgemelde door
de eerstgenoemde bevrugt worden . Dc Gleditzia Triacantos, en veele andere Planten, vinden zich in 'c zelfde geval .
Ik zal 'er byvoegen,dat men, zints langen tyd, proeven gedaan hadt op de Distelen . (Spinacea oleracea ,
diwcia tetrandria, LINN.) In 't eerst ontdekte men, op
de Vrouwlyke Scengels, geene dan de kenmerken der
Vrouwlyke Sexe ; doch naa dezelve gewend, gekeerd,
en van alle kanten nauwkeurig befchouwd to hebben ,
va men met het microscoop bier en daar cenige Helmilyltjes verftrooid, wel weinig in getal, doch genoeg
om de bevrugting to veroorzaaken . ~Verkeerd zou bet,
gevolglyk , geweest zyn , verhaast , en zonder de
toevlugt tot een ftipter onderzoek genomen to hebben ,
to befluiten : ziet daar Stampertjes, men zoeke vry , men
zal geen Helmtyltjes aantreffen .
De Heer COTTE zal bet my, uit then hoofde, wel
vergunnen, aan to merken, dat, indien by zyne Hennipplant zor,vuldiger nagegaan hadt, by 'cr waarfchynlyk Mondjes zou ontdekt hebben , die in een vrugtbe.
ginzel uitliepen . By weet zo goed en Letcr dan iemand , hoe , in de Natuurkunde , c ne ontkcnnende
Proe-
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Proeve niets beflist : 'er is cene menigte van overweegende waarneemingen noodig, om verzekerende Proc .
wen om ver to ftooten .
Ik geloof, betuigde my
zees kundig Waarnee.
mer, then ik myne twyfelingen
cenvoorftelde , dat de opkweeking gegeeven aan deeze Hennipplant, gezet in
vette, dikwyls natgemaakte, aarde, en die, gevolglyk,
zeer overvloedig en kragtig voedzel kreeg, dit verfchynzel heeft kunnen doen gebooren worden : en 1*
bet Been ftand zal houden, als men een Plant aan lz
zelve op het veld overlaat .
Antwoord van den Heer COTTE , op de Aanmerkingem
van den Heer TROCHEREAU DE LA nERLIERE .

Ik heb zo veel eerbieds, als de Heer TROCHERE ALT
voor hct Stelzel van LINNEUS ! ik had geheel niet ten
oogmerke daar aan den Ininften flag toe to brengen, met
bet gemeen maaken eens zonderlingen verfchynzels . Ik
heb gezegd, dat ik geen Stampertjes ontdekt had : doch
met gezegd, dat zy 'er niet waxen . Zelfs heb ik 'er,
in de verklaaring deezes verfchynzels, bygevoegd, dat
ik de ontwikkeling dier vrugtbaare zaaden toefchreef
aan den fterken groei ; die deelen ontwikkeld hadt , welke in den gewoonen groei onzigtbaar zouden gebleeven
zyn, of misfchien geheel niet beftaan hebben . Deeze
dcelen nu zyn baarblylayk Vrouwlyke Deelen, in de
Plant, van welke ik fprak .

LEEVENSPERIGT VAN LOUIS GROTTO VAN ADRIA.

(Uit laet Italiaav fiche Giornale Enciclopedico .)

L

L OUTS GROTTO word , den zcvenden van Herfstmaand ,
L des Jaars MDXLI, to Adria, gebooren ; by ftamde
of van eene nude en voornaame Familie dier Stad . In
zyne Kindsheid troflen hem verfchcide rampen . Zyn Portrait, door den beroemden TINTORET gefchilderd, wyst
uit dat by mismaakt was . Hy hadt met veele kwaalen
Le worflelen, Acht dagen nna zyne geboorte verloor by
G i
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zyn gezigt to eenemaal . Nag in de wieg liggende, werd
by van zyn Vader, en in zyne vroe ;fte jeugd van zyne
Moeder, beroofd . Dit verlics trof hem op ',t gevocligst : de andere verliezen bath by nict gevoc1d . Ecn
zyner Oomcn narn hem tot zich, en de noodzaaklykheid
dwong hem daar to blyven, tot hy, in 't cinde, then 1laat
van afhanglykheid en onderwerping moede, Advocaat
wierd, en Kinderen onderwees .
yne intrede in de Gcleerde Wercld was luisterryk
1
was Dichter, Redenaar, Gefchiedfchryver, \Vysgeer, en een zeer geleerdMan voor zyn tyd . Hy bezat
een gelukkig geheugen, veel vernufts , en core gemaklykheid om zyne gedagtcn uit to drukken . Van zyne vroegfte Jeugd hadt by zich op de Muzyk tocgclegd , en fpeelde treffelyk op verfcheidencrlci fpeeltuigen . Dan 't geen
nicer to verwonderen is , by vondt zeer veel finaaks in 't
danfen, en by oordceldc zich grootlyks belcdigd, wanneer by op de Bals niet gevraagd wierd . Ecne zugt,
niet min vreemd in cenen Blinders, was de zyne, om to
Paard to ryden en to reizen ; en de veelvuldige gevaaren, aan welke deeze buitenfpoorige dwaasheid hem
blootftelde, konden hem daarvan nict geneezen . Hy
deedt drie Tochten na Botogne, en verfcheidc na Ferrere,
en to laatstgemelde Stede eens de gewoone Redenvocring by den aanvang der Lesfen op de Iloogefchool . Van
daar vertrok by na Venetie, derwaards genoodigd orn de
rol van TIRESIAS, in den Edipus van SOPHOCLES, to fpeelen .
Ook begaf by zich,in 't jaar MDLXXXI, naPadua, om
'er do Lykreden to doen over den Colonel JEAN-THONIASCONSTANZO, een Napolitaan .
GROTTO hieldc veel van hot land, en boven al beminde
by cone zeer aangenaame Landftreeke, pier verrc van Ravigo, en een Landgoed, Alberazzo geheeten : op dit laatile,
maakte by zyn Herderfpcl, Calisto .
In 't jaar MDLXVII kreeg by zin om to trouwen. , en
fchreef een zeer vuurigen Brief nan cone Dame, Ju"-I'
sI> NA genaamd, die by tot zyne Egtgcnoote wcn~,chte
to hebben : deeze lecnde in 't eerst gchoor aan zyn verzoek ; doch niet ondcr de zodanige hchoorcndc, die vcrkiezen ecnen Blindcn to trouwen, liet hcm vervolgens
vaaren , en begaf zich in het Huwelyk met ecnen anderen, zonder GROTTO van haare bcfluitsverandcringtevcrwittigen . Zich dus opgeligt to zien, % erwektc 't hem zo
vcel
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veel hartzeers, dat by vervolgens aile gcdagten van
trouwen uit den zin zette .
In meer dan een geval, was by nuttig voor zyn Vaderland : de grootite dicnst, welken by aan 'c zelve bewees, was bet droogmaaken der moerasfen, die voor
een gedeelte Adria omringen ; con werk , volgens zyn plan
en onderrigting, ondcrnomen en volvoerd .
Dcezc zondcrlinge Man maakte Verzen, toen by flcgts
negen jaaren oud was . fly lag zich zeer toe op Lier .
zangen ; doch zonder daar in to fl •I agen : zyn flyl mi
de cdclheid, welke dit flag van Dichten vordert . Be
gelukten hem vrolyke losfe Dichtftukjes . Hy bepaalde
zich nict tot de Italiaanfche Teal ; by zogt die treffelyke
Kunst ook in vreemde Taalen to beoefenen, en men heeft
van hem verfcheide Spaanfche Verzen.
Byzondcr veel works maakte by van bet Latyn, en daar
in zo groote vorderingen, dat de gcleerde ANTONIO RICCOBUONI, Hooalecraar in de Fraaije Letteren to Padua,
alle de Latynfclie Verzen, die by maakte, aan GROTTO ter
bcoordeclingc overgaf . Teffens bevlytigde by zich ook
op bet Grieksch, en lcerde 'er genoeg van om bet cerfte
Bock der Made over to zetten . De gelykheid zyns ftaacs,
net dicn van nomm(uS, fpoorde hem, buiten twyfel,
tot dit werk aan : met bet zelve bezig zyndc zeide by,
dat de Blindeman van Adria den Snzyrnfchen Blindeman
decdt fprecken .
Best flaagdc by in de Tooneel(tukken . Hy maakte
twee Treur11pelen , bet een la Dalida, bet ander l'Adriana
~,etyteld, bride werden zy fterk toegejuichd . Dan het
Incest flak by uit in bet l3lyfpel : drie zyn 'er van hem
I:nlilia, it Teforo en l'Jlllerie geheeten : deeze gaven he .n
vecl roems onder zyne Tydgenooten, en de vermaarde
(RAVINA fpreekt 'er van met veel lofs . Hy was een der
ccrften die de Herdcrfpelen, in Italie uicgevonden, voort;,ette : by verwierf cene algemecne toejuiching door zyne Calisto, en een ander ftukje van denzclfden aart, it
pentinlento anorofo getyteld : door deeze twee ftukjcs krceg
by van FONTANINI den bynaam van Graziofo, den Bevalligen . Hy vervaardigde desgelyks Geestlyke Tooneel .
itukken : van hem is , in druk, Ifacco .
Niet min gelukkig was lby als Redenaar, en verkreeg,
by veelc gelcgenhedcn, dun room, dat by een zeer welfpreckcnd Man was . No rnaar• v}fticn jaaren bereikt
heb .
6 V 4
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hebbende, deedt by to TZenetie eene Redenvoering voor de
Koningin BONNA van Poolen, Hertogin van Bari. In 't
zclfde jaar begroettc by, met eene Redenvoering, de Doge van PRIULI, by diens verkiezing . Zeven keeren word
by als Afgezant zyns Vaderlands na b"enetie afgevaardigd,
en fprak, in die waardigheid, eene Redenvoering uit
voor HENDRIK DEN III , Koning van Frankryk, als deeze, op zyne terugreize na Poolen, door die Stad trok .
Alle de Redenvoeringen van GROTTO werden, in zyn
d, zeer hoog geagt . BARTHELEMI DE LA VIGNE Zette Ze
I
't Fransch over, en die vertaaling werd to Parvs, in
den Jaare MDCXXVIII, gedrukt . Men maakte ook
vweel werks van GROTTO'S gemeenzaame Brieven .
Zync werkzaame geest ftrekce zich tot alles uit, by
maakte groote veranderingen in de Decaaneron van EOcAcio ; doch by verloor zyn handfchrift, en men weet
niec, of de uitgave van de Decarneron, die men , zints
GROTTO'S dood, op diens naam, bet Iicht deedt zien,
naar dit vermiste Affchrift emaakt zy, of volgens cen
nicuw handfchrift , door hem' vervaardigd, om bet verlies
-van 't eerfte to boeten, gelyk men wil dat zyn oogmerk
geweest is . Wat bier van zyn moge, deeze uitgave,
welke, in lien tyd, grooten opgang maakte, is vervolgens
minder geagt, en de geleerde Graaf IrIAZZLTcHELLI fpreekc
'er ongunftig over .
GROTTO bezat een fierken trek tot alle foorten van
Weetenfchap, en deeze Leerzugt maakte hem bykans
in alles eenigzins bedreeven . Bovenal bevlytigde by
zich op do Wysbegeerte, en by ging voor cen goed Wysgeer . 't Was do Wiskunde alleen, die by niet ken leeren, dewyl by zyn gezigt miste : drt maakte hem, over
dit Bemis , zeer verdrietig (*) . Maar geen Wiskunfteluaar kunnende worden, wilde by, egter,ecn Starrekuno
dige zyn : by ftelde een Dagtafel op voor achttien jaaren , en lief verklaaringen naa over de Spheer van BoI ARDO, die elk over zyne kundigheden deeden verfteld
ftaan . Hy gaf zich ook over aan de Starrewichelaary,
ten then dage zeer aigemeen in twang, en deeds, gelyk
anderen, voorfpellingen .
Zyn
(*) Het bekende voorbeeld van den Heer S A V N D E R s o N, diz
>iloogleeraar in de Wiskunde was, en zelfs lesfen in de Gez gtkunde gaf, ftrekt nogthans ten bcwyze, dat die weetenich .p
stet buiten het bereik der Blanden is .
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Zyn Vaderland betoonde zich Reeds erkentelyk voor
de cer, die by 't zelve, door zyne Talen ten , aandeedt : by
ontving van 't zelve verfcbeide getuigcnisfen van hoog.
agting. De Academic der Illustrati, in zyne dagen to
Adria opgerigt, benoemde hem tot Opperften, en de
Academic der Addormentati, to rovigo, vercerde hem met
Oezelfde waardigheid .
GROTTO was, gelyk wy gezegd hebben, onderhevig
aan verfcheide kwaalen ; tot welke zyne mismaakte I
chaamsgeftcltenis niet weinig toebragt ; by droeg nil
veel zorge voor zyne gezondheid, en zyne arbeidzaame leevcnswyze verkortte zyne dagen . Het was omti ent
~dn jaar voor zyn' dood dat by na Venetie trok , om de
rol van TIRESIAS, in deEdipus van SOPHOCLES, to fpeelen ;
by ftondt even op uit eene zeer gevaarlyke ziekte ; doch
dit verminderde zyne zugt tot werken niet, of belette hem
de reis na Venetie to onderneemen, waar been by als
Afgezant gezonden word, Hy ftierf aan Zydwee, den
derticnden van Wintermaand , des Jaars MDLXXX V ,
vier- en veertig jaaren, drie maanden en vyf dagen beA•elkt hebbende ; by werd eerst in de Kerk van St . LUCAS
tc dier Stad begraaven ; doch weinig tyds daar naa vocrde men zyn overfchot na Adria, waar JEAN SEGA, een
Burger Van Rovtgo, die de Nigt en Erfgenaam van GROTTO getrouwd hadt, voor hem een gedenkteken oprigtte .
Dit gedenkteken is naderhand, door de Familie van then
beroemden Man, op nicuw herfteld, en men leest 'er bet
volgende Graffehrift op
ALOYSIO GROTTO
N OnIL . HADRIENS . E T RHODIlf
VIII A NATALI DIE COECO
PHILOSOPHO POETIE ORATORI
EGREC1O
QUI PLURIES PRO PATRIA CIVIUM
HADRIENSIUM DECRETO LEGATITS
TANDEM IN MUNERE OBIIT
ANNO XP M . D . LXXXV JET . XLIV .
HUC TRANSVECTO CORPORE
ET SUPREMIS Q. R . P . HONORIBUS
PRJESTITIT
ALOYSIUS 1 . B . F .
ET ANTONIUS FRANC . FIT, . CROTTI
HOC MONUMENT . VETERE ABOLITO
s o X I' . 71J . I) . C C . L X 11 .
G 1; 5
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Eerfle Dag.
N iets is iireelender voor iemand, die, eenzaam leevende, lust
heeft om de Natuur in a11e h-are gedaanteverwisfelingen to volgen , dan de tafereelen van 't Land . De beoeffening dcezer groovcotwerpen vocit dcr Ziele cone menigte onbeperkte denkbeeln toe, wellcen men, in den bekrompen ki ing dergezelfchappen,
niet vcrkrygen kan . Terwyl men een ryk Landfchap dooiloopt,
voelt men dat zyne vermogens zich ontwikkelen ; men gelooft to
hezitten alles wat men bewondert ; en 'er vormt zich eene allernaauwfte verbintenis tusfchen den Geest, die befpiegelt, en de
Natuur, die zich ontvouwt . 't Is vooral in de fchoonc dagen
van den Heifst, dat eene toegeevende Wysbegcerte zich meester
inaakt van con gevoelig hart, en hot zelve fchikt om bewogen to
wordcn . Hoe kalm is ailes om ons been! hoe zwygen de dtufien
welk eene aandoenlyke dioefgeestigheid hrengt ons weder tot ons
zclven, in hot midden dier bosfchen, die hunne bladen affchudden , e ,a van dat groen, 't welk reeds verdort ! 'E Is dan , dat de
veiceeiding zich met wellust veibysteit op cone menigte voorwerpen . Men doet geloften voor de lydende Deugd ; then wenscht
de ongelukkigen to verkwik .ten . Hoc dikwerf bob ik in myn
eenzaame wandelingan op last goede gepeinsd, dart my nog oveiig
was to docn ! Ik verliet nooit myne zachte mymeringen zonder
den wil to hebben van beter to woiden . Dan, 'er zyn oogenblikkcn , waar in hot ons verveelt met ons zelven to zyn ; waarin
bet gezicht eeuer Woesteny ons treutig maakt ; waarin wy de
noodzaaklykheid der verkeering gevoelen, om ons van die kwyniug
to i edden .
Ik beyond my op zekeren dag in zulk cone lastige gefteldheid
op 't Land . Zonder doelwit wandelende, en my droefgeestig
over geevende aan den firoom myner denkbeelden, kwam 'er fchielyk ecn onweder op, 't welk my dwong by den Heer van t gehogt in to ticeden . 't Was can Edeltnan, die zich op zyne Landgoederen bcgeeven had, en zich bezig hield met hoc geluk zyner
Lc,enhoudets . Do IIeer de Theznine had azn 't Hofgeleefd ; by
kende de menschen . Eene lang duurige ondervinding leerde hem
zyn ecnzaam verblyf beminnen, en by vondt 'er zich gelukl :iger,
dan by ooit in den loop eener woelige lcngheid geweest was .
Zyn huis fiond op de afhelling van cen' heuvel, van waar men
hot oog kon l ;atcn weiden op Bcsfchen, op Dalen, met kieupelhont bedcht ; op Vlakten, die door beel>>cs van leevendig water
befprocidvetacn ; op cene lange keten van beigen, cie zich naar
bet Nootuc.n uttftrektc, en op de Zee, d .e d ;;n gez .chtemder bep .,al
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Iiaalde. Dit prachtig T,ifciecl vermoerde :de do~evoelens van
hoogachting, daar men van overflelprt weidt,als iii by den I-leer
de Tbemine intradt . Nets byzonders tiof 'er 't gezi .:ht ; maar let
weldaadig Mensch, dat men 'er zag, fcheen op alles, wat hem
omringde, het denkbeeid zyner grootheid to drulu,en . Hy ontving
my met genegenheid, on mengde een belang in zyiu onth'i<'1, d ,,t my
bekoorde . 'Er vicl con hevi i e flortregen, hot geheele veld was
nverftroomd ; van de hoogte, daar wy flonden , z ,g men ;ie daalcu
in ecncn diepcn nacht begraaven, en de zon , die een~klaps doorbrak, fchoot 'er flraalen van licht op, die fchielyk over de Vlakten verfpreidden . Ik voorzie, zei do Hoer de Thdinine, dat 1*
onwedei lang zal kunnen duuren , en dat gy zult moeten befluitea ,
Gin een Lan .lmiddagmaal met ons to houde i . Gy zult hier geen
weelde vinden, vocgde by 'er by ; myn Huisraad is eenvoudig, myne wooning is . boersch, en myn voedzel maatig . Ik
verzamcle cenige goede lieden, wier zeden zuiver zyn ; eenige
arme buuren, lien ik nuttig ben, en wy maaken con zelfde gezin uit . 1k zag zyne gasten aankomen . Deeze . hei vatte de Hoer
do Tijemine, is een oud Kiygsman, die o .:der de w .pers giys geworden is . Wy hcbben famen in Italic gediend ; ivy fpi eeken
dikwerf van onze veidtochten . Wy houdcn vecl van ous den
vc,loopen tyd to heiinneren, om dat wy geen ander gcnot mcer
hcbben, en hot toneel dcr wacreld voor ons geflooten is . Die
andere is een eerwaaidig Geestelyke, die den Godsdienst in myn
gebucht beminnelyk maakt. Hy hadt thans ryke kerkelyke ienten
kunnen genieten ; dan by bezit geen eerzi,.cht, en zyne maatige
inkomflen zyn genoegzaain voor zyne n ooddruft . l k zag ook eenigo akkerlieden verfchynen, die nog geheel beftooven waxen van
hunnen arbeid . Do Heer do Thernine ontving ze met cene aandoenlyke goedheid! Zie daar, zeide hy, noodige menfchcn! zy
oefenen do eerfle der l:unflen ; wat zoude 'er van onze Stedclingen ,
zonder den arm des `Landmans, worden2 Aan tafel fprak men niet
van do gebi eken of bclagchelykheden der aftveezenden , maar de
con liet zich uit over do beste wyze om de Velden to bezaaien ;
en cen ander maakte gewag van de zekerfle middelen, voor do
Ziekten van 't vee . Do Geestelyke haalde eenige trekkcn van
weldaadighcid aan . En de Vader van con grout huisgezin fchcLfle
hot geiuk, dat by in 't middcn zyner talryke kindeicn genoot .
I-Iet war, tot do waudeling gefchikt, d , ar zynee, verfpr,idde
men zich in do tuinen, welker ecifle befchoawing my veirukte .
Dc kunst vcrflak'or zich ovcial onder cone eenvoudige god ;antc ;
men ontdekte 'er die gezochte evenredigheid niet, die onzc bosfchen vcrdeclt, onze boomer fnoeit, en met moeite tegen de zo rielykhcid dci N .taure aan woiftcit . Hicr waren lomneilyke bos .
fclicin ; daar gi acne weiden ; vei der weg maakten rotten, met fchuli+-n bcdckt, do bekooilykfte grotten uit ; en verfchciden beekics,
;lie van haare topper rcciftroomden,veilooren zich, met eon zatil-,t
;eiuis,.b, onder d fchaduw der lin .ienbooincn . Het gczuiig der
wyn-
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wynoogfter ; *eergalmde om ons been . De tvynf}okken ; ryk
met druiven Belaaden, fcheenen ons gezicht toe to lagchen . 't
Was eene verrukkelyke vertoning, hot uitwerkfel van de ondergaande Zon, op de purperen trosfen, op do met vruchten bedekte
boomgaarden, op de beeken, en op de vlalcten, die ze met verfchillende lichtftraalen befchilderde , to zien . Eene ltreelende
koelte verfpreidde den geur,, die hot aardryk , en al bet groeiend
loof, uitwaazemde in de Lucht. Nimmer hadt my de Natuur zo
fchoon gefcheenen .
~, Wy gingen de hutten van 't nabygelegen Dorp hezoeken . Do
'lleer do Themine werdt, door eene menigte dorpelingen, wier
Weldoender by was, aangefproken . Hy deelde in alle hunne huifelyke omftandigheden ; beoordeelde hunne verfchillen ; gaf bun
raad ; onderzogt of 'er eenige ongelukkigen waren ; en hezorgde
deuzulken werktuigen tot den Landbouw ;of gebruikte hen op zvne goederen . Ik goof bun geen geld, zeide by. Dit is eerie
kwalyk begreepene Liefdaadigheid . Men moot zaaien om to kunnen oogften . Zo gy hun middelen verfchaft, om to kunnen leeven, zonder to arbeiden, dan voedt gy hunne luiheid, dan dooft
gy hunne naarftigheid uit . Ik was aangedaan van bet erkentelyk
gelaat deezer goede lieden . Gy ziet, zeide my do Heer de Themine, hoe weinig bet kost orn gelukkigen to maaken ! Myne inkomften zyn middelmaatig, en ik verteer 'er de helfte niet van,
om Eon der heiligfte pligten to vervullen, to weeten, then van
nuttig to zyn aan de Menfchen . Ik begrype niet, zeide ik hero,
waaiom al de Rykaards zich niet doen beminnen . Zy mceten , of
wel verhard zyn, of hunne weldaaden moeten wel kwalyk befteed
worden ! 'Er zyn minder ondankbaaren dan men wet denkt ; en ik
geloof dat do meufchen geneigd zyn , otn hot goede to erkennen ,
dat men hun hewyst. De He ,--r de Themine glimlachte . Behoud,
zcide by, bet edelmoedig denkbeeld, dat gy van 't Menschdom
vormt ; bet doet uwe ziele eer aan ; 't is ftreelend aan do Deugd
to gelooven Dan, zo gy ooit beter onderricht mogt worden, ont .
itel 'er a met over ; herinncr a dikweif, dat het eene der fchoon .
Re eigenfchappen van de Godheid zy, haare Weldaadcn over ond .mkbaaren uit to itorten . Gy zu't menfchen ontmoeten, die do
waardigheden , de gebootte, do fortuin, eenige grillige voortreffe'ykheden, die door den hoogmoed uitgedagt zyn, geheel ontaart
hebben . Deeze gelyken di-- rotzen van ys ; welken do Zon met
haare ftraalen ovcidekt, zonder ze to kunnen verwarmen . Vteemdelingen , in de eerfte pltchten der zamenleeving, verachten ze
de eikentlykheid, om dat ze waanen dat hun altos toekomt : 't is
ze'fs to duchten, dat men 'er vyanden van maakt, door hen to
verplichten . Gy moot de Waereld beklaagen van zo to zyn . Medelyden met de menfchelyke laagheid hebben ; en uwe begtnfelen
volgen . De Heer de Themine deeds my, over weg, do vruchten
dcr nzatfig'ieid, die by aangefpoo d hadt, opme ken . In alles
heeisctute eene ongedwongenheid, die, aan 't land eigon is ; cone
ectt
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reenvoudige en vrolyke geregeldheid, het Zinnebeeld van den
Vrede, de Vryheid, en het Geluk. Wy gingen eenen geruimen
tyd, doch zonder ons to vermoeien . Het gezicht dier fchnone
Landeryen ftreelde onze oogen ; en ivy werden als wedeihouden,
van ze to verlaaten . Zie daar hoe men reizen moest, zei de Heer
de The mine. Men brengt zich, door gtoote kosten, van het ecn
in 't ander land over, en men gcniet nergens iets . Ik wit my
kunnen ophouden, als 't my behaagt ; een fchoon veldgezicht natekenen ; rusten op een bloeiend heuveltje ; in de hitte van den
middag de fchaduw van een dikbewasfen bosch gaan opzoeken ; en
my geen een eenige der tafereelen, die my omringen, ongemetke
laaten ontvluchten . Ik zoo niet alleen willen reizen ; want het
geluk heeft noodig our zich mode to deelen ; en ik zoumyne genietingen verdubbelen, door aan mynen vriend het genoegen over
to draagen, dat my op den weg aantrof. De tyd fn,-It in een be .
koorlyk gefprek zeer fchielyk heenen ! Gy ziet den weg onder uwe
treedcia verdwynen . Gy komt aan uwe Pleisterplaats, zonder to
weeten dat gy gegaan hebt. Ik zou, zo veel als my doenlyk
waar, bet veiblyf in de Herbergen ontwyken, en Never in een
koel dal, by een kabbelend beekje, dat door eenige dikke cikentakken befchaduwd werd, met mynen vriend fill houden . Daar
zou ik de warmfte uuren van den dag, in eerie ireelende rust, en
vooizien van een' gezonden eetlust, door de fterke lucht, en de
beweeging van de reis aangewaltkerd , doorbrenge>i. Een lugtige
maaltyd zou ons p
ode groene zooden voorgediend wordcn ; en wy
zouden onze paar en aan onze voeten zien weiden .
Edoch, ik zou myn' eigen haard niet dan in een'rypen ouderdom
willen verlaaten. Ik wilde niet misplaatst zyn in 't werkhuis van
cen' konftenaar, of van eenig beroemd ambachtsman ; in de handwerkshuizen, die ik zou gaan bezoeken, zou ik willen kunnen redekavelen, over de dagloonen, over hunne voortbrengzelen, over
hunne taak ; en in de openbaare gebouwen, moest ik de bekwaamheden der eerfte meesteren, en de vruchten der fraaie kunften,
naar den eisch kunnen waardeeren . Ik zou my in de gezelfchappen goon denkbeeld zoeken to vormen van 't Volk, dat my omringt. Il: zou het willen leeren kennen, door my onder de verfchillende rangen des Voiks to begeeven .
In eene Zeehaven zou ik my niet vergenoegen, met het befchouwen dier werkzaame menigte, welke met edn eenig voorwerp bezig is ; met die eeuwigduurende beweeging, met die Zeekasteelen,
weaken op het firand gehouwd worden, en die onze weelde, en
kunften, aan het eind der Waeield overvoeren ; maar ik zou tot
in t geheim veitrek van den Handlebar willenindringen, en hem,
in zyne moeilyklte bezigheden, met de rekening in de hand, witlen volgen . 't is eenige Jaaren geleeden . dat eene zaak van aanbelang my in eene beroemde Stad van Frankryk riep . 't Was daar,
dat ik oveituigend gezien heb, welk een' invloed de oprechtheid,
en goede trouw der Handelaarea op het cr .dit hebben . Men ont .
moot
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moet in deeze itad dat foort van waaghalzen in den Handel niet,
't welk niets behoeft to cntzien, om dat bet 'niets to veiliezen
heeft . Zeldaaam vallen bier, in den koophandel, die fchieeuwende bankioeten voor, welken het belang van ecn by .,onciermensch
beveil,gen . ten koste van zyne cer, en van de openbaare troves .
Het vertrouwen zit voor in 't aangaan der verbintenisfen ; men
beeft naauwly ks cen gefchi ift noodig om ze to fiuiten ; Cell woord
is geno g, en dat xNonid is onherroepelyk . Dan, 't geen my 't
meet by deeze koopliedcn verwonderd heeft, is de gelykheid,
die ien raasten by in hunne goederen hccrscht . Hunne geniziatigdteid in den gelukkigften uitflag, en hunne vroomheid, en de eenvoudige oprechtheid, die hen in de zamenleeving alomme v3rgeze t , deeden my hen met eerbied befchouweu . Terwyl ik dit cerL
lyk en good yolk zocht to leeren kennen , heb ik her bemind ; ik
heb gevoeld, dat ik myn geluk zou gemaakt hebben, met onder
hee zel, e to leeven . Zodanige en dergelyke viuchten behoorde men
ur zyne rcizen to rrek' .en . Op die wyze draagt men de onfterfeiyke
ged-t Lten :sfe van d n deugdzaamen mensch met z ;ch medc ; en
zou men, al moest men ze aan den uiteiften gre . spanl des a :rdlyks ga ai opzoehen ; door de uitkoinst met wcl betaald nn orden ?
De avoiid v,el ; ik ve:liet myn' Gastheer met tegenzin ; en ik
belcofie, op zyn heusch verzoek, hem den volgenden dag weder
to zullen zien .
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bet genoegen hebbende cen gezelfchap van Geleerderi
O nlby.ings
to woollen , viel, onder verfcheiden leeizaame geCinek-

ken, ook de aandagt op een zeker gefchil, dat wel meer een ondetweip van oveiwecg,ng gewcest is : naamlyk of onze Eeuw
wegens de vindingen der nieuwe Dichterlyke denkbeeiden,weI by
d .e van de otide Grieken en Romcineu in aanmerking kwam ?
Deezen, die den Grick en Rome waren toegedaan, fpatften alleen hun brein, onw de vindingen dier ceuwcn in cen voordeeligst
Iicht to plaatfen . Geenen, die onzer ecuwe gunflig waren, hadden ook hunne toonbeciden, voerden hunne wapenen aan , en
ttachten zich van de over winning to verzel .eren . Na dat dit letteigezelfchap gefcheiden, en ik in myn Schryfveitiek wedergeIcecid was, ovcrd : et ik nog eens dit verhandelde gefchilpunt ; ik
geiaakte in een zeker Entliufiasnms, ten voordeele myner tyrlgerooten ; en daar ik nooit onverfnhillig bell gewcest, ointment de
Dichtknn 'e ; en op dci mvloed der Zanggodumen , in de geesten
Orzer CCuWC, myne aandagt, nu en dim, by afgefnippeidc uogcn .
blikhen, gevcstigd hebbe, konde hct nict misfen, of ik inoest
van N eifchei aen myrier dichtktaldige tyd,-euooten een gunttig
dek-
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denkbeeld voeden . Dit gaf aanleiding, dat de volgende aanmerkingen uit myne pen vloeiden .
Ik zwyge, dagt ik, van de kundigheden in de Godlyke Weetenfchappen, die thins, naar maate het ongeloof do Chiistenwereld
beftookt, eon heeilyl;er licht van kennis aldm ve,fpreiden . Do
tyd zal eons fneeven in den Oceaan der oneindige eeuwen ; doch
de eer deer Mannen , welken do bclangen van den Godsdienst
handhaafden, zal, in de onfterflykheid, ftoffe tot hunnen room op .
leveren .
Ik gaa voorby, hoe, op hot fpoor der Grotiu fen en Bynkers
hoeken,, hclden, die, wegens hunne geleeidhcid, de tanden der
verflindende HoDfdftoffen, hot vernielen der eeuwen ontiukt zyn,
de Rechtsgcleeidheid th .^,ns door de duisterfe gefchiilen heenen ziet .
Ik zal my niet inlaaten oin to melden , hoe do Genecskunst ,
Tangs het gebaande fpoor van onzen Vadeiiandfchen Hippocrates,
den onvergelykelyken Boerhaave , in alle de takken der Geneeskunde, welke men toch een waare Menfchenvriendinne noomen
mpg, eivaaren, (6 Dood! moest gy geen weezens eerbiedigen,
die het Menschdom zo veel eere aandoen!) thans tot hot zenith
is opgeklommen .
Ik zil niet uitweiden over do Taalgeleerdheid, altoos aangemerkt als cone der fakkeldraagfters van de Godinne der Wysheid?
maar ik kan niet nal .iatcn met con kort woord gewag to maaken
van den grooten Schultens? Doch waar zoude'ifc beginnen? waar
eiudigen 2 indien ik hot nut zonde aankondigen, welke die Vorsc
der Oosteifche Taalkunde hot ryk der weetenfchappen heeft aang~biagt? 's Mans bieinryk hoofd was eon pakhuis van geleeidheid ; hot zal do verwoestingen van den tyd en de fchokken der
natuur overleeven . Welk eon licht heeft die wereldberoemde
geest aan hot Wonderwoord niet bygezet? Hoe hecft by , met
den glans zyner onbeperkte Kundiglieden, alien, by uitneemendheid die in de Lctterftad Ley,len, in Hollands Athenen, aan do
horfen van Minerva gezoogen worden, niet toegelicht? Hoe zyn,
door 's Mans noeste vlyt, ter befchaaminge van den Ongodist,
ter verfpreidinge van hct licht der Kennisfe, met duizenden van
denkbcel-1en aan ooze Eeuwgeneoten ontwikkeld gewoden?
Mync geringe vermogens zyn niet toeieikende om cenc befchryving to geeven van de Lauren, die aloes in hot lofteelend
Ryksbewind van de Godinne dcr Wysheid , door h„arc waare
aanhiddeis, in onzc Eeuw, veiiicegen zyn ; Lauren, die niurmer dorren zullen in den Winter der volgenle eeuwen!
Welke groote Mannen zyn, zints de tyd den agttienden Cirkel onzer t`llinge aanving to trekken, aan den Rhyn, aan de
Seine, aan do Teems, aan het Y, in alle takken der weetenfohappen , met ohgeftaan 2 Helden Van Geleerdheid, die aan do
uitbre dingo en volmaakinge van hot verftani zo veel hebben
toegcbr .,gt, dat hwune naamen en ge&gcrnis nimmer in hot lot .
ge-

ilius en Iloratius, ja de Vergode Hoinerus, hebben alreeds
onna~olin
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gcval van den Wonderboom van Jonas deelen zullen . Wie za't
tegenfpreeken, dit de fraaije letteren thans eene betere gedaant6
aan Europa geeven, dan in de afgcloopene Eeuwen? Moot men
zeifs niet toeflemmen, dat hot kille noorden, 't welk nog in
de voorige Eeuw, , met zyne koude herzenen , tegens zyne bevroozen rivieren monfleren koude, nu eene oeffenfchool van
alle nutte kundigheden geworden is 9 't Dient, wyders , tot luf
van onze dagen, ddt de Votflen thans, met nadruk, gekroonde
Wysgeeren zyn . 't Nabuurig Engeland is nu eene vruchtbaare
1\Ioeder van oorfpronkclyke kundighe3en, in alle takken der
Weetenfchappen . Vrankiyk Ievert in onze dagen Mannen op,
tier gore waakcn zal, zo lang hunne lichaamen in 't flof
flaapen zullen . Men moot den Goliath van 't ongeloof, die de
verboigenheden met de koite elle van zyne cindig verflcand meeten wilde, den beruchten Voltaire, eeien, daar by als Treurfpel=
dichter achting waardig is ; fchoon egter deeze en geene van zyne Toneelwerken (ik bedoel inzonderheid zyn Zaire,) 6ok du,delyke blyken geeven, dat by weinig eerbied voor den Gods .
diedst der Chiistcnen betonnde . Had dit weeldrig veinuft zyne
vruchtbaai,e vcrbeelding aileen der Dichtkunde gewyd, zyne onvcigelykelyke hoedanighcden hadden , op zyne gryze haven,
ccne flraalkroon gezet, wier luister over ons halfrond onbe .
zwalkt fchitteren zoude . Duitschland mag daarom dubbel io :men
op zynen onnavolgbaaren Gellert ; welke to meer lof verdient, out
dat het woele!yk tp bewyzen is , of by grooter Dichter dan Christen was . Gellert, nog eens, die gewoon was do Kroon van zynen :
roem neder to leggen aan de vocten van hot Opperweezen .
Maar mag Duitschland dun roemen op zynen G_llert, en meer
anderc voortrfffelyke Dichters ; het ontbreekt ons Nederland nivt
aan belauwerdc yvcraars, die onzer Eeuwe eere aandoen ; welkcn
myne opmciking byzonder tot hen bepaalen . In 't algemeen fbekt
hot tot ]of myner tydgenooten, dat veelen derzelven, uit den
Thyin van Latium en Griekenland, honig weeten to zuigen, die
voor hot kicsch gehemelte van den geest aangcnaam is ; welken
alien ,,bch .ilvcn zwyncn die op roozen treeden , op den Neftar van
bun vruchtbaar brein doen verlekkeren . I'rauwens die laage gecsten komen hier nict in aanmerking . De Dichtkun,t tog, die, in
haar zinnenflieelend zangvermogen, de vruchtbaarfle verbeclding,luagt inmengt, is niet gefchikt voor engbepeilkte geesten, voor
zielen, die met de gezonde reden in eeuwige vyandfchap leeven ;
en althans niat voor do zulken, die de verim gens van hunnen
geest aan den roest overgegeeven hebben . Ik twyfel Diet, of Vzrunne dagen moeten ondeivin cn, hoe menigmaal hu •i
baarzangvermogen weinig indruk maakte op verecite ooicu . Men
zou van onze Eeuwgenooten con heledigend dcnkbeeld vormen,
w .m'ieer men lien befchuldigen wilde, dat ze onivillig zyn, o,n,
in li .t fruk dei Dichtkunde, in eenen zekeien z, n, voor d ; ; cht ngS .
f
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tingSwaardige oudheid den winpel to ffryken . Zckerlyk hebben onze
hedendaagfche Dichters uit de bronnen van den Griekfchen Home .
rus, uit Horatius, Virgilius, en andere Latynfche Puihdichters,
hunne Kunstdorst gelescht . Nimmer zullen ze zo onedelmoedig
2yn, dat ze zouden weigeren to bclyden, dat zy de leldicrnyen , op
welken de Zanggodinnen haaie rechtfchapen minnaars onth glen,
by die geesten van den eerften rang het eerite gefmaakt hebbeti .
Met dit alles zoa het egter , hoe zees de achtingswaardige oudlheid cen ge% igt van verdienflen hebbe, daar zu den gron_lflag
lei tot den opbouw der wectenfchippen, die in onze Eeuw Noelen, eene gemaahte vernedeilog zyn, indict] wy onze tydgen,oten
derwyze in hunne zielvermogens verlaagden, dat men zoude oordeelen, gelyk wet eons gefchicdt, dat ze by de denkenskragt der
Aloudheid niet eens in aanmeiking komen . H,-,t tegendeel hiervan bewyst ooze verlichte Ecuw in alle fooiten can kandigheden
middagkl ..ar.
Waar tech is 'er in de natuur der bezielde weezens eenige
fchynbaaie reden to ontdekken, die ons noopt oin to veimoeden, dat de menfch€n, ook de Dichters van onzen tyd, mmder begaafd zouden zyn dan die van de Aloudheid? Schept de
goede Vocrzienigheil thans cen minder foort van geesten? of
zyn de Organa van ons h . , rsf ngeftel thans niet nicer zo gefchikt, om de mvloeden van den geest to huisvesten? 1k geloof,
dat by Grieken en Latynen veele vruchtbaarc denkbeelden gefch?pen zyn ; doch ik kan (men vergeeve my dit!) zo laag
an myne tydgenooten niet denken , dat ze, ten aanzien van
bet fcheppend vermogen, om nieuwe denkbeelden to vormen,
by de Ouden niet in aanmerking zouden koomen . Indien men
deeze gedagte al to geftreng dryven wilde . zou men gevaar loo .
pen van in de dwaaling van diet] Geleerden to vervallen, welke met oude en veiflectene fchriften zo veel ophad, dat allea
wat nieuw en fraai was, en even daarom zyne jonge en beval.
lice Echtgenoote, hem tegenitond . In tegenftelling hier van zou
men, zo ik achte, mbgen beweeren , dat onze Eeuw , indien
'er ooit cene Ecuw ryk is geweest in vindingen van vernuft in
't algemeen, en Dichterlyke vindingen in 't byzonder, bovenal
in aanmeikinge komt ; daar zy 'er veelen voortgebragt heeft,
welken inderdand nieuw zyn, die met de vindingen der voorige
Eeuwen geen ger ieenfchap hebben . Om deeze lyn egter niet td
clerk to trekken, wil ik my voldaan rekenen, indien de voorRanders der Aloudheid, alleen, zo veel gelieven toe to geeven,
dat ik bun gevoelen mag brengen tot de Problemata , of ftellingen, die voor- en tegenfpraak onderworpen zyn . Een fpreekend bewys voor myn -evoelen vinden wy in onzen Eeuwgehoot, then grooten gunfleeling der natuur, den letterloozen Land.
bouwcr Poot ; wrens ziel nfle overeenkomst met cen paradys
had, waaraan de natuur die haare fchoonheden to koste leide .
In hem zagen wy, hoe natutulyke gaven dit met ruuwe dial
l1 . DLEL . WENCGLLW . No. ro,
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manten gcmoen hebben , d2t ze, door bet polysten , hunne in .
wendige fchoonheid doen opmcrkcn . Dien Orfeus van De1flaud Icheen de m , gt aangebooren om zich door de Dichtkunst
to vergoden ; van dice vindingryken geest mag men met allen
nadruk getuigen : by was meester van zyn vernuft en penne ;
by inaakte zich ftvl cn ftoffe ondeidaanig . In hem fcheen do
r: ituur zich, in de ilitdeelmgen haarer D,chterlyke bevalligheden,
a!s uitgeput to hchtien . 's Mans fpreckende fchilderkunst, waar
in by ftcc.d ; do natuur iaadplcegde en volgde, benevens zyne eigena1 .i tige Epitlieta , ongedwongen rollende en vloeiende Dichtgedagten, bewpzen ten oveivloedis, hoe by de kern der fpreuke kende .
De Dichtkunst kept Been riddenmaat . Doch waar toe meer get . igt 's Mans onftesfykcn roem op to hemelen? zulk eene pooging
zoude ungerymder zyn to achten, dan dat ik het good met vernis zogt op to luistcrcn, of den Diamant wilde befchilderen .
Onze Tydkring drr,agt wydeis niet minder room op den alombekenden huydeko[er. t Scheen of de mededoogen'.ooze dood zelve den gr .o .en man met cone zonderlinge eeibied befchonwde,
of haaie aivein .clende hard zich met duifde verflouten, deezeli
p rel van de Keizerlyke Krcon der Amflclwc'e1d tc iukken . Met
we 'k eene a'gemeene toejuiching •zynedeftige Tooneelwerken , welken den fcheeien nyd voorheen atom maakten, (trouwens bet is
eigen aan den Lister op Laurieren to blixemen !) by al wat fwaak
heeft, ontvangen zyn,behoeve ik niette melden . 's Mans ooideel
en luiste den'strant heeft a .lc :byzondeist tntgcmunt in zyne onflerf1v, .c Poeve van Tall en Dichtkunst. Does gioote burger in 't
Gemeenebest der Nederlandfche Letteikunde heeft, met die mergiyi :e Veihandeling, aan onze oefengraage Natie con onfch~tbaar
vuordeel aangebragt . Ja 't is voltrekt onmogelyk dit meesterfluk
to derven, voor een ieder die onder ons in bet lofteelend Ryks .
gebied der Zanggodinnen eer tracht in to leggen . Niemand betsviste dit ; maar ieder eon erkenne, dot de natuur met zulke verftancrcn fpaaizaam is ; welkee dienen om een geheele Natie, ja
om eene g •tnfchc Eeuw, mister by to zctten .
Men zal daaibenevens niet ontkennen, dat Arnold Hoogvlieb
onder onze Letterlichten een verheven rang toel=,umt . Is 'er,
hehalven 's mans u,tmuntende Dichtflukhen in 't al gemeen , wet
Con Bybeich Heldendicht to noemen, dat by Geleerden en Onf,eleerden zulk ee .r opgang maakte, en zodanig eene toejuiching
veikieeg als zyn onfterflyke Abiaham? Men hooit hem, op eene
flaauwe wyze, do orgelkeelen van r'cn Kersnacht 11 :39J nen , wanneer by eene iaadzaal der Eigenfchappen van hot Oppeiweezen
fchildeit, om de gefchaakte , de bevallige Gemaalin vii den
Aar,svader, als nit do armen van den Nylvoist to iu! :i - en . Wannoer 1-.y dicn zelveu A ., rtsvader tcll .ent in bet fhydicik der gohuoizaamheid aan zynen Schepper, en der natuurlyk . I .efde tot
zvnen Zoon, worflelende ; daar by met een kloppend halt, met
huikkeude knien, zyn wond4il :md uaai bet llabtmes , near den
Hoot.
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Houtmyt voert . Hy zy dal hi'lyk aangemerkt, a' ; ccre flar van
de eerfte grootte onder de Dichtenchten ; a!s con der gi ootfte
Dichteten, wier room de foam op hagelwitte ve~-'ren aliercvegen
Omvoert.
Welk een ruim veld was 'er voor cone welbefneederer I'en da I
de myne, indien zy in de verdicnfle van den vmdingrvl en Lmagendyk wilde uitweiden . 's Mans ;eestigoe invahen, er vetl hPvattende zegswyzen, evenaaren voclal den Latynfchen 7rire=.al7 c ;
daar by , in zyne onnavolgbaare Tooneelilukken, als een andeie
Democriet, lacht, met duizend ydelheden, die uit dc ., ftroom der
wereld opbon •elen . Viankryk hceft met reden veel opgehad met
zynen onfterfiykcn Moliere ; dock indien wy in onze dagen voori!taudcrs waren van bet gevoelen van Pvt? apgoras , zooden
Been oogenblik twyfe':en, of de ziel vin 11ol«rc h ad . b y haarcn
u tvaart , boar intrek by Lang~ndyk, zynen grooten Navolgc ; ,
genomen .
Veel wzs 'or to zeggen'van den Maasdich,,er Sot its :hotpenl
ceel zyner fpreekende fchilderkunst is , over alle zyne tafereielen ,
even orals en vloeijende . 's Mans nitmuntende Byfchriftcii zyn
onnavolgelyk! Zo ver de kielen der Handelaaren zyner gebooiteftad de baarcn klieven . zal ook zyn naam beftendig met den ver •
d .enden lof gemeld worden .
Hoe treffende west doarenboven do groote Feite9na de ziel, door
gelukkige verrasfingen , door grootfche afbeeldingen , in zyne
oordeelkundige Tooneelwerken, to roeren ;en zyne tafeieelon met
die der eerfe vernuf en van onzen tyd to doen evenaaren . -Daarom zullen zy de verwoestingen van den tyd niet fchroomen, moor
den doo i u tta : tcn , om hunnen roem to verdooven , om hunnen
naam nit to wisfchen . Men ftelt gewoonlyk, niet ongegrond, dat
voortbrengfe'en van vernuft, door hoc overgieten van dc eene
€aal in de andere, veel van hunne fynfle geesten veiliezen . Dan
dit heeft Featena2 weeten voor to komen ; zo dat men op goe'eu
g and ooi deele , dat 's Mans vertaaliugcn tegens bet oorfpron .
kelyke ruim kunnen opweegcn . En dit, dit alleen zou zynen roem
tegen den alvern elenden tyd kunnen beveiligen .
Doch bet zoude vre .:md fchynen , indiea ik de tedere, de beminne'rswaanrige , de bevallige Sexe onzer Eeuwe , hu,te', de
raadzaal van de Godinne d_r \Veetenfchappen floor . Laat het genoeg zyn, bier fiegts van cdn voo .heeld, t welke alter vooi heelden vonibebld geroemd ma ; ~;-oricn, melding ce maiken : ik he .
deele de tiende Zanggod ;n Lucietia Wilhetminz van ALrken . Hoe
tioostlyk is haare tam, wanncer zy ons Let Nut dor tegenfpocden
ZVclk cen ivkdom van oordecl is 'er voor den OpmcrktLj cent .
zammen nit haare B coven op to zaniclen! Wclo cen verheven,
cen vo ruc lyk voo :tb .engzA van geest is heir onnavolgbaa.
we
r e I)ao id Hoe doo :,r zy boat Ku',srpc'aceei , wanneer zy den Ko .
ariugly ;,en ILarpcnaiir e'i~r 't rew~ maalt, in de fchoonfte verven
11 , 1
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der nitgcleezenfte Denkbeelden! Zo ver de wereldkloot door de
baaren befpoeld wordt, zal men net lof van haar Kunstvermegen
ewaagcn' zo lang Amftels igarmeren Kapitool dct Keizeilyk geroonde Wereldftad tot fieiaad ftrekt, zal haare geestryke Buigeres
in haare eeuwige hapieren leeven . Maar ik zwy„e ; want zo min
als de later haaren lof kan kienken, zo min kan myn roem haare
verdienf'en vergrooten .
Uit deeze lotiyke voorbeelden maakte ik, na alle deeze bedeqkingen, de hoofdzomma op ; en befloet ten Iaatfte dat ooze Eeuw
in alle Kunften en Weetenfchappen in 't algemeen, en in de Dichteilyke taficelen in 't byzonder, tot eenen trap, die naar de volmaaktheid ftreeft, is opgeklgmmen .
C . V.

AAWMERKINGEN OVER DE GULHAR'InGHEID .

de vcrmengde chalafl rs, die zich onder de menfchen
O nder
veitoonen, is het ddn veel beminnelyker dan het ander : bet

character van eenen Gulhaitigen is my altyd alleraangenaamst
vooi gukoomen i en nit eene befpiegeling over die beminnelyke
geaaitheid zyn de volgende bedenkingen over dezelve voortgevloeid .
Gulhartigheid beftaat in eene blykbaare toegenegene hulpvaardigheid, omtiect onzen medemensch ; zy fpruit vooit uit
eene Ziel, gevoelig voor de tedere aandoeningen van viicnd.
Ichap en onbepeikte menfchenliefde . Eene Ziel, die bekiompen
denkt, en geheel verkleefd is aan het ftof, hot blinkend en
fchoonfchynend flof der waereld, kan haarc kragten oomoogelykk
gevoelen . Wie zag ooit eenen Gierigaart, welk een chaiacter
kieze ik uit, oin Gulhartigheid in to zoeken? wie zag ooit een
fpaarzaamen, een hoogzuinigen , blyken van Gulhartigheid vooi tbrengen? -- Eene rust, eene kahnte der Ziel wordt in het
bait van eenen waarlyk Gulhartigen veieischt ; eene Ziel, dour
de hevige fchokken van buiten bet fpoor hollende diiften, kin
de zagte aandoeningen der tedere Gulhaitigheid niet gevoelen ;
--- cen Gulhartigc is overtuigd van zyne eigene behoeftigheid ;
by z et, hoe veel by nan do hulp van zynen medemensch verfchuldigd is ; en uit die overtuiging voldoet hy, met eene ongedwongen en bereidvaaidige toegenegenheid, aan den golden
zetregel : „ Behandel uwen medemensch, gelyk gy van hein
„ wenscht behandeld to worden" . Het is geene ftipte, geene
gedwongen bctiagting van deezen regel , die hem Gulhartimaakt. Hot opvolgen dier Iesfe , in eenen allerfiriktflen zin, is
alleen hct work van ecn braaf mcnsch ; maai derzelver inhoud,
,telken oo~enbiik, mgt een vrolyk gela:t, het gcen toch mecs .
teq
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ten tyd de innigite roerzels van bet mensch'vl ; hart uitdiukt,

en cone vergenoegde bereidvaardigheid , by e1I:c geLkgcnheid,
to gehoorzaamen , is hot work van een edelmoedig en Gulhartig Mensch . De tederheid deezer aandoeninge leert de dagelykfche ondervinding ; in welke voorwcrpen toch oeffent de
}Gulhartigheid bet fterkfte haar vermogen? Is bet n et in Vrouwen en Jongelingen? De Vrouwen hebben , over hot geh2el genomen, tederer en zagter aandoeningen dan de Mannen . In her
hart der Jongelingen vestigt do Gulhartigheid haaren zetel ; docti
derzelver invloed vetmindert niet zeldzaam met do vermeerdoring hunner jaaren ; wanneer zy vatbaarder worden voor de aandoeningen van Ecr en Geldzucht ; eigenaartig gefchikt, oin de
Gulhartigheid in hallingCchap, en dikwerf in onherroepelyke ballingfchip , to verzeuden . Toen immers hot Geld , door misbrutk, eene pest voor vecle menfchelyke deugden geworden ,
riog in de diepfte holen der aarde begraaven lag, oeffende bet
zalig menschdom de geheiligde pligten van wede ::keetige herbergzaamheid ; en de Gulhaitigheid is zeker niet eene der geringfte
Arbionnen van die, helaas! bykans vergeeten Deugd .
men, zoo wel als Ryken,kunnen do aandoeningen der Gulhartigheid fmaaken :
do veragte Veehoeder zal misfchien Guihaitiger zyn dan de verheven en aangebeden Ryksvoist .
Zyne leevenswyze kQmt beter overeen met de behoeftige natuur ; die zoo vatbaar is voor den giooten invloed der verzorgende Gulhartigheid . De zaaden der Gulhartigheid zyn wei in
ieders hurt ingeftort, maar de opvoeding doct niet weinig tot
d_rzelver uitfpruiting en vrugtbaarheid ., Hot voorbeeld en gedrag der Ouderen heeft eon fchier onuitwischbaaren indruk, op
Let hart van 't kind .
Des niettegenftaande kan egter
ten welgezind bait de zaaden der Gulhartigheid, fchoon zy 'er
jaaren Lang vrugteloos in opgeflooten bleeven, aankweeken . --Ilet eerfle werk van ecn Minnaar der Gulhartigheid is, in dit
geval, de balltuurige driften van blaakende grainfchap, van alles veigiftigenden nyd, van wrokkenden haat eq wraakzucht,
ten fterkfte to beteugelen, en zich zelven to verbinden aan do
zagte koorden van cone vreedzaame zielsge(teltenjs . -- Wanpeer by zich dan tevens leevendig voor den geest fte!t, de aanfptaak, die do nooddruft op den overvlood des naasten heeft,
is by reels cone goede fchiede gevorderd op deu weg der Gulhaitighetd . -- En vormt by daarby Iegtfchapen gedagten
van bet veottrefclyke en aangenaame der Gulhartigheid, dan
zal by wel dra in-, t manlyke Happen den Tempel der Gulhattighcid nadereu .
Wat toch is 'er voortreffelyker, vat voor
Bone gev,:elige Ziel uangenaamer,, din van zyn medemenscb
Ineer bemind, dan ontzien to worden?
En hoe gefchikt
Eene weldaad den even;s h .er tee de Gulhartigheid .
Licnsch to bewyzen, met een vertederd on blygeestig gelaat ;
toegenegene uitdr ukkingen , die do aandoenmg van hot hart
11 j
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duidelyk to kennen geeven, verfpreidt van zich een geur, die
de weldaad to aangenaamer doet warden .
Een treurigen
Zieken, door eene hartelyke en tedere zamenfpraak, of daarby gevoe gde gefchenken, op to beuren ; - een mitten rciziger voedzel en rustplaats met open armen to veifchaffen ;
den nooddruftigen van kleders, met eene hartelyke toe .
fpraak, to voorzien ; deeze en foortgelyke bedryven verleenen
vermaaken en genoegens, die we[ to gcvoelen, maar met geen
woorden nit to drukken zyn :
en deeze vermanken ,
deeze genoegens , zyn de vruchten der beminnelyke Gulhaitigheid .
A.
I7ir79•

DE VROLYKE JONGELING .
(1Paar het Engelsch van den Beer P E R C I V A L
C H A R D was con Jongeling, die hot aankweeken zyner ver .
R Ifliandelyke
verinogens verwaarloosd, en aan een vrolyk darte-

lend leeven vroegtydig her opdoen van kundigheden opgeoffe ;d
hadt . Hy kon een aartig zirtje geestig zingen, op cone bevallige
evyze eene Gefchiedenis vertellen : want by bekreunde zich der
waarheid niet, als dezeive kwa'yk plooide met do fchittercnde
flagon van vernuft. Zyn gezelichap w erd gezogt door de violyken en losbdndigen ; en als by zyner bekwaamheden hot vierde,
zette by alles in rep en roer .
Doch RICHARD vondt zich onderhevig aan fchielyke gemoedsverwisfelingen . OD een grooten maaltyd was by bovenmaato leevendig en woelig geweest . Champanje wyn was 'er in overvtocd gedionken, en de geledigde Vlesfen waren ter zyde gezet .
Eensilags weld by peinzende : zyn gelaad verbleekte, zyne oogen
flonden ftyf geve .tigd , en by fcheen in diepe gedagten verzonken .
I-let Gezelfchap lachte hem uit, en vrocg naar de
Iede van zulk eene onverwagten en fchielyken overgang van vio .
lykheid tot neetflagtigheid . -- , Eeni-c vreemde denkbeelden",
antwoordde by, „ zyn in my opgekomen ; en ik voel my getrof.
„ fen over de gedagten , hoe zeer ik gelyke naar do Vles Cham.
• panic wyn, iitervoor ons". Dit antwooid was eene ve)b .,roenheid : die by, naa eene koite tusfchenpooze, ontdektc . „ Gelyk ,
• deeze Vies", voer by voort, „ ben il-, alleen fpeelend en dir .
• tclend ; do bron van vrolykheid, doch von gcen voldo :m g .
• Ziekte of ongeluk, de ftormcn des leevcns , hunnen nun vu,, nuft verdoovcn, myne geestigheid wegnecmen : de t\'d zal cioeze
• b .kwaawheden onveunyde!yk uitputtcn, en d n zai tic, oven ais
• cen ledlge Vies, van geCee inwendl~e w,1 ide, meC veiagtin?
1) E
a, warden K eggeworpcn ."
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DE SCRIM VAN CLAUDIUS CIVILIS AAN
DE BATAVIEREN .

Is dit bet nageflagt der ftrydbre Batavieren?

Zyn dit de mannen, die, voor Wodans Krygs-altaar,

De Speeren drild€n, in de fchaauw der Veldhanieren,
Getroost, voor 't Vaderland, bet uiterfte gevaar,

Met cen verftaalden vuist, manmoedig to bevegten?
Van waar die darteiheid? . . . Wat ongewoone dragt! . . . .
Gy zyc niet vry ; 6 peen ! gy zyt tot vuige knegten,
Wat ? --- tot den laagften trap der Slaverny gebragt.

'k Had met dit Volk geen Brit in ketenen geklonken,

Noch Rome's Oorlogsheir beteugeld door myn ftael .
Nook voelt ge 't heldenvuur in uwe borst ontvonken,
d Zielen ! zoo verkleefd aan dartlen pragt en praal .
Zou bier Godvrugtigheid met blanke kuischheid woonen ;
Daar fnoode liefde in 't oog der geile maagden zit?

Beftaat ge bier nooit 't altaar der zuivre trouw to hoonen?
Is bier de fchoone Deugd uw grootst, uw eenig wit?
De Deugd 2 . . . de Deugd ? . . . helaas ! Zou zy bier balling wezen2
Ontaarden ! roept haar wear in dit beroemd Gewest !

Zoo niet, gy hebt den haat, en wraak der Goon to vreezen ;
Gy helbt de viye lucht door Slaverny' verpest .
Als gy den Edlen naam van Bato's kroost wilt draagen,

Word dan aan hem gelyk in deugd, in trouw en moed ;
Zoo zal, op 't glorierykst, uw oude luister daagen!
Zoo word gy nog bytyds voor d'ondergang behoed!
2779-
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DE OLYPHANT EN DE KOE .

Jren Fabel .

D

e giootfte Vleeschklomp, de Olyphantt
Geraakte tens met de Koe aan 't twisten
„ 'k Geloof, dat ge u daar fterk vergiste,
„ Gy, digtend Fabel.droomer! want
• Hoe kunnen toch de dieren kyven,
• Daar 't redenlooze Schepzels zyn ?
• Gy moet my breeder dat befchryven ,
„ Of beeldde gy 't u in? Zeg ! was bet flegts in fchyn"?
Keen ! zoud ge een teedloos Diet die eigenfchap misgunnet,
Dam dieren, die men reedly.k noemt,
Ook zonder ieden twisten kunnen?
ffet geen ik Mg, is waar ; geen zin, geen woord verbloemd .
Gcnoeg is 't clan voor u ; myn dieren keeven deftig ;
Ja zelfs wield hun gefchil al ttapsgewyz' zoo heftig,
Dat ik bun woord'lyk loon vert'aan .
„ Ik Eat, fprak de Olyphant, my nimmer dat ontgaan ;
• Ik zelf, ik zag het voor myne oogen" .
De Koe fprak : , waarlyk Vorst, men heeft u voorgeloogen ;
, Men tragtte, dat 's gewis, na 't fchenden van myn Naanz ;
Voor zulk een daad vind ik me in 't minfte niet bekwaam' .
„ Durft my een Onderdaan moedwillig tegenfpreeken"?
Snaauwt de O'.yphant hem grommend toe,
,, 'k Zal met myn fnuit a ftraks aan duizend ftukken breeken,
• Zoo gy 't niet fluks bekend, gy laagbezielde Koc"!
De Koe moest, om 't Ontzag, bier wet de minfte weezen,
Schoon hem zyn zuiv're zaak voor geen gevaar deed vreezei .
Hoe dikwerf ziet men niet, dat menig oeilyk Man
1Vloet bukken voor 't Gezag van zogenaamde Grooten ;
Ja, dat by 't best gevormde plan
Door hun, „ R tivil het zoo'', in stns om ver zict ftooten?

duccfa lingua veritatem dicers toleratur .

MENGELffIERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

AANMERKINGEN OVER HET LEEZEN, EN VAN BUITEN
01 ZEGGEN, DIER LEERREDENEN .

inf rust,

Oportet eloquentem Ecclefiacticum non folum docere ut
& deleffare ut teneat, verum etiam fieflere ut vincat .

AUGUSTINUS .

eene kleine Aantekening , by myne vertaalde
D oorProeve
over de Uitfpraak eens Redenaars , van den

Eerw . ENFIELD (*), heb ik my in de fchuld geftooken,
om, over het Leezen der Leerrcdenen, myne gedagtm
mede cc deelen : eene fchuld, waar van ik my thans hoop
to kwyten ; door eenige Aanmerkingen, dit ftuk betreffende, gemeen ce maaken .
Welk is her oogmerk der Leerredenen in de Christlyke Vergaderingen ? Buiten alle redelyke tegenfpraak is
dit tweevoudig
to Onderwyzen - en to Stigten.
Door Onderwyzen verftaa ik het ontvouwen der Heilige
Bladeren, en het openleggen der gewigcige en troostry
],,e Waarheden van onzen allerredelykften en allerheiligften
Godsdiensc .
Onder bet woord Stigten begryp ik,
bet afleiden der Pligten uit die Waarheden : of her voordraagen der Zedekunde, opgchelderd door her licht der
Euangelieleere, en aangedrongen door alle drangredenen,,
uic den aart der zaake of de Openbaaring ontleend .
Dic dubbel oogmerk kan bereikt worden, met geheel
voor de vuist, of naar den leiddraad van een kort Opftel to prediken ; als mede door een geheel opgeftelde
en afgefchreevene Leerreden, voor to leezen , of van
buiten op to zeggcn .
Ten aanziene van de twee eerfte Predikwyzen zal ik

my

{~) Zie Algem . Pad. Letter.Oef, 1. D. II $C, bl. 575 .
I . D,EEL . I1dL:NC.ELw . NO . i I .
Ii
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my niet breed uitlaaten : dewyl, ten opzigte van ons te .
genwoordig 'Onderwerp , de twee laatfte bepaalder in
aanmerking komen .
Geheel voor de vuist , of
zonder voorbereiding, to prediken, zouden wy, eenige
weinige zeldzaam voorkomende gevallen van dringende
noodzaaklykheid uitgezonderd, vol(Irel:t wraaken . De
gaaven van ISAEUS, van wien PLINIUS, met zo veel ophefs, fpreekt, als een Man, die zich, om in 't openbaar
to redenvoeren, nooit voorbereidde ; en altoos fprak
als een weltoegerust Redenaar ; de netfte fchikking van
zaaken in agt nam , en altoos de beste woorden gebruikte om dezelve to bekleeden (*), zyn aan weinigen, zeer
weinigen, gefchonken . Nook , dan met verontwaardiging
hoorde ik bet fnoeven , (ik kan geen ander geen beter
woord vinden orn myne meening uit to drukken,) eeniger
Leeraaren , die een Text e1schten, en aannamen daar
over, tcrftond, to prediken ; en de enkele reizen , dat ik
dergelyk flag van prediken gehoord heb, vond ik reden
to over om myne opgevatte verontwaardiging to belly .
ken : ik trof nooit een ISAEUS aaR : bet was altoos een
ydel gezwets, e n overvloed van wo rden, zonder za ,
ken, of deeze op de jammerhartigfte wyze dooreen gehaspeld ; de Waarheid of Pligt, op welke bet aankwam,
bleef agterwegen , of werd bedolven in zulk een menigte van algemecne Waarheden en Pligten, dat ze geheel
niet doorflraken, zo dat bet verfl ;and verlicht noch bet
hart verbeterd kon worden . Gelukkig zo de Zwetzer
bet den geftelden tyd, gelyk men zegt, praatende lzieldt,
welke fp rongen by ook maakte ; en hoc dikmaals een
kundig Toehoorder zyne vcrlcgenheid kon bemerken .
Ongelukkige Gemeenten, die met zulke begaafde Leeraars zyn opgefchcept ; berispenswaardige Leeraars, die
'er eene gewoonte van maaken om dus hun Dienstwerk
waar to neemen : wat fchryf ik waarneenzen, die het dus
verbrodden ! En ik kan, to deezer gelegenheid, niet nalaacen jonge Leeraars wel ernftig of to raaden , om , well :
cene leevendigheid van verbeclding, welk een rykheid
van woorden , well; cene maat van vrymoedigheid zy
bezitten, zich daar aan over to gceven : hun lot is beflist, zy zullen Halzen blyven ; kiraalyk fpreekende , zullen
zy, gelyk icmand to regt aanmerkt, kwaalyk leeren fpreeken.
(*) PLUI . Lib . II . Ep. 3.
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ken . Maaken zy, in 't eerst, eenige vlugt, het kan, op
den duur, geen Band houden : zy worden, naar verdienften , veragt , en ongelukkig kleefc de fmette dier veragting -dikwyls, hoe onfchuldig, hun Ampt aan . Hun
Beroep is to gewigtig, om bet zo los en ligtvaardig waar
to neemen . Het zeggen van QUINTILIANUS moet hun
befchaamen . 't Is niemand eigener dan de Tooneelzotten,

roem to draagen van voor de vuist to kunnen redeneeren, zc ;nder eenige orerdenking, of zonder het ge ;nak van zicla to be.
reiden gelaad to hebben .
Dat geen Dorppredikant, de

germge Gemeente, voor welk by bet woord voert,
aanzie als een hoop Menfcilen , die by genoeg kan onderwyzen en ftigten, door eene onvoorbedagte Redenvoering : bet gezond verftand huisvest zo we[ ten platten Lande als in de Steden ; onder de Boeren zyn 'er
die zeer wel kunnen bemerken en beoordeelen of een
Leeraar werk van zyn ftuk gemaakt hebbe dan niet : en
fchoon men ze minder onderweezen en min, kundig verondcrftelle dan de Stedelingen , zal dit den Leeraar flier
kunnen verontfehuldigen, dat by, zonder behoorelyke
voorbereiding, optreede : zy hebben bet dan allernoodigst, door eene klaare, duidelyke, eenvoudige, en welgefchikce Redenvoering onderweezen en vermaand to
worden .
Het Prediken, volgens eels kort Opftel of Ontwerp,
verfchilt zeer veel van bet gemelde voor de vuist Prediken . Een Leeraar, in de gronden van Waarheid en
Pligt wel onderweezen, die zich dagelyks bcvlytigt om
den fchat zyner kundigheden to vermeerderen, en tevens de gaaf bezit om zyne denkbeelden met voeglyke
woorden to bekleeden, en dus een 'goeden ftyl to voeren, is eer to pryzen dan to laaken : wanneer by zich in
fl:aat ftelle, om, des noods, op een wel doordagt ontto kunnen Prediken,
werp, to kunnen Prediken ;
zeg ik , my de les van den bovengemelden QDIN1ILIANUS
herinnerende . Een Redenaar moet niet liever zonder een
vervaardigde Redenvoering willen to voorfchyn treeden ; maar
Van BUR NET, Bisfchop
by behoort het to kunnen doen .
van Salisbu'y, vinden wy aangetekend, dac by, to paard

rydende of wandelende, zich altyd gewende voor de
vuist to redeneeren over de Texten ; zulks met een
harde item uitfpreekende ; 't welk hem bekwaam maakIi z
te a
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te, om met vaardigheid to denken, zich op eene gemaklyke en vloeiende wyze uit to drukken . Dit Prediken, volgens een fchets, komt den zodanigen wonder to ftaade, die dikwyls moeten Prediken, en wier
geheugen tot het woordlyk van buiten leeren onge .
fcliikt is, en zich dus, door alles daar aan to vertrouwen, afmartclen .
Jonae Leeraars worden ligt
verlokt om zich van deeze Predikwyze to bedienen,
en bet gemak daar van, boven het fchryven, ondervonden hebbende, laaten zy hec 'er geheel op aankomen ;
hunne eerst uitgebreide Schetzen worden allengskens
korter, en bet verfchilt, by zommigen, in 't einde,
niet veel van 't volftrekt voor de vuisc Prediken . Hier
tegen moeten zy zich wapenen, en bet is alien geraaden, van tyd tot tyd, geheel uitgewerkte Redenvoeringen to fchryven, en die het geheugen aan to beveelen ; bier door zullcn zy aan een juister fchikking gevvennen, en hun ill voor vervloeien bewaaren of verbeteren .
Over 't geheel genomen, zal niemand betwisten , dat
voluit gefchreevene Redenvoeringen hoogst to fchatten
zyn : deeze kunnen voorgeleezen of van buiten opgezegd worden : en welke van deeze twee wyzcn de beste
is , zullen wy nu wat nader onderzoeken . De eerfte
heeft, gelyk bekend is, voorlang in de perk van Engeland hand gegreepen (*) : de laatfte is by ons gebruik .
lVk : fchoon hier en daar eenige Leeraars zich van hun
Schrift op den Predikftoel bedienen ; doch meest in geval van noodzaaklykheid : wanneer zwakheid van lichaamsgeftel de infpanning niet gehenge, welke Let van
buiten opzeggen vordert, of hec vuur, daar mede veelal
gepaard, niec kan veelen ; ook wanneer volflaagen gebrek aan geheugen iemand anderzins tot den dienst zou
onbekwaam maaken . Doch deeze gevallen komen hier
iniet in aanmerking : bet Leezen is dan niet de inzichzelve
beste, maar, in die omftandigheden, de alleen mogelyke wyze .
Buiten dceze gevallen , egter , heeft bet Leezen Voor-_
ftanders, en Verdeedigers , die 't zelve, in ftede van den
nog by ons gebruiklyken trant, gaarne ingevoerd en alge(a') By welk eene gelegenheid verhaalt ons RURNET in Zyus
4Iistoris der Refornatie van England, I . Deel. bi. 534 .
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gemcen zagen . En, in de daad , de redenen, welke zy daar
voor bybrengen, zyn niet gansch te verwerpen . Geheele Leerredenen in 't geheugen to brengen , is , voor
Mcnfchen met Been vast of gelukkig geheugep hedeeld,
een lastig werk ; den langen tyd, daar aan befteed, i -noet
zulk een Leeraar verlooren rekenen, by doet niets
nieuws op ;alengdt woren,'lkcza
lyke inhoud bekend genoeg is, herhaalende : welke ongeneuglyke uuren, welke verveelende dingen, hoe veel
tydfpillens, die veel nutter zou befteed kunnen warden :
by heeft zich gehaast om het ftuk zamen to ftellcn, tent
cinde 'er tvds genoeg tot bet van buiten leeren mogc
I)Vcrfcllictcn, , en nogthans de gehecle week noodig on
zich tot het Prediken des Zondags to berciden : alle an .
dere Letter- Oefen ingen ftaan ftil ; de overige declen van
zyn gewigtig Ampt moeten daar om lyden : by vcrveelc
zich zelven, words wanlustig onder bet work zyner Be
dieninge , en neemc, als het ecnig troostmiddel in zone
verlegenheid, de toevlugt tot oude Leerredenen, welke
by, tot walgens toe, herhaalc ; dit wins hem den tyd
van 'c opftellen uic ; loch ongelukkig moot by dic, ingevalle by niec fchaamtloos zeer kort herhaale, door dikte zwaarder van buiten leeren, boeten . Hoe veel
zou hem het Leezen uitwinnen ? - Hoe veel
ty
Wren, hoe veel dagen, die by met vrugt zou kunnen
nanwenden om den voorraad zyner Kundigheden nict alleen to vcrryken, maar ook, om zyne Lecrredenen, an .
ders in haast opgefteld , nauwkcuriger to overdenken,
juister to fchikken, netter te befchaaven ; tot alles de
gepaste woorden en beste uicdrukkingen to zoeken : met
e6i woord, cen zo volmaakc fluk op to leveren als men
van cone Leerreden vorderen kan . -Ilier by zou de
Lecraarwinnen, en de Gemeente, wel verre van to verliezen , mede voordcel trekken ; daar zy beter Leer.-cdeil
boort ; en bekwaamer Lecraars krygt, die ook dus in
flaac worden om de andere deelen d
Leeraarampts ,
waar by de Gemeente he,,-- liuogfle be ang heeft, becer
to volvoeren .
Dit alles, by elkander genomen, pleit, voor het Leezen
&r J.-cerredcrien, vry ftcrk : en 66n ftuk- moet voluic roe .
geftemd worden : naamlyk het uitwinnen van den kostly .
],-,en tyd . - Doch wie zal even gerccd toeflenimto,
dat deeze uitgewonne rid alcoos bcilb :cd Y,- o,-dc Cot de
1iI
d"I*
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daar by gevoegde einden? Niemand zeker, die, door ervaarnis weet, hoe zommiger oogmerk is om daar door
to meer uurcn to krygen tot andere Letteroefeningen,,
die met hun dienstwerk geene, of eene zeer ver gezogte,
gemeenfchap hebben ; of om des to beter, en met onbekommerder harce, een good deel van de week aan Bezoeken en Plaifierpartyen to kunnen opofferen . Zegt men
dit is een misbruik . Ik erken het : doch men moot de
Menfchen, de Leeraars, befchouwen zo als zy over 't
algemeen zyn .
Wyders zie ik niet dat de Leezende Leeraar de zaaken juister zal voordraagen en een beter flyl voeren,
dan by, die zyn Opftel geheel gefchreeven , en zyn Ge-,
heugen aanbevolen heeft . Hy zal ze zeker, of by
moest, dat weinigen gegecven is, een zeer gelukkigen
trant van Leezen hebben, drooger voor flellen ; by zal
geen ander woord gebruiken dan by fchreef ; doch kan
dit laatfte, mits een Opzegger zyn ffyl niet verwaarlooze,ophalentgenhtgemisvan uren adruk,wel
ke onvermydelyk by 't leezen zeer veel verliezen, zo
niet gansch en al verlooren gaan .
Men brenge bier niet in 'c midden , hoe hy, die zyne
Leerreden opzegt, dat vuur then nadruk niet zelden misfe : dewyl by fferk ingefpannen, om van zyn ftuk niec
if to dwaalen, en het met de eigenfte woorden to be .
kleeden, welke by in zyn Opftel gebruwkte, als verlegen
ffaat, en de geheele Vergadering door zyne bedremmeldDit kan het geval weezen
heid verlegen maake .
der zodanigen, die een zeer zwak geheugen hebben, of de
zaaken, waar over zy fpreeken, met genoeg verffaan, of
fchroomen een ander woord to hezigen dan zy gefchree.
ven hebben : die, met een woord, hunne Leerredenenopzeggen als een Jongen , die zyn Les , of een Kind dat de
Antwoorden, geleerd heeft , en telkens vreest to zullen
anisfen . Doch dit is het geval geenzins der Lecraaren,
die een eenigzins gelukkig gcheugen bezicten, die geene
ffoffen vcrhandelen dan welke zy meester zyn, en de
kinderlyke fchroomvalligheid, van een enkel woordje of
zinfnede to misfen, ontwasfen zyn . Zy weeten wat zy
willen zeggen ; zy hebben zich bevlytigd om niet alleen
de zaaken in het geheu-,en to brengen ; maar ook, zo
veel mogelyk, de beste fpreekwyzen en woorden, waar
van zy zich in 't opffellen bedienden : in deezervoege
toegerust , treeden zy ten haLsfcl, zonder in dc enge
fchuc-

DER LEERREDENEN .

479

fehoenen van hen woord of uitdrukking to ftaan, 't welk
zeker zeer belemmerend moet weezen . Deeze voorbereiding geeft vuur en kragt aan hunne Redenvocring, wclke zy voordraageu met eene rustigheid en vaarcligheid,
als of zy geen gefchreeven en van buiten gelcerd fluk
voorftelden ; maar voor de vuist fpraken : 't welk vccl
4oet om het hart to treffen, en het tweede hoofdcindt
der Openbaare Leerredenen, de Stigting, to bevorderen .
De gebaarden, de toon zyner flemme, de flyl, is vry en
onbedwongen . Men lean bier van ligt de Procf neemen,
door het Leezen of laaten voorleezen eener Lcerreden
van een Lecraar, die cene gelukkige gaave van opzeggen
heeft ; hoe veel zal dezelve dan, fchoon.d,zeer
goed
goopgefteld , afvallen ? hoe veel minder indruk maaken ? hoe
veel zwakker het hart treffen, het gemoed beweegen?
Het vuur, natuurlyk ontftaande in hem, die openbaar
bet woord voert, en van de Waarheden, of Plinten,
welke by verhandelt , wel overtuigd en doordror1gen is ,
verleevendigt zyne denkbeelden, en geeft een kragt aan
de uitdrukkingen, by den koelzinnigen Leezer zo min,
als by den befchroomden Opzegger, to vinden .
Een Voorflander van 't Leezen zal bier mogelyk zeggen
ecn Christen redenaar treedt niet ten kansfel, om, als een
Tooneelfpeelder, zyne Rol op to zeggen, het Volk to
behaagen, en to verrukken ; genoeg is het dat by onderwyze, dat by fligtte . In de daad, ik ben zo verre van
bet Tooncelagtige op den Predilcftoel goed to keuren,
dat ik bet bedaard Leezen verre den voorrang zou geeven : een Leeraar,die met bet gezwets eens Kwakzalvers
redikt, is by my, of een beklaagenswaardig, of veragtlyk
an, daar by zyn Ampt of niet kent, of flinkfche middelen aanwendt om eene ydele toejuiching to bejaagen .
Doch behoeft hy, die zyne Leerredcnen opzegc,
in dit uiterfle to loopen ? Gcenzins . Te veel voorbeelden van wakkcre Lecraaren , die bier een veilig midden
houden, wyzcn het tegenucel uit, en toonen, dat cene
manlyke en deftige welfpreekenheid hanre waarde hcbbe
en, de algemeene gefteltenis der Menfchcn in aanmerking genomcn zynde, hoo st verdient aangepreezen to
worden ; voerde een Leeraar bet woord voor eene Vergadering van \Vysgeeren, by zou met Leezen, zccr
droog en dor Leezen, volfla •m n kunnen . Zv vorderen niets
nicer dan cene ecnvoudige voordr,igt van'Waarheden, en
11 4
van
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van Pligten , in eene welaaneengefchakelde Redeneering,
zonder eenigen optooi : maar behoef ik to zeggen , dat'er,
in eene vry talryke Vergadering, flegts weinigen van
dien tempel zyn, dat verre,zeer verre bet meerder gedeelte daar in geene voldoening v indt, en bet van
bun niet to eifchen zy, dat zy daar in behaagen fcheppen .
Daarenboven is de Godsvrugt niet alleen een werk van
't Verland, maar ook van bet Hart . Om hec eerfte to
verlichten kan eene klaare voorftelling der Waarheid ge .
noeg afdoen ; doch om bet laatfte to treffen wordt meer
gevorderd : en bet is de gelukkige mengcling van veritandige voordragt der Waarheid en van gemoedsbewee_
genden aandrang der Pligten, die bet vereischte in eene
Leerreden, onzes oordeels, uitmaaken .
Doch ik
zou, bier over uitweidende, van myn thans bedoelde ftuk
afwyken, misfchien deel ik bier over, vervolgens, myne gedagten bepaalder mede : en zal dit Vertoog met nog
cenige bedenkingen befluiten .
Daar bet Leezen der Leerredenen nog verre is van bier
to lande algemeen to zyn, is bet eenen jongen Leeraar
vngeraaden, zich daar aan over to geeven, het zal zv_
per bevorderinge gewis in den weg ftaan . Ook is bet
geheugen, in then leeftyd, doorgaans vlug en fterk, cn
dus bet Leezen min to verfchoonen . - Bejaarde Leer.
ears, die dus lange opgezegd hebben, zullen, zo 'er gee.
lie in 't oogloopende redenen voor die verandering zich
opdoen, zeer bezwaarlyk, wanneer zy beginnen to Leezen, de befchuldiging van luiheid ontgaan kunnen .
Qude Leeraars zullen, om eene genocgzaame reden, bet
gebrek van 't gezigt, bet niet ligt onderneemen : en zy,
dic, terwyl de oogen nog toclaaten op een merklyken af1and to zien, en hunne Redenvoeringen Leezen en den
fchyn van Opzeggen vcrtoonen , want deeze wil men
pog al bewaaren, hoe dikwyls ook de onnatuurlyke buigingen des lichaams uitwyzen dat men de oogen digt op
bet papier bren, t, moeten denken dat de kwaade dagelt
des Ouderdoms nadercn : wanneer zy met bet behulp van
een bril, of een Ieesglas, bet reeds op zichzelve one,,, l3ig Leezen nog ongevalliger zullen maaken : en misfchien
bet verdriet hebben van to ontdekken, dat hunne Vergadering cen origineel vertoont van een fpotprent voor
cenige jaaren in Engeland uitgegeeven, met het opfchrift
'van The Sleeping Congregation ; wraar een oud Lceraar met
den
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den bril op den neus, voor cene flaapende Vergadering
ltaat, en zichzelven naauwlyks buicen flaap houdt .
Wil men als een middelweg tusfchen bet Leezen en
Opzeggen, en een fteun voor een zwak geheugen, aan •
pryzen, dat een Leeraar zyn gefchreeven opltel voor
zich legge, en, 'c zelve van buiten geleerd hebbende,
'er noic dan des hoods gebruik van maake ; dit is niet
volftrekt'af to keuren : allcen loopt by, die dit doer, zeer
groot gevaar, om, van tyd tot tvd, minder aan 't geheugen toe to vertrouwen, en fteeas meer en racer van zyn
Schrift zich to bedienen : bet enkel inkyken zal ver :nenigvuldigen, en bet volflaagcn Leezen wel ras volgen
want hec van buiten leeren is en blyft voor de :nee~ten
een vcrdrietig werk, waar van men zich gaarne ontflaagen vindt . Bezit iemand genoeg vermogen op z ; chzel .
ven, om deeze aantokkeling tot gemak to wederftaan, dat
hy, is zyn geheugen zwak, dic fteunzel to bate neeme .
Voor bet overige kan ik niet zien, dat 'er zo
veel in fteekc, als men in 't algemeen wil , dat een Leeraar, door deeze of geene omftandigheid van zyn ftuk ge .
brags, gelyk men zegt,het Boekje uithaale ; en, bet inge.
zien hebbende, weder voortgaa . Dit is zeer beroemde
Lceraars overgekomen, en hun noic euvel geduid, dan door
onverftand, of nyd .
Zie bier myne Aanmerkingen over dit fluk, ik zal ze
cindigen met her zeggen van, een zeer welfpreekend
.Fransch Redenaar, die, gevraagd, welke zyner Leerrede.
nen 't meest voldaan hadden? ten antwoord gaf, die,

,arelker Stofe ik het volkonnenst meester was, en bet best van
buiten geleerd hadt .
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is het getal der Werktuigen , federt eenigen tyd
G oot
uitgedagt, om den rook van '1 abak in de Darmbuis

tc brengen . Men is zuiks verfchuldigd aan eene prysiyke nL.volgin ; van het Menschlievcnd voorheeld dier
doorI1 5
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doorluchte Maatfchappye, op welke onze Stad zich bit .
lyk beroemt, en gantsch Europa hec oog gevestigd
heeft.
Alle decze werktuigen hebben hunne foortlyke Volmaaktheden ; nlle ook - hunne gebreken . De eenvoudigbeid, die altoos behaaglyk, de fpaarzaamheid, die altoos
aanprysbaar is, zvn, by de cene zo wel als by de andere, niet genoeg in agt genoomen . Veelen zelfs draagen
zeer duidelyke kenmerken van het weelderig vernuft hunner uitvinders ; en fchynen meer gefchikt tot fieraaden van
het Heelkundig Tuighuis, dan tot hulp der elendigen .
Deeze aanmerkingen , van veelen gemaakt, oncfnapten geenzins de oplettendheid van den Heer o o S T E RBY K, een onzer voornaamfte Geneesheeren, err Beftierder tevens van bovengemelde Maatfchappye . Een gefprek met zyn Ed . , over dit onderwerp , gehouden, gaf
gelegenheid tot weerzydfche overdenbingen, en deed
ons beiden bedagt zyn op verbetering .
WVy begreepen, dat een werktuig van dit foort, zou
bet al het nut aanbrengen, 't welk men daar mede be .
doelt, niet alleen veilig, maar ook eenvoudig, en onkostbaar zyn moest ; op dat het van een iegelyk bekoo.
men, en van cen iegelyk behandeld konde worden .
Wy bepaalden by dit plan onze gedagten ; deelden el .
kanderen onderling onze bedenkingen mede ; beproefden
dezelven aan deezen toetfteen ; en zagen ons welhaast
in her bezit van een Werktuig,'t welk wy ons verbeeld .
dcn dat volmaaktelyk bier mede overeenkwam ; of 'er
althans veel minder van afweek, dan cenigen der tot
nog toe bekcnde Werktuigen .
1_let kwarn nu aan op Proefneemingen, om de juiste
waarde onzer vinding to bepaalen . Wy deeden deezen
op doode lichaamen : dezelven beantwoordden in alle op.
zigten aan onze verwa` ring . Iffier door aangemoedigd,
bragtcn wy ze over op her leeven ; en wel, in het flerkfte geval, dat by mooglykheid kan plaats grypen ; in ec.
ne Darmbrcuk naamlyk, welke, federt io dagcn, in den
ftaat van beklemming geweest was ; en, ter welter
herflelling, alle andere hulpmiddelen, de kunstbewerking alleen uitgezondcrd, vrugtloos waren nangewend .
Deeze, genomen in tegenwoordigheid der Heeren n oV I U S, T i M M E R, en anderen, flaagde niet minder gun
itig ;; en werdt, na twce herhaalingen, in den tyd v, ,,n
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y uuren , gevolgd van de geneezing des Lyders ; voor
zoo veel dezelve behoorde tot de h,;rplaatzing der uitge=
weehen ingewanden . Eene byzonderheid, welke ons in
dit geval vooral behaagde, was , dat de Lyder betuigde
niets anders to befpeuren, dan Gene aangenaame warmte,
en dat by zich over geenig pynlyk gevoel beklaagde .
Dus overtuigd van de veiligheid deezes werktuigs,
die vooral 'moest beweezen worden, deelden we hetzelve mode aan verfcheiden onzer Geneesheeren en Heelineescers, die alien ons verzekerden van hunne gocd .
keuring. Wy beflooten tevens, om het van een meer
uicgebreid nut to docn zyn, tot deszelfs gemeenmaa .
king ; en het is, met goedvindmg van den Heer o o sT E R D Y x , dat ik deeze taak op my genomen hebbe .
Zie bier de faamenftelling van dit Werktuig ; deszelfs
voordeeien ; en de vereischce oplettendheid by deszclfs
gebruik.
Het Werktuig beftaat uit drie ftukken, alien gemaakt
van Palmboomen bout ; en in de nevensgaande Plaat,
Fig . r . 2 . en 3 . aangeweezen .
Her eerfte, Fig . i ., dat ik- het Mondfuk noeme, en
de lengte van 6 Duimen hecft, is eene Buis, die van
boven eindigt met eene opening van vier, en van onderen met eene van zes lynen diameter . Het wordt, door
een verlengden en gladden rand, welke een omtrek heefc
van 5 Duimen en 2 lynen, en by a, b, c, d, is afge .
beeld, vereenigd met het tweede .
Dit, Fig . 2 ., wordt de Bos genoemd, en heeft de
lengte van 3 Duimen en 4 lynen . Deszelfs rolronde
holte (a) is dicp 3 Duimen, en heeft cene middenlyn
van i Duim en 3 lynen . Gelyk met den Bodem, is, ter
cener zyde van die fluk, eenc ronde opening (b), met
of zonder fchroefdraad, waar van dc middenlyn gelyk
is aan 5 lynen . De holte zelve is met blilc hekleed,
gangs den bovenrand omgeflaagen ; en ter plaatze van (b)
voorzien met eene opening, cen weinig kleiner dam de
voorige . Hct bovenfte gedeelte (c . d) beantwoordt , in
hoogte en omtrck, dermaate aan den verlengden onder .
rand van bet eerfl:e fl:uk , dat bet door deezen nauwkeurig kan omvangen worden . Voorts moet de omtrek der
opening by den Bodem, (e. f. g) plat zyn ; op dat her
gcdeelte (b) van het derde Iluk, juist, hier tegen aan,
zoude konnen fluiten .
En
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Dit zelfde derde ftuk,Fig. S,'t welk de famenilelling
van dit Werktuig voltooit, is Diet anders dan eene kegelwyze pyp, ten lengte van 8 Duimen en 2 lynen .
Derzelver omtrek is na genoeg gelyk aan die der Buis
van het Mondftuk, op dat het in deeze, en de holte
van den Bos, geborgen konne worden . Het eene einde
dezer pyp (a) hecfc cen olyfwys knopje ; her andere
(b) een fchroefdraad, welke ontvangen wordt in de zydelyke opening (b) van het tweede ftuk . Als deeze opening zonder draad is , moet ook dit einde glad zvn , en ,
in omtrek, nauwkeurig daar aan beantwoorden . De on derfle opening deezer pyp, by (b) , moet eene middenlyn hebben van 4, en de bovenite, by (a), van i,
lynen .
Ik hebbe alle deeze afrneetingen hepaald naar de Geometrifche Maat ; om dat deeze overal dezelfde is, en
de minfte gelegenheid tot dwaaling geefc . Dit meende
ik, in het voorbygaan, to moeten aanmerken .
Wat nu, in de tweede plaats, de voordeelen van dit
Werktuig betreft, deezen zyn terftond zeer blykbaar,
als men hetzelve vergelykt met alle andere dergelyke
Werktuigen . Het is eenvoudig, gemaklyk, onkostbaar,
en veilig ; 't welk van geene der overigen kan beweerd
worden . Van het eerfle, en laatfle, kan men, uit alles,
wat ik tot hier toe gezegt hebbe, oordeelcn . Het tweede, is zoo waar, dat men, zonder zich merklyk to bezwaaren, hetzeive altQos, en overal, met zich kan draagen ; ook zal 'er Diet ligt iemand gevonden worden, die
to onkundig of cc onhandig is, om bet naar behoorQn
to beftieren . Voeg bier by, dat, daar alle andere Ta .
baks- klyfteeren ; of zeer goede Longer, of een Blaas,
balg vorderen, om den rook voort to dryven ; deeze
Klyfteer, in tegendeel, met eene zeer geringe kragc haare werking oefent ; mitsgaders dat ze, de tyden gelyk
gefield zynde , eenc veel grooter hoeveclheid kooks
voortbrengt, Het derde zil van niemand onti :end worden, die weet tot welk eenen prys, zelfs de eenvou,
digfl.en dcr gewoone Tabaks-klyfteei en, doorgaans verkogt worden ; en daarby aanmcrkt, dat de onze, by den
Konstdraaijer J A c o F v s VAN R A A M, bier ter Stede
in de Scoofi'ieeg woonagtig, voor edn Gulden en zestien Stuivers tebekoomen is .
I;;taken
voorts do \ crcischte oplettenheid by het
ge°

c

EENEf TABAKS-KLYSTEEr .

05

gebruik van dit Werktuig ; hieromtrent heeft men de
volgende byzonderheden in agt to neemen ; welken tevens eenigzmts hehooren tot de algemeene behandeling
cenes Drenkelings , by hoedanige perfootnen dit Werktuig inzonderheid to pasfc koomt .
i . Men legs den Lyder, zoo dra by van zyne natte
Kledereir ontdaan is , als men gebruik wil maaken van
de Tabaks-klyfteer, in de nabyheid van een goed vuur,
met een halfgcboogen Lighaam, ter linker zyde op eene Rustbank, Tafel, een paar Kisten, eenige Stoelen,
of jets anders ; befpreid met Ilooi, Stroo, de klederen
van een Helper, Paarden-dckken, Beddelakens, Deekens , of dergelyken . Men omwikkelt hem tevens geheellyk daar mede ; alleen her Aangezicht en de Billen
uitgezonderd .
2 . lntusfchen dat die gefchiedt, en terwyl men het
Lighaam met warme doeken afdroogt , 't geen nimmer
moot verzuimd worden, fteekt een der helpers de Pyp,
Fig. 3 . in de opening b van den Bos, Fig . 2 . Men vult
den Bos byna geheel, en maatig, vast, met Rook-tabak ;
en doer dezelve, door het bybrengen van de eene of
andere vuurftof, ontbranden . Voorts vereenigt men den
Bos met her Mondftuk, Fig . i, en tragt, door eene
zagte blaazing , eenige weinige oogenblikken voortgezet, de Tabak meer en meer to doen ontfteeken .
3 . Vervolgens brengt men de pyp van her Werktuig,
met eenig zagt vet , of olie befmeerd , terwyl men teen over den rug des Lyders ftaat, van agteren, fchuins
voorwaards , en van buiten naar binnen, ter lengte van
niet meer dan twee Duimen, of, tot aan den kring c,
in den Endcldarm ; en blaast, met eene flegts middenmaatige kragt, den rook in de Darmbuis .
4. . Vcrmits by veele Drenkelingen het einde van den
Endeldarm opgevuld is met drekftof , welke , de pyp
verftoppende, zich tegen den uitgang van den kook aankant, of denzelven althans minder in de Darmbuis doet
opklimmen ; zo is her goed , dat men, voor het inbrennen van de Pyp, met den vingcr den ftaat deezes Darms
onderzoeke, en denzelven, zulks noodig zyndc, z uive.
r e . De vinger zelfs, een lcpelfteel, een fpatel, voorzigtig ingebragt en behandeld, is hier toe voldoende .
S . Dc inblaazing van den Tabaksrook niet ]anger dan
2 of 3 Minuuten agtervolgd zynde, doer men het Werk .
twig
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tuig to rug gaan ; en men wryft, even een zelfden tyd,
den Buik des Lyders zagtelyk met warme Wolle Doeken ; in alle gevallen , waar zulks zyn kan , met den
damp van Wierook doordrongen, of befproeid met den
Geest van Ammoniak Zout .
6 . Indien de eerfte Proef niet voldoet aan het oogmerk , moet men dezelve nog tens, en meermaalen, op
gelyke wyze herhaalen ; maakende in de tusfchentyden,
by heurtwisfcling , gebruik, van zoo veele andere hulpmiddelen, als van verfchciden Geneesheeren , en ook
door de loflyke Beftierders van de Maatfchappye, tot
redding der Drenkelingen, by meer dan eene gelegen .
heid, zyn aangepreezen .
7 . By een dikmaal herhaald gebruik van dit Werktuig,
kan het gebeuren, dat hot uitcrfte einde der Pyp, door
den aanhangenden Tabaksrook, meer of min verftopc
worde . In dat geval bedient men zichh van den tusfchentyd der inblaazingen, en zuivert de opening, door mid .
del van een Pypwisfcher ; een zeer gering en bekend
Werktuig, 't welk- ik gewoon ben in den Bos van onze
Tabaks-klyfteer to fluiten .
8 . Om geen gevaar to loopen, dat 'er, to gelyk met
den Tabaksrook, rionken in den Darmbuis opklimmen,
behoeft men flegts zorge to draagen , dat do Tabak niet
meer dan tot twee derden verbrandc, voor dat men den
Bos weder op nieuw aanvulle . Misfchien ook is dit
gevaar meer den-kbeeldig dan weezenlyk ; want deieze
vonken koomen nauWlyks in den Endeldarm, of ze worden uitgebluscht . Men kan, om dit vermoeden, door
gemeenzaame voorbeelden, meer waarfchyniyk te maaken, eene vlammende kaars in den Mond uitdooven :
eene vonk, door eene Tabakspvp, in den mond opgetrokken, verwekt geenerleie onheilen ; ze wordt terftond
uitgebluscht : het zelfde is waar van zulk cone, welke
wy met eene eenigzints vogtige Hand onderfaheppen,
en van meer anderen .
Dit zy genoeg nopens de byzonderheden, welke in
hot gebruik van dit ons befchreevcn Werktuig in age
genomen moeten worden . Ik hebbe dezelven opgegceven ,
zoo als ze zich in don loop onzer Proefiieemingen aan .
booden ; en zal, zoo dra nadcre Proeven my meerder
doers kennen , of gebreken aantoonen, welken ik tot.
bier

d·d.
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bier toe niet befpeurd hebbe, ook deezen getrouwlyk
mededeelen .
Het zy my vergund, dit J3erigt to befluiten, met
den wensch, dat de eenvoudigheid onzer vinding geen
oorzaak zyn mooge, die eenig beletzel toebrengt aan
de voortzettinge van 't gebruik van dit Werktuig : en
dat men onze poogingen houde voor het zuiver uitwerkzel eencr behoorlyke Menschlievendheid ; hoeda .
nige poogingen altoos, zelfs in het geval van dwaaling,
verfchoonbaar zyn .

DE VOORNAAMSTE BYZONDERHEDEN VAN MET KONINCRYK TONQUILY .

Ontleend nit de Histoire iVaturelle, Civile et Politique du
Tonquin, par Mr. 1 . Abbi R I C H A R D . Chanoins de t'Eglife Royale de Pezelai .)

onquin, geheel onder de verzengde Lugtftreek gele-

gen, wordt, ten Oosten bepaald door hetLandfchap

Canton, ten Westen door de Koningryken Laos en Bowes,
ten Noorden door Yunam en Quanta, Landfchappen van
China , ten Zuiden, door Cochinchina' en een golf van

dienzelfden naam . De uitgeftrektheid van 't Noord-Oosten na het Zuidwesten haalt omtrenc honderd en tachtig
mylen, en van het Westen na het Oosten bykans hon.
derd en vyftig .
De Hitte in Tonquin is, de Jigging des Lands in aanmerking genomen zynde, niet fterk : bet groot aantal
van Rivieren, die 't zelve doorwateren, en de Regens,
die 'er 's jaarlyks vallen, van de Maand Mai tot de
Ma nd Augustus, maatigen de geweldigheid van de .
zelvcn .
Dit Ryk is verdeeld in elf Landfchappen, en wordt
doorfneedcn door Songkoy, eene bevaarbaare Rivier, die
Tonquin bykans in de geheele langte doorftroomt .
De Grenzen, aan den kant van China, en voor een ge.
deelte aan den kant van Cochinchina en Laos, beftaan uit
een Keten bergen, voor het meerendeel met zroote bos
fchen begroeid, het fchynt dat ze zlle vrugtbaar zouden
weezen als 'er de hand aangeflaagen weld : zy zyn nice
door-
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doormengd met onvrugtbaare rotzen als het Alpifche ge .
bergte ; maar mogen vergeleeken worden by dat gedeelte
der Appenynfche bergen, 't welk zich van Genua tot de Adriatifche Zee uitftrekt . De Bosfchen tieren 'er weelig ;
men vindt 'er Goud-, Zilver- , Y zer-, en Koper-mynen van
verfcheidenerlei foort . Het henedenfte gedeelte van
Tonquin gelykt zeer veel naar Holland, door de veelvuldige Kanaalen, Dyken, Rivieren, en Meiren .
In 'r algemeen is dit Koningryk zeer fterk bevolkt,
Per zyn weinig Stedcn ; maar veel Dorpen en Vlekken,
zo digt aan elkander gelegen , op alle plaatzen , die nice
met water bedekt zyn, dat zy eene aaneenfchakeiing
van wooningen vertoonen , die alle tot dezelfde Gemeenfchap fchynen to behooren .
De Stad Tonquin, die alleen den naam van Stad verdienc , is de Hoofdftad, en wordt Kacho of Kecho gehecten : de Koning houdt 'er zyn verblyf ; dezelve is
gelegen aan de Rivier Songkoy, veertig mylen van Zee,
op den- en twincig graaden Noorderbreedte. Zy mag,
wat de grootte aanbelangt , vergeleeken worden vp
do beroemdfte Steden van Afia : in omtrek taat dezelve ten minften gelyk met Parys : doch geen Stad is 'er
bekend, die Tonquin in Volkrykheid evenaart , bovenal
op den eerften en vyftienden dag der Maand, wanneer
de Hoofd - marktdagen invallen : als clan heeft men veel
mocite, om, op de ftraacen van Kacho, in eea half uur
honderd fchreeden to vorderen , fchoon die ftraaten
zeer breed zyn .
Ryst maakc bet voornaamfte voedzel uit der Inwoonderen van Tonquin, men oogst 'er geen Graan,nochlees t
'er Wyn : het Zuikerriet groeit'er natuurlyk, gelyk in alle Landen van Indie : doch de Tonquiners weeten de Zuiker niet to bereiden . Het Land brengt verfchcide dear
aan eigene verfrisfende vrugten voort, als Vygen, Ananasfen, Lechas, en .7acas . De Lecha, ook Bejay ge .
heeten , groeit aan besfen , op een hoogen boom, welks
bladen naar Lauwrierbladen gelyken, elke korrel heeft
de gedaante van een hart, en is zo groot als een Hoender .ey ; rvp zynde is dezelve rood als Carmozyn : de
fchil, die dun en ruw is, gaat gemaklyk open . Deeze
vrugt duurt nict langer dan veertig dagen : zy is ryp in
de maand April : omtrent dicn tyd gaan des Konirgs
Tafelbezorgers rond, en zetten hun zegel op de boomcn,
die
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(Fe de baste Bejay draagen, zonder to onderzocken aan
wien dezelve bchooren ; niet alleen molten de Bezitters
dezelve nict aanraaken ; maar zy zyn verpligt deeze to
bewaaken, en ten dienst van hot Hof to bewadren . De
_?aca is de grootfle vrugt, die in de Wereld groeic, de,
wyl 'er zyn die meer dan hor_derd ponden vv eegen . Zy
vallen to Tonquin grooter dan elders, dezelve komt uit
den flam des Booms zelve, of uit een van de grootfte
takken voort, de kleur van buiten is donker groen : zy
beeft een harden bast, van alle kanten als met diamantpunten omzet, die in can korten en grocnen doorn,
met een zwarten prikkel, emdigen . Ryp zyndc, verfpreidc dezelve een goeden geur , zy is wit van bmnen ,
vast van vleesch, verdeeld in kleine huisjes, vol van
langwcrpige pi tten, veel grooter dan I)adels, bcdekt met
een grys bekleedzel, de kern is wit, even als die van
;ewoone Kaftanjes : zy zyn allecn good gebraaden zyndc : groen geeeten, is de fmaak wrang en aardagtig.
Under do Huisdieren in Tonquin zyn de Kocijen en
Buffels alleen tot den arbeid gefchikt : men eat ze nooit,
fchoon bet fpaaren van dezelve geen voorfchrift van den
Godsdienst des Lands zy als in andere Gewesten van
Indie . De Paarden vallen 'er klein, doth vuurig en
iterk . Ezels en Schaapen zyn 'er onbekend : zeer klein
is bet getal der Geiten, doch zy mescen veel Varkens,
wclker vleesch gezond en goed van finaak is . Men
vindt 'er Katten, die geheel onnut zyn tot bet einde
waar too zy gemeenlyk gehouden worden ; zy vangen
geen Ratten : de Honden voeren den Kryg tegen dit las .
tilt gediertc. I-let Volk eat Katten, Honden en Ratten .
Hat Gevogelte, als Hoenders, Endvogels, en Ganzen is
zecr overvloedig in Tonquin, en zwerft zelfs in de bos .
fchen, waar het onbezorgd en fterk voortteelt .
De Tonquaneis hebben eeln deftige houding, fchoon
zy natuurlyi: brusk en dikwyls oploopend zyn . Zy zyn
openhartig, ligt<acloovig, onrustig en oproerig van aart,
dit zou fteeds verdeeldheden onder hun ver~ekken, indien de waakzaamheid des Rvksbeftuurs hat met voorkwam, en acne foort van eenigheid onder hun bewaarde .
Veelvuldigc Oproeren en Zamenzweeringen ontltaan 'er
in dir Ryk : bet Volk words 'er veel meer ingewikkeld
door Ligtgeloovigheid en Bygeloof, dan door Eerzugt
of bet denkbeeld van een gelukkiger lot, 't geed zy ziclz .
niet
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Diet zouden wecten to bezorgen , zelfs als de gclegcr.heid zich gunftig aanboodt. Die het bedaardfe fchyrien, zyn zo nydig en jalours, dat men zeldzaam op
hun een volkomen vertrouwen kan ftellen . De wettcn
des Lands verbieden alien daar uit to gaan, en de onkunde, waar in zy leeven, bepaalt hun tot hun eigen
Land, en doet hun 't zelve hoog fchatten : alles, «pat
men hun van andere Landen verhaalt, houden zy voor
verdichtzelen .
De Mannen en Vrouwen, in Tonquin, zyn van eene
middelbaare grootte, doch welgemaakt ; het aangezigt is
breed, zonder zo plat to weezen als dat der Chineezen ;
zy hebben kleine oogen en kleine neuzen, zwarte en lange hairen . De Mannen zyn eenigzins gebaard, en zy
fnyden den baard niet af, de Jorgens moeten hec hoofdhair halvcmaanswyze affcheeren . Men ziet onder hun
geene mismaakten . De Vrouwen zyn vry fchoon . Lieden van rang zien'er zo zwart niet uit als het gemeene
Volk : hunne kleur gelykt zeer naar die der Spanjaarden
en Portugeezen. Schoon de Kinderen van beide Sexen
zeer witte Tanden hebben, maaken zy, den ouderdom
van achttien of negentien jaaren bereikt hebbende, dezelve zwart even als de 7apanxers. Zy laaten, op hec voetfpoor der Chineezen, hunne Nagels groeijen, de langfle
worden voor de fraayfte gehouden : doch deeze gewoonte bepaalt zich tot de Mandaryns, de Geleerden, en an .
dere Lieden van een onderfcheiden rang . De Vrouwen
verwen haare Nagels rood, gelyk in meer Oosterfche
Landfchappen : het is zelf eene fraayheid de Handen en
Voeten met eene kleur, na het roode trekkende, ge .
verfd tehebben . Het GemceneVolk draagt kous fen, fchoenen, noch muilen . De kleeding der Mannen bel}aat,
voor eerst, in eene foort van floffe, verfcheide ellens
lang, waar mede zy zich omgorden en dekken, 't geen
de fchaamte wit dat men verberge . Ten tweeden, in
een lang kleed, voorzien van zeer wyde mouwen, 't
welk over elkander flaat, en met een knoop aan de regtc
zyde wordt vastgemaakt, en dus het geheele Lichaam
bedekt. Als zy werken of verre to gaan hebben, draagen zy doorgaans alleen den eerstgemelden gordel . De
$urgervreuwen gaan zedig gekleed . Zy hebben een
lang fchort, en een of meer kleeden, van dezelfde gedaantc a1s die der, Manner ; dock veel korter. De borst
dek-
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dckken zy met een ftuk dock of zyde, van gedaante ais bet
hart, deeze borstlap client haar tot cieraad ; zy draagen
baggen in de ooren, en armbanden van goud of zilver ;
meestal hebben zy, even als de Mannen, kousfen , noch
fchoenen aan . Ryke Lied en, of die eenige waardigheid
bekleeden, draagen zeer breede en lange fchoenen : een
onderkleed met nauwe en korte mouwen, van dezelfde
kleur als bun ander gewaad, en over alles been een langen mantel . De Kleederen der Tonquiners zyn meestal
witagtig, of van de natuurlyke kleur der zyde en katoen .
Het zwart words alleen bewaard voor de aanzienlykfle
Perfoonen . De Mandarynen en andere Staatsbedtenden,
draagen, als zy in bun atnptwerk bczig zyn, of ten Hove verfchynen, mantels van een fchitterend zwarte kleur,
na donker violet trekkende . Bet Volk klecdt de Kmders niet eer zy zes of zeven jaaren oud zyn ; eenige geeven ze een Camifool aan, 't gees tot den navel raakt :
doch de meeste loopen geheel naakt .
De ftaar des Volks in Tonquin is allerongeiukkigst
bet moct zwaare belastingen opbrengen, en is genoodzaakt zeer moeilyken arbeid to doer . Elk Mensch betaalt, zints zyn achttiende of twintigfte jaar, 's jaarlyks
voor zyn hoofd, van drie tot zes ryksdaalders, dit is
meerder of minder, naar de rykheid des gronds, welken by bewoont . Hier van is niemand uitgezonderd,
dan de Prinsfen van den bloede, de Bedienden van 's
Konings paleis, de Staatsdienaars , die Burger- of Krygsampten bekleeden, de Geleerden, de Soldaaten, en
cenige andere Perfooncn, die dit voorregt in Eens koopen . Behalven dit hoofdgeld zyn alle Tonquiners, geene
uitgenomen, verpligt tot de Vecquan, of Hcerendienst
dat is, zy moeten in cigen perioen, of door anderen,
die zy betaalcn . aan de opcnbaa re werken arbeidcn .
Dewyl de Chineefen langen tyd Tonquin order hunne
magt haddcn, hebben z y daar hunne Wetten, hunne
Taal, hun Schrift, en bun Godsdienst ingevocrd . De
Chineefche Taal is, in dit Koningryk tot no ; de geleerde
Taal ; dock van dit Taaleigen hebben de Tonquiners zulk
een Brabbcltaal gemaakt, dat de Chincefen hun niet ver .
ftaan, wanneer zy in derzeiver tcgenweorctigheid fpree .
ken : alleen leezen en begry {yen zy die , als zc in hunne CharaEters wordt afgebeeld . Dc Taal dcr Tonquiners bef'aat
bykans geheel en al uit woorden van edn fyllabe, en
K k 2
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gcl\ ht naar eene foort van muzyk van verfchil'ende toonen : din enkel woord drukt elf of twaalfderlei onderfclieide zaaken uit : bet eenig onderfcheid betlaat in het
voluic uic to fpreeken, in de item to fmooren, to rug to
liouden, of nicer of min den toon to verzwaaren . Het
gebruik is to Tonquin de eenige Taalregel .
Zonder de tocttemming der Ouderen of der naiste
Bloedvrienden , die de Hoofden der Gezinnen verbeelden ,
i;unnen de Inwoonders van dit Rvk niet trouwen . De
Wetten verbieden het Huwelyk tusfchen Lieden van denzelfden naam en denzelfden ftam, in cene rechte line : doch
in de zydlinie is geene graad verbooden : men kan zelfs
twee Zusters trouwen . Het flaat den Man vry zone
Vrouw to verkoopen, of met zekere plegtigheden con
fcheidbricf to geeven :loch de Vrouw kan den Man nooic
verlaacen zonder zyne toettemming . De Vcelwyvery is
in Tonquin geoorloofd, en heeft 'er dikwvls plaats . De
eerstgecrouwde Vrouw, of die, welker Ouderen de rykRte en aanzienlykfie zyn , voert het bevel over de andeie, en draagt alleen den naam van Egtgenoote .
Dc Lyk- en Godsdienstplegtigheden der Tonquiners
komcn in alien deele met die der Chineefen overeen, en
verdienen dus niet dat wy 'er byzonder van gewaagen .
In dit Koningryk worden de volgende Weetenlchappen beoefend . De Zedekunde, de Wiskundc, de Nacuurkunde, de Steriekunde, de Regtsgeleerdheid en de Gefchiedenis des Vaderlands : men leert ze, even als in
China, uit de Werken van eoNFUCius , en diens Verklaarderen . In de Starrekunde zyn de Tonquiners niet zeer
bedreeven . De vervaardigers der Jaarboeken, die op last
Nan den Vorst arbciden, worden met den dood getlraft,
als zy eenige gebeurtenisfen, die tot andere Volken
betrekking hebben, daar in mengen . Zy mocten, langs
onderfcheide trappen, opklimmen tot de hoogte, na
welke zy ftreeven, als ook tot de Bedieningen en Waardigheden des Koningryks, die alle belooningen zvn van
Letterverdienften . De Eerampten neemen een einde
met den dood des Bekleeders . De onmiddelyke Erfge~iaamen van den naam der eerfle Staatsperfoonen, hebben
geene andere onderfcheiding dan dat zy vry zyn van
belastingen : een voordeel, 't welk op hunne Kinderen
iiiet overgaat, als die in den rang van gemeene Burgers
wederkeeren, waar boven hunne eigene verdiente alleen
hurt
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hun kan verheffen . Bet flaat elk niec vry, zich op de
CViskurdige Weetenfchappen toe to leggen : men zou
hem, die ., zonder u tdruklyken last , zich daar in bevlyti,,de, vcrdcnken van eenen toeleg tegen den Staac .
Dewyl men de Wiskunde , anmerkt als dc Weetenfchap
van de geheimen des Hemels, en den daarin kundigen
voor icmand houdt, die over het lot der Koningryken
kan befchikken : overzulks verkiest de Vorst zelve zyne
WViskun .fcnaars, en flclt ze onder de Gelcerden van den
cerflen rang .
De Tonquiners hebben geen nauwkeurig denkbeeld alroos van de verdeeling onzes Wereldkloots in Aarde en
i e .; , of van de onderfcheidc deelen des Heelals . Niets
is ongeryrnder, dan de wyze waar op zy de gemeenstvoorkomende verfchynzels der Natuure verklaaren .
Zy bevlytigen zich niet op het leeren van eenige vreemde Taal . De Koning heeft alleen eenige Tolken, in de
Chineefche Spraake, in die van cenige nabuurige Koningryken, en de Portugeefche . De Portugeefche Teal heefe
den voorrang boven de andere Taalen van Europa, om
dat cen bedorven uitfpraak dier Taale de Handel-taal is
coon geheel Oost-Indien . en dat de Schepen, die van BaLivia komen, Indiaanfche of Africaanfche Stuurlieden heb .
ben, die zich van deeze bastaardtaal bedienen, welke
veele Kooplieden, als ook hunne'mindere Bedienden,
Mannen en Vrouwen, vcrflaan en fprecken .
In Tonquin hceft men eenige Schilders, die zich bezig
houden met het vercicren van Tempelen en aanzienlyke
Hu ;zen :doch hunne'kunst is nogzeeronvolkomen,enzal
zeerlangwerk hebben om tot volmaaktheid to geraaken :
dewyl zy zo zeer gehegc zyn aan oudc gebruiken . De
13eeldhouwers bepaalen zich om lompe Standbeelden to
maaken , voor het meerendeel gefchikt om de Geesten,
dear geeerd, onder fchrikbaarende gedaanten to verbeel_
den : zy fchynen to gelooven dat het toppunt hunner
knnfle beflaac in ze affchuwelyk en vreemd to maaken .
Dc Tonquiners hebben geen denkbeeld van Plaatfnyden :
loch de Drukkunst hantecren zy even als dc Claineefen ;
An sere Kon(ien en Handwerken worden, in dit Land,
nict zeer bcoefcnd : dc vischvangst is de bezigheid varr
l .e : meerendeel der Inwoonderen .
De Portugeezen, de Franf hen, de EngeTfshen en de Holla ::c'es , had .len, in vroegeren tyde, H<<ndelplaatzen in
K k ;
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Tonquin : doch, tegenwoordig gaat 'er weinig Handel om
tusfchen de Kooplieden van dit Ryk en de Vreemdelingen ; de Chineefen alleen uitgezondcrd . Doch eon Land,
zo ryk in zichzelven als Tonquin, zou in ftaat zyn om
eenen verbaazenden handel met gehecl Europa to dryven .
Her grenst aan de rykite Landfchappen van China, en
zou , door dic middel, in ftaat weezen om eon groot gedeclte der voortbrengzelen van dat wyduitgeftrekt Ryk
to trek- ken ; welker vertier zeer wel zou gaan in de handcldryvende Steden van Tonquin. Desgelyks zou men
'er de Koopwaaren van Europa en Indie kunnen been voeren : loch, ten then einde zou bet noodig weezen, dat
men meer vryheids aan den Handel verleende, dat de
knevelaaryen der Mandaryen 'er niet als gewettigd wares, en dat men bet oprigten van vrye Handclplaatzen
toeftondt aan Vreemdelingen, die zich binnen in 't land
wilden nederzetten om daar hunanen Handel voort to zetten : 't welk zeer vcel voordeels aan bet Hof en aan bet
Kouingryk in 't algemeen zou geeven . Dan bet Ryks .
beftuur van Tonquin heeft de oogen nog niet geopend
voor deeze bronnen van winst, en is bevangen met de
valfche vrees voor de omwentelingen en invallen der
vraemde Mogendheden, waar toe cen inlandfche Handel
gelegenheid zou kunncn geeven .
'Er zyn twee Opperhoofden in Tonquin, fchoon 'er
rnaar een is, die den naam van Dova voert,en de onderfcheidende merktekens der Koninglyke waardigheid
draagt : by fchynt ook de hoedanigheden daar van to
bezitten . In zynen naam worden de Wetten aangekondigd : men denkt dat by alles befchikt, en met de daad
$eeft by geen deel altoos in bet Ryksbeftuur . Hy is
Diet meei dan een Koning in vercooning, die binnen zyn
p,leis opgeflooten zit, en enkel onder zyn bevel heeft
eene kleine Krygsbende, die hem tot Veripieders dienc .
Twec of drie maalen in een geheel jaar komc by uit zyn
paieis, tot bet verrigten van byzondere plegrigheden,
axis hot Zegenen des aardryks, 'c wells hy, even als de
Kc ;zcr van China, doet, door op eene ftaatlyke wyze
eenig bedryf van den Landbouw to verrigten, De Overftc van de Krygsbenden des Ryks is eigenlyk de Man ,
die re-Cert . Hy heeft do volftrektfte opperma t , en
;e~-ft ze aan zyne Miitammelin2en over : deeze gewigti e
pc'~ t
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post is, zints drie ceuwen, erflyk geweest in zyn geflacht.
Decze wonder vreemde verdeeling der Oppermogendheid, die den fchyn daar van aan den eenen, en het
weezen aan den ander fchenkt, is tegenwoordig eene
grondgefteltenis van den Staat geworden, en klimt op
tot, eene Staatsomwenteling, meer dan drie honderd jaaren geleden voorggvallen. Een Visfcher, MARK geheeter , durfde den Throon overweldigen . De Roover TRING,
bekwaamer ddn MARK, bediende zich behendig van het
misnoegen des Volks , kelde de Kroon weder in hander,
van de oude Bezitters, voor zich en zyne Afftammelingen den tytel van Overften der Krygsbenden van den
Staat behoudende ; by ftelde zich aan als de eerfte onderdaan en vertrouwde Staatsdienaar des Vorften ; doch,
onder deezen dekmantel van onderdaanigheid en eerbied,
wist by alle de voorregten der Oppermogendheid aan zy . .
ne Bediening to hegten : de Koning zelve maakte ze erflyk in hec Gcflacht van TRING, 't welk dezelve nog heden ten dage bezit . De Koning heeft nooit zyn best gedaan om de regten der Kroone weder to krygen ; dock
de Veldoverfte het menigmaal ondernomen our-het ove .
rige van de oude magt der Dovas zich aan, temaatigen .
Fly volvoert de plegtigheid, om de Staaten van Tonquin
van boosaartige en kwaaddoende Geesten to zuiveren ;
eene plegtigheid die de Koning alleen behoord0 to verrigten, en die by door den Overften laat waarneemen .
Allerongelul .kigst zyn de Volken ; aan de Oosterfche
Dwangregeering onderworpen . Te Tonquin, is het Volk
arm, en de armoede van elk Ondertlaan, uit de elendc
van alien ontftaande, maakt die algemeen . Het is een
tiring van jammeren, buicen welken de eigendunklyke
Behcerfcher zich in zyne verbeelding plaatsty en doer
beweegen door zyne voornaamfte flaaven, 'die in zyne
oogen niet meer zyn dan de minften zyner Onderdaanen
dewyl alle middelen onzekere bezittingen en de waardigheden maar voor een oogenblik zyn, kan vlyt en werkzaamheid niemand verzekeren tegen de algemeene clende .
Ire eerzugt, om, door uitfieekende hocdanigheden en eenen grooten naam, boven anderen uit to munten, words,
onder alle willekeurige Regeeringsvormen, misdaadig ge_
rekend , en wel byzonder onder zulk eene willekeurige
Regccringsvorm, in welke het verdeelde gezag tusfchen
twee
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twee Opperhoofden niet kan misfen de onrust der over .
weldigers Reeds to vermeerderen .
Indien eenige
Handwerken, eenige Kunften, indien de Landboiiw,
daar nog eenigermaate bloeijen, het is om de onvermydelvke behoeften to voldoen van een volkryk Land : de
noodzaaklykheid alleen doec zc in ftand blyven ; het
Staatsbeftuur bemoeit'er zich niet verder mode, dan in zo
verre zy moeten ftrekken orn de belascinggen op to brengen . De aanmoediging der noodzaakl\khe:d bepaalt zich
to Tonquin cot zeer weinig : en 't Been de bedryfloosheid, waar toe dit Volk gebragt is, daar beftcndiger zal
maaken dan in eenig ander deel van 't Oosten, ont(taac
uit de plaats, welke zy op deezen Aardkloot bewoonen ;
de altoos gelyke warmte der Lugttceke, en de bykans
zekere vrugtbaarheid der aarde . Het weinige, 't welk
dit Volkbehoeft om to leeven, zich to kleeden en huisvesting to verkrygen , doet her zelve cien prihkcl der belaoefte noic zo flerk •g evoelen als de Inwoonders van gemaatigde Lugtftreeken, waar de onbeflendigheid der jaargetyden, de onzekerheid der oogften, en de behoeften
des leevens, hun in eene geftadige werkzaarnheid houden ,
cn verpligteti om in Mytbetooning de middelen van be:aaan to zoeken . •
Een Oostersch Opperheerfcher
fchynt zyne rust, en de onderwerping zyner onderdaanen,
to verbinden aan de elende in welke by ze houdc : dit
denkbeeld is een gevolg van de wyze waar op zyne
Staatsdienaars ., die alleen een oogenbliklvk belang hebben, de zaalten'befchouwen . De eigendunklyke Oppervorst, in weelde en 'wellust verzonken, ziet niets door
eigen oogen, by laat over niets zyne gedagten gaan : als
by uit dien ftaat van kwyning bekomt, is by een ont- aakte dolleman, die, onkundig zynde van de waare
©orzaak des kwaads, door zyn woedend gedrag, daar
aan nieuwe kragt byzet : in flede van deszelfs voortgang
to ftuicen, bezwaart by het Volk, verwekt hec toe
tivanhoop, en laat het Been ander uitzigt open , dan om,
in eenen opftand, den Dwingeland van zynen Throon to
bonzen , terwyl by in zvnen val de werktuigen zyner
verdrukkingen mede neemt .
In een Land, waar de warmte der Lugtflreeke zeerveel
aanleidinge geeft tot losbandige Zeden , is het cene verftand :ge Wet, de Ouders verantwoordeli ; k to maaken \ oor
her gedrag h ;wn :;r Kinderce, Wane= older dc Bergbe
a
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bewoonders, die voor Wilden gehouden worden, eene
junge Dogter zwanger , en dit eenen Mandaryn aangekondigd wordt, is zulk cen geval genoeg om den Vader
en Moeder van alles re berooven, door do zwaare geldboeten, hun afgevorderd, om dat zy met nauwer gelet
hebben op 't gedrag hunner Kinderen .
De fmaak • in Schotiwburgvertooningen moet zeer eigen
weezen aan Menfchen in den ftaat der Maatichappye : dewyl men by de onkundigfte Volken, en die bet minst
met de fraaije Kunften ophebben, daar van cenig fpoor
aantreft . In alle de Steden en Dorpen van Tonquin
zyn Iluizen, daar Zinghuizen geheeten : openhaare Zaa_
len, waar de Inwoonders zamen komen op Fcestdagen,
en zich vermaaken, met fchouwtooneelen . De Speelders worden doorgaans voor een nags gehuurd, en zyn
vier of vyf perfoonen, op eene allervreemdfte wyze ge_
kleed : de gezangen, die zy aanheffen, de rollen, die zy
fpeelen, zyn meest al tot eer van hunne Koningen, of
Groote Manner huns Volks : doormengd met llefdegevallen , of betrekkelyk tot gebeurtenisfen, eenige byzondere landftreek betreffende : deeze maaken bet voornaamfte gedeelte dier vertdoningen uit, en loopen in vyf of
zes afdeelingen af, tusfchen beiden heeft men dansfen,
altoos uitgevoerd door Vrouwen . Zy zingen mede ; en
worden dikwyls geftoord door een die de rol van hansworst fpeelt, en zyn best doet, al bet gezelfchap to
doen lachen door zyne grimmasfen en geestige :lager .
De . Haanengevegten maaken ook een gedeelte van de
Tonquinfclae vermaaken uit, en byzonder van bet Hof.
De Koning laat Haanen tot dat einde opvoeden ; doorgaans zyn deeze Over vinnaars , fchoon de Hovelingen
altoos daar tegen wedden : eene wyze van hun hof to
maaken, die op -zeer veel gelds to ftaan komt ; doch
naar welke zy zich moeten fchikken, om door den Vorst
net een gunftig oog aangezien to worden .
In onze befchaafde Landen is 'er niets lastiger voor
een' Zieken, dan zich omringd to vinden van drie of vier
Gencesheeren : alien van een verfchillend denkbeeld, en
die elk bet door hem voorgefchreeven middel met halfIarriceheld voorftaat . Te Tonquin hebben de Geneeshecren
en de Zieken het veel gemaklyker . ' Wanneer iemand
van aanzien ziek is, hceft Men de gewoonte om eene
belooning voor to ftellen aan elk, die hem geRcest . Dic
K k y
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veroorzaaakt een' grooten toeloop van Genees- en Heelmeesteren : elk hunner geeft op zyn beurt zvn Genees_
middel, 't welk men terftond betaalt, en de belooning
wordt gefchonken aan hem wiens middel men ontdekte
dat eene groote verandering tot beterfchap in den ftaat
des Zieken to wege bragt.
flaagt menigmaal gelukkig.
Verwonderlvk is het, dat, deeze vermenigvuldigde en
herhaalde Geneesmiddelen doorgaans den Zieken niet
doen verflimmeren : zy moeten niet zeer gevaarlyk, en
eenvoudig, weezen . De Geneesheer, aan wien men de
Geneezing der ziekte toekent, verwerft daar door groote agting, zonder dat zyne Kunstgenooten, en die met
bem den zieken behandeld hebben, des jalours worden
zy ontmoeten elkander menigmaalen, denzelfden zieken
bezoekende,en niemand hunner laat daarom naa hem op
to pasfen .

bit

GESPREKKEN VAN DEN BEER D .E'TJ1611N.E .
Tweede Dag .

had ik de eerfte flraalen van den aanbreekenden dag
N anwlyks
ontdekt, toen ik, uitgelokt door de frisheid van den mor-

gen, en he t vermaak van den voorigen dag, my naar den Heer
de Thdrnine begaf. Ik vond hem by zyne bloemen bezig . Hy
kwam naar my toe, zo dra by my gewaar werdt, en wy deeden
eenige treeden door den tuin. Ik verbeeldde my in die Elizeefche
Velden to zyn, welken men ons affchildert als bewoond door de
Rechtvaardigen . De zachte gloed der opkomende Zon ; de paarlen, die de dauw op alle de takken fchitteren deedt, het gordyn
van dampen , dat de gehuchten, en landen in 't verfchiet overdekte, en by tiappen in een doorfchynend gaas veranderde ; alle
de fchakeeringcn van goud, purper, en groen, die bet optooizet
van den Herfst uitmaaken ; deeze ganfche mengeling van voorwerpen, zamenloopende om het gezicht to verrukken, dompelde
my in eene zachte opgetogenheid .
Na my deeze tafereelen to hebben laaten befchouwen, vroeg
my de Heer de Thdmine, al glimlagchende, of ze my naar de vermaaklykheden der Stad wenfchen deeden? In plaats van de Paleizen en pragtige Tuinen der Glooten, voegde by 'er by, ontmoet
gy hier niets, dan eene redenlooze, en boerfche natuur : doch
deeze grillige verfcheidenheid, die in alle haare werken veifpreid
is, fchyrt my de eerite oorzaak to zyn van 't belang , dat zy in •
bo--
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boezemt. Dat men by zich zelven den indruk naga, then men op
bet gezicht onzer Vorstelyke gebouwen , daar her menschlyk vernuft alle zyne poogingen by can gevoegd heeft, om een denkbeeld
van de grootheid des bezitters to geeven, ondeiv.nd,- . De eerfte
befchouwing bier van verwekt acne koele verwondering ; dan het
verdriet maakt zich meester van u in het midden dier eenflemmi-e
heerlykheid. 't Is der verbeeldinge niet gevai :ig zich binnen 10
paalen der kunst beflooten to zien : overal daar zy de hand van
den mensch ontdekt, oordeelt ze dat het mogelyk ware beter to
doen ; en haare verwachting wordt niet vervuld. De Mensch mag
zich vry gedenkzuilen optichten ; zy worden c'oor zyne zwakbeid
bepaald ; maar de voortbrengzels der Natuur zyn zo verheven, als
zy zelve is .
Wy gingen 21tten op cone bank van Zooden, van waar onze
oogen langs eene ttitgebreide vlakte doolden . Gelu'kkig ooid,
zei de Hear de Themine met een zoort van vervoering ; gelukkig oord ; daar men nog kan beminnen, genieten , deaken , vry
zyn, daar de wetten, door de zeden, geeerbiedigd worden! Jat
ik heb flegts geleefd van hat oogenblik, dat ik my in deeze wykplaats begeeven beb ; d :n, welke moeilyke wager heb ik moeten
doorgain, om tot bier aan toe to komen! 8 hoe bekoorlyk is de
afzondering op her Land! en juist to pasfe komt her, afgefcheiden van de Waereld to leeven, als men haar onnut wordt . 't Is
dan, dat men zich in den fchoot der vriendfchap, in den omgang
met de Zanggodinnen, in de vrolyke eenzaamheid van 't Land,
van zynen arbeid verkwikt ; 'c is dan, dat de oogen, verlicht otntrent de begochelingen van het leeven, bet verrukkend gezicht
der natuur genieten .
Ik houde my bier nader by dat groote
Weezen, daar ik eerlang weder by vervoegd zal worden . Het
fheelt my in bet midden dier boompn to verouderen, die ik heb
zien gebooren worden . In de fchaduw van myn digtbewasfen
Laanen peinze ik in ftilte op de orde en famenilemming van 't
Heelal : ik denke aan de onfluimige tyden, die 'ik in den draaikring van de Waereld heb doorgebragt, en ik zegen myne fchuilplaats. 6! Hoe treur ik over die menigte van kleine drifter ,
welken bet menschdom to vaak beftormen! hoe fchaam ik my
thans over 't gewicht, dat ik eertyds aan de gunflen van 't lot
hechtte, terwyl ik de weezenlyke goederen verzuimde ; die, welken my de tyd niet kon ontrukken ; naamlyk de inwend ge vrede,
de genietingen van de Ziel, de liefde tot de Deugd! War zyt gy
onvoorzichtig, gy! die can bros gevaarte op hct Zand bouwt,
dat de wind van 't geluk vernietigen kan ; en hoe gelukkig zyn
de zodanigen , welken bun genoegen met doen afhangen van
de giilligheid der algemeene bevattingen, noch van den uitflag
dcr gebeurtenisfen!
Dit gefprek, in 't walk de Grysaart door bet vuur der jeugd
hezield fcheen, deedt hem zich verder uitlaatcn over 't waar
ge uk van den 111ensch .
BY
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Hy maalde bet met de alleraandoenlvkfte trekken , en met do
welfpreekendheid van een gevoelig hart . Ik viel hem al zuchtende in . Wy zyn voor bet geluk gefchaapen, zegt gy ; at
wat ons omringt hers oept ons tot dit eerlte beginzel ; ooze begeerten gaan 'er zonder ophouden naar uit : doch waaroin ziet
men midlerwyl zo weinig gelukkige menfchen? Heeft ons de
natuur willen hedriegen, met ons begeerten to geeven, die zy
niet vervult a Ho -den wy ons van hair to befchuldigen iep myn
Wysgeer uit . De Mensch heeft zich zelven ketens'Igefmeed,
en by heeft geloofd, dat by niet vry gehooren was ; by heeft
zich driften verwekt, die zyne nooden vermeerderen, en by
heeft zich ongelukkig gevouden . Door zyne valfche redeneeringen verward, heeft by in de doos van Pandora bet beginzel
der verdorvenheid gezocht, dat by om zich been hadt . Zinnelooze! words gy dan niet gewaar dat dit Zaad in uwe eigene
dwaalingen huisvest, in bet rnisbruik, dat gy van uwe vermogens maakt! Befchouw dien ryken hezitter van een vruchthaar
landgoed : by werpt een ny •d ig oog op de akkers van zynen
bunt man . d ! Zegt by , zo lilt die heuvelen , met Wyngaardftammen bep'ant, verkiygen kon! Zo ik meester wierd van die
weide, orn myn Landgoed to volmaaken ! de fchatten der beide
Lndien zouden my met bekooren! Hy verkrygt dien grond ; en
by vocdt weder nieuwe wenfchen . De Gierigaait, droefgeestig by zyne geldkist gezrten, telt de inkomften van zyn good,
die by zonder ophouden tracht to vermeerderen : by houdt zich
bezig met bet in vreewde hander to laaten omloopen, om hoc
met tneerder overvloed naar z ch toe to zien vloeien ; by wordt
grys in deeze bezigheid, en fterft, zonder lets genooten to
liebben . Bezie den Eerzuchtigen : by verwacht den val van
een' Mededinger, ow heir op to volgcn ; van fport tot fport
veiheft by zich, en, altyd to ontvreden, reikhalst by geftadig
cm hooger to klimrnen . De Koopman wit zynen handel uitbreiden ; de Landman zyne oogsten vermeerderen ; de overwinnaar zyne Wingewesten vcrgrooten . De Arme vormt zo wel
ontwerpen in zyne hut, als de Monarch op den troon . Elk
begecit, elk ontrust, en vermoeit z ;ch ; en bet levee vervliegt
onder bet najaagen van de y ele herfenichimmen der hoope!
ht boor alle menfchen bet voorleedene pryzen ; zich over bet
tcgenwoordige beklaagen, en naar hot toekomende zuchten . Icder is to onvreden over zynen itaat, to ontreden over zyne
bezittingen . De wa'ging volgt ons in de veiinaaken ; de zoig
in den arbeid, en de verveelcndheid in de rust . Even als een
zieke, wiens ligchaam pynlyk blyft ; naar tvelken kant by zich
heert, vindt by zich neigens wel . Do Hoveling neemt zyne
toevlucht tot de Stad, do Stedeling tot bet Land, en de Boer
button zyne hut. Wy ontdekken hot geluk op cen zekeien afftand ; dan bet geluk gelykt naar die kesten, well ;en men op
Zee in 't vcifch:et bcfchouwt, en die fchynen to viucbten na-r
Waate
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men ze nadert . Zult gy zeggen dat de mensch tot zulk
een moeilyk leven gefchapen zy? Neen zeker niet! ontneem
hem zyne buitenfpoorige diiften, zyne voorooideeien, de gebreken die by in de burger verkeering aangenomen heeft ; en
gy zult zien, hoe 'er, als uic eene zuivere bron, flioomen van
gelukzaligheid in zynen boezem vloeien . 6 ! Wat zou by gelukkig zyn, zo by zyn genoegen zocht in de middelm-ati gheid,
in de beteugeling zyner begeerten, in de kennis van zichzelven! Zo by de onmaatige wenfchen, de cerzuchtige ontwerpen,
den laagen nyd, en de angstvallige zorgen voor bet toekomende
van zich verwyderde . Zo by zich fchikken Iron naar de veranderingen der tyden ; naar de flagen der Fortuin ; naar de vervolgingen der boozen . Zo by, gelust in bet midden der tegenheden , en van zyne deugd veizekerd, met Socrates uitriep :
• Zy kunuen my doen fterven ; maar zy zullen my geen kwaad
• doen" .
En in de daad, waar over zon de deugdtaame mensch zich
beklaagen, als by hot getuigenis van zyn geweten, en de inwendige kalmte voor zich heeft? De tegenfpeeden, die by ondervindt, zyn de vruchten der menfchelyke inftellmgen ; maar
de yrede van zyne Ziel is 't work van zyne deugd . Hy weet,
dat hem de Natuur tot Koning van bet aardryk gefchapen hadt,
en dat hot onze wetten zyn, die hem flaaf maaken . De deugd' de
deugd alleen! zie daar zyn fteunpilaar, zyn doelwit in de bezigheden , zyne vertroosting in 't onheil ! Gerust by zichzelven ,
fmaakt by meerder vreugd op zyn bed van fmerten, dan do wellustige op roozen . Duizend flreelende herinnerir:gen wiegen zyne zorgen in den flaap ; en de hoop van een bekoorlyker verfchiet giet den balzem der blydfchap in zyn hart . Hoort gy
niet eene heimelyke ftem, die u in de kalmte der drifren toeroept :
• Betracht hot goede op aarde, en gy zult 'er de belooning van
• erlangen. Bedroef u niet over de vooibygaande rampen dee• zes ]evens ; 't is een donkere nacht,die door een fchoonen dag
• zal gevolgd worden" . Helaas! hoe menigmaal heeft dit denkbeeld myne traanen wedeihouden , als ze gerced waren to ft,oo.
men . Ik zeide by my zelven ; laaten wy met mood lyden . 'Er
beftaat een Weezen, dat boven alle Weezens verheven is ; dat
op dit oogenblik myne ge .lachten beoordeelt ; dat in myn hart leest,
en dat eens myne poogingen in aanmerking zal neemen . 6 . Myn
jonge Vriend! wat is do ieis vzn dit leven eene geringe beuzeling, als men op do Eeuwigheid denkt! Ik begryp her oogmerk
dier Wysgeeren niet, welkeu zich beyveren, om de ftreelen'fte
hoop van den ongelukkigen to verwoesten , door hem de vernietiging, als den eenigften eindpaal zyner wed, : rwaard,gheden, to
vertoonen . Dit is een barbaarsch zamenftelzel, dat alle gelukzaligheid den bodem inflaat . Voor my ,ik zou, tcn kostc van alle de
goederen deezer aarde, bet gevoekn myner onfterflykheid niet willen afftaan . 4ls ik in bet midden myner bosfchen wandele, die
do
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de Herfst kaal gemaaKt heeft, en ik de bladen onder myne vocten
boor zuchten, dan leidt eene zachte droefgeestigheid myne zic-t
in het midden der tooneelen van myne jeugd . 1k herinner my de
vrienden, die ik verlooren heb ; ik vinde my weer by hen ; hunne vertooningen gaan voor by my hecn ; 't fchynt of ik iben nog
toefpreek . Ik brenge my den tyd to binnen , dat ik hen zal gaan
wederzien. Zomtyds verbeelde ik my , dat hunne weldaadige
fchimmen boven myn hoofd zweeven, en om my waaken . Als
ik aaneenig gevaar kom to ontfnappen, dan overreede ik my, dat
zy myne befchermgeesten waren ; als bet my gebeurt eene goede
daad to bedryven, dan vleie ik my dat ze 'er getuigen van zyn,
en my toejuichen . Zo dit eene harzenfchim zy, 't is die van een
gevoelig hart, en ik wit ze nooit verliezen . 't is waar, wy
weeten weinig van de natuur der geesten ; dan 't is wreed, to
onderilellen, dat de Dood alle banden, die ons aan de liefde,
nan de vriendfchap, en aan de natuur vetbinden, breeken zal ;
en dat deeze zo dierbaare voorwerpen voor ons zyn zullen .
als of ze niet meer waren . 't Is nog veel wreeder , voor to
wenden, dat onze ziel, welke van eene hemelfche afkomst is,
een zelfde wyze van beflaan met de hoofdfloffen zoude hebben . De eerfle, die bet dacht, moest van fchrik to rug deinzen . De eerfle, die bet gemeen maakte, moest zich van GodsIasteringen zien befchuldigen . Een famenf}elzel, inmiddels, dat
de ongeregelde driften begunfligde, dat alle deugd vernietigde,
dat de menfchen, noch voor eenige flraf, nosh voor eenen
rechterfloel, na dit leven, beducht deed zyn, zulk een zamenftelzet , ik begryp bet, kan aanhangers hebben .
Toen heeft de onmenfchelyke Moordenaar zich gerust nedergezet, op bet graf van eenen vriend, den by doorftooken haft,
en by heeft gezegt ; ik zal geheel flerven! Toen heeft de verachtelyke verleider, uit de armen van een ongelukkig meisje komende . dat by aan haare traanen overliet , de wroegtngen onder
zyne voeten veitreeden ; en de verborgen misdaadige, die aan de
waakzaamheid der wetten ontfnapte , ging met een opgeheven
voorhoofd . Dan, voor dat gering aantal menfchen, welken de
vernietiging noodig hebben, hoe veele zyn 'er, voor wciken de
verwachting van een ander (even troostryk is'. en welke is dan de
onderneeming van die onmededogende fnappers , welken , met
hunne drogredenen gewapend, de verdrukte onnozelheid in bet
oor fluisteren : , Gy ziet de ondeugd zegepraaten, en de deugd lyden ; gy belluit 'er uit , dat 'er voor de cene en de andere ec• den
„ ne bedeelende Gerechtigheid na den dood bewaard blyft. Dit
• is eene dwaaling van 't gevoel, die de overweeging omver„ werpt ; 't is eene gedachte, die uit den Hoogmoed gebooren is ;
• welke waant dat bet Opperweezen zich met dit klein gedecl •
• to der wacrelden bezig houdt, om de nietige aardwormen,
„ die bet bewoonen, to ftrafen, of to beloonen, naar moat-, zy
." Zoudt gy well
) of kwalyk, betracht hebben
Is, hunne wetten wet
g e.
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gelooven (Tat deeze redenen, met hedriege yke bewyzen beklced,
een' geruimen tyd diepe indrukkcn op my getnaakt hebben? 11c
moct u, myn vriend! myne eerfte onderzoekingen omtrant dit onderwerp mededeelen . 't Is been Wvsgeer die tot u fpreckt ; 't is
een eenvoudig mensch, die de waarheid in de oprechtheid van
zyn hart gezocht heeft . De Hemel heeft myne poogingen gezegend ; by heeft de nevelen, die myne cede ovcrdekten, opgehcldcrd, en ik kan u verzekeren, dat ik thans even zo fterk van de
onfterfelykheid myner Ziele overtuigd ben, als van myn eigen
beftaan .
De Hear de Thdmine werdt op dit cogenblik verhinderd . 'Er
kwamen eenige vreemdelingen aan ; by ging zich bezig houden
met de plichten der gastvryheid ; en bet gefprek wierd tot een
volgenden dag uitgefteld .

PROM OVER DE DEZIGHEDEN Erg VERMAAXEN DE5 BUITENLEEVENS .
(Naar her £ngeltch .)

onlangs hebben ivy onze Leezeren op cen Buitenplasts
Z eergebragt
(*), die ter fchets ftrekte van bet misbruik des

Buitenleevens ; bet lust ons thans eene Proeve mede to deelea
over de Bezigheden en Vermaaken van 't zelve.'

In cen ryk en befchaafd Land zullen 'er altoos veelen gevonden
worden, die, gebooren tot her genot van voorvaderlyk gewonnen
of 'erkrecgen rvkdommen , zich nict zetten om eenig Ampt te beklFeden of cenig Beroep waar to neemen : ook zyn 'or niet wcinigen, die verftands genoeg bezitten en gebruiken orn zich nit den
woeligen drang der wereld to begeeven, als zy genoeg gelds gewonnen hebben, om de rest buns leevens , naar bet plan, door bun
g evorind, in ftilte to flyten . Doch, waar deezen zich ook nederzetten, louterc Werkloosheid baart geen genoegen ; maar is een
onophoudelyke welbron van verdrietlykheden : de werkzaame
geest moet eenig voorwerp vinden, of zich zelven befchikken .
Vermaak wordt, derhaiven, voor den Ledigen, een fluk na 't
welk zy errftig zoeken . Waar in 't zelve beftaat, en hoe zcer
zomm`gen daar tcgen mogen uitvaaren, zal bet gezogt worden
door alien, die de vryhcid van verkiezen bezitten . Het voegt,
overzulks, den Ze .elceraar, nict alleen de Pligtsbetragting aan to
dringen ; inaar voorwerpen op to leveren, die behaagen zonder de
ziel
(*) Zie boven, bl . 38v.
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ziel to verzwakken , en bet verlangen voldoen zonder de beginzels
to bederven .
De Tooneelen, die hot Land den oogen biedt, zyn meest alle
aangenaam voor den Mensch . De groene vlakte, hot bloemryk
veld, de kronkelende ftioom, de rwfchende heck, de weidende
kudde van groot en klein vee, hetgezang der vogelen, is alles in
ftaat om aangenaame gemoedsbeweegingen to verwekken . Doch
het ongeluk wil, dat hot meerendeel zich, met eene al to groote
vaart, langs bet (poor des leevens laat been voeren, om de aandagt to vestigen op 't geen de drift niet fterk wekt en prikkelt .
Belang en Winzugt zyn de groote dryfveeren ; een nauwe ftraat,
en een fomber huis in de Stad, waar Geld gewonnen kan worden,
hebben by veelen meer aantrekkelykheids, dan het ruime Land ,
en bet lugtig Buitenverblyf.
De groote Voorftander van Vermaak, nogthans , EPICURUS ,
plaatfte den Zetel zvns genots in een Hof . Hy oordeelde een genoeglyke plek gronds, op welke zich de aangenaamheden van Natuur en Kunst verdenigden, best gefchikt tot hot verfchaffen van
freelenden wellust . En zelfs de ftrenger Wysgeeren der Oudheid
waren niet zelden gewoon hunne lesfen to houden in do fchadnw
eens wyduitgcftrekten booms .
Hot blykt ten klaarften , dat de Natuur ten doel heeft onze oogen
to vermaaken . Zy verciert hot Veldtapyt order onze voeten met
Bone verfcheidenheid van fchoonheden . Zy kleedt den Boomgaard
en hot Bosch met cone steeds opeenvolgende verandering van
veelvuldige kleuren . De boombladeren zelfs ondergaan eene behaagelyke velwisfeling ; bet frisfe en leevendige groeu dei Lente,
hot donkeider groen des Zomers, bet vaale geel des Herfst, ververfchaft ecn Reeds afwisfelend vermaak aan do Verbeelding, die ;
ook genoegen neemt in do bladellooze boomtakken des Winteis .
Van bet naakte Mannetje tot de Moschroos fpreidt de Bloemtwn
eene oneindige verfcheidenheid van gedaanten en kleuren ten
toon . Men heeft dikwyls den fmaak der Liefhebberen van Bloemen en Plantgewasfen, als beuzelagtig, uitgelachen, en ten voorworp van gekkernye gefteld ; doch zonder redo . Bragt do Natuur,
de Tulp en de Lely, de Roos en de Angelier, bragt zy eenig
1{ruid voort om veragt en verwaarloosd to worden door c' .cn
Mensch, die zo zeer op zyn redelyk vermogen ftoft? Een enkelen zedelyken pligt to verzuimen om een Plant aan to kweeken,
ware niet alleen belachlyk, maar ook misdaadig ; doch de Schoonheden,voor ons zo ruim en ryklyk gefchapen, ongemerkt to laaten voorbyg tan , is niet min ondankbaar dan bot . Een flegt gefield hart vindt tveinig of geen vermaak, dan in deel to neemen
aan de bediyven der woelige wereld,waar bet gelegenheid vindt
om kwaadaartige driften den teugel to vieren : dan eene heminnelyke zielsgefteltenis doet zich doorgaans kennen, door fmaak to
vinden en to toonen in hot Plant- of Dierenryk .
De Noordiyke Landfchappen van Europa oordeeh men, in 't a!ge-
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gemeen , min gefchikt dan andete gunftige gciegene Gewesten orn
ons Landvermaak to bezorgen . Behalven eenige wemige laaren
van uitzondeting, zyn onze Voorjaaren, door de Dichters met alllen optooi der weelderige verbeeldingskr,igt befchrccven , door
. Zy ontleenen . hunue tafercelen dcr.sgaukodenvalig
Lente van de Italiaauen, die de lmnne volgens de Natuur fchildcrden . Een Hove Voorjaars Dag is by ons een algemeen voorwerp
yin gelukwenfching . Terwyl de vioege Lentebloemen hloeien,
worth men niet zelden van hot veld na do haarditede gedreeven,
om den gunren wind, zo geen hagelbuien, to ontwyken . Doch do
gemaatigdheid onzer Lugtflreeke veifchafc ons eene fchoonheid onbekend in de Lusthoven der hecterGewesten . VIreinigvoorweipen
hehaagen meer dan een welaangelegd groenperk ; doch bet zagte groen, 't wwrelk de giootfte fchoonheii daar van uitmaakt, wotdt
in de Zuidelyke Landfchappen met gevondcn . En wat de fchaarsheld onzer zcchte Lented igen aanbclangt, deeze doet dezeve ,
even als andcie vermaaklyke voorwerpen, to aangenaamer woiden .
En bet is uit deezen hoofde dat de Bewoonder der Nooidlyke
Lugttticekcn, net tegenftaande alle zyne dikwyls herhaalde klagten over dcrzelver ongunfligheden , de Hofvermaaken in ee,.e viy
hose maate geniet . „ Een fch„one Dag", zegt TEMPLE, „ iS
„ c .:ne ooit van Fee : t voor dc zinnen ; en dezelve zou ophou,, Hun zulk een Feest t; zyn, indicn elke Dig fchoon was".
Do zeden Her Herdelen en Landlieden zyn, mogen wy afgaan
op do hecilyke befchryvingen van via ar .rus, grootlyks verbasterd , en hebben zeer veel van den ouden luister verlooren . Do
bezighedun deezer iedeu flaan heden ten dage, over 't algemeen,
tot hct large en flo :dige over . Men laat ook than hot handlinaven der Hoven aan den Tuinman en Werklieden : en bet is niet
onvougiy c, ciat men bet work, 't geen vermoeit zonder te vermaahen , op den Daglooner laat aankomen . Doch 'er zyn veele Werkui'n,icden tct den Land- en Veebouw, en byzonder tot de Lusthc •v en, behoorende, die de keurlykfte Ptoeven in de Natuurlyke
Wy~hegee,te opleveten ; en dat ze zo wel vermaaklyk als aartig
en nut zyn kunuen zy getuigen, die dezelve ter hand genomen
Kh' n, en daar in flaagden : de zodanigen, hoe zeer ook zomrnn un de Landbezigheden met eon oog van minagting befchouw .n , zyn alleen bevoegde Regters ; en wy durven zeggen, dat
ninmand he , eigenaartige , bet recht geneuglyke des Buitenleevens
fui,iai,t, dan by , die zich da , r onledig houdt met den arbeid ,
wi_n zaaijen, planten en verzetten, werk geeft : en den wellust
dcr Natuure zoekt daar dezelve to vinden is . Hoe weinig words
d,t begreepen, door veelen, die huiten als in de Stad leeven :
v ti) plaats, maar niet van bezigheid, verandeien, of met foortgelyke
bcuze 1 mgen den langen Zotnerdag verfpillen, als zy den anders
veivcelenden Winteiavond dooden .
Cic,:no hceft, met vollen regt, onder do Bezigheden den Oudcr .l,nn voegende, Let atbeidon in een Lusthof geteld . Deeze
Ll
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arb6ld vordert geen diepdenken van den geest, geen zwaarellis
chaamsvermoeienis : en de voldoeningen, daar fit voortfpruitende,
hchaagen zotkier to verveelen of of to matten . Derzelver heilzaame invloed op de gezondheid is Gene bykomende reden om 'er
zich, in dien leeftyd, aan zo veele zwakheden blootgefteld, op
toe to leggen .
In meest alle befchryvingen van de verblyfplaatzen der Gelukzaligen, zyn de denkbeelden, van bet Hof- en Landvermaak ontleend, de heerfchende. Het woord Paradys is een wisfelwoord
voor dat van een vermaaklyk Hof. De Elizeefche Velden, by de
D~chteis zo hoog geroemd, worden opgecierd met alles wat de
verbeelding zich op bet land wellustig kan voorftellen . Eenige
dcr fchoonfle plaatzen van MILTON zyn deeze, waarin by bet gelukkig Paar afnaalt, bezig in bet bebouwen van dien lustiyken
oort . De Dichters hebben altoos ruime en fraaije fchryfftoffe
gevonden als zy zich tocgaven in de Landvermaaken . Wat wonder dat ooze Dichterlyke Landman POOT bet Al kerleeven zo gedeloos befchryft,in bet overhekende Dichtflukje .
Roe genoeglyk rolt bet leeven
Des gerusten Landmans been
Die zyn zalig lot, hoe kleen
Voor geen Konings kroon zou geeven, enz.

Groote en prachtige Buitenplaatzen to hezitten, vait weinigen
ten deele : en onder deezen zyn 'er nog maar weinigen, die
daar van een genot hebben, geevenredigd aan dien omflag . Vcel
min kunnen zy 't zelve fmaaken, wanneer de hoogloopecde kosten al bet aangeuaame wegneemen . Maar bet Land- en Hofvermaak is gelukkig niet alleen beftemd voor de Ryken en Vermogenden . Een Landbouwer die jaarlykfche Renten geeft, waar
bet Wei. of Bouwland door een Boer hearbeid wordt, fchenkt
misfchien een daadlyker genot, dan de uitgeflrektfle en prachtig .
fte Buitenplaats, waar Kunst niet zeldcn de Natuur oveifchreeuwt ;
ja, een Tuin kan, niet zelden, in bet opleveren van weezenlyk
vermaak, tegen eene Hofflede opweegen . Een welgeplante vrugtbaare Boomgaard zal veelen grooter genoegen fchenken dan bet
konftigst aangelegdfte Engelsch-bosch, met de vreemdflo Planten
bezet : fchoon wy deezen heerfchenden fmaak niet mispryzen, zullea ivy bet den Tyd wel aanbevolen laaten , of dezelve duurzaam zyn zal . Plantkun1igen allecn kunnen daar van het rechte
nut trekken ; daarin cen ftreelend vermaak vinden . Gelukkig dat
onze Vaderlandfche Boomen en Gewasfen, of die reeds hier landcigen geworden zyn, in fchoonheid net behoeven to wyken voor
Buitenlandfche, die met groote kosten en vecl moeite moeten gehwcckt worden. Was fraaiheid en vreemdheid aan elkandcr vcrknogt, wy zouden veel misfen, 't goen nu van elk, dic de oogen
wil ope1eu, genooten wotdt .
„ Het
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;, Het ware to wenfchen", zegt Dr . YOUNG , en zyne betuiging fluite myne Proeve, „ dat bet vermaak,'t weak ons de Lust„ hof verfchaft, algemeener in den fmaak viel . Hoe veal zou bet
• tot de Gezondheid en inflandhouding ran alle ooze vermog--ns
„ tot eenen zeer hoogen oudeidom, toebrengen ; wanneer men
„ den tyd , nu in kaart- en dobbelfpel verkwist, befteedie in de
„ open lugt, en met Tuinbezighederi' .
DUBOIS EN FANCUO-N .

Een zeer zonderling voorval .
(Overgenomen nit a View of Society and Manners in France,

'Myn vriend

Zwitzerlan~ and Germany .)

FONTANELLE verzOgt my, eenige dagen geleden ,
ten zynen huize, en, zo ras by vernam dat ik geen bepaald
oogmerk hadt, ftelde by my voor met hem een fpeelreisje landwaards in to doers, daar met elkander to eeten, en voor, den avund
seder to keeren .
Een -ftuk wegs gevorderd zynde, zag ik een jongen ftisfen
Knaap, gekleed in oud montuur . Hy zat onder een Boom, op 't
Gras, neder, een weinig - ter zydb den weg, en,vermaaktezich
met op de vedej to fpeelen. Nader komende, zagen wy dat by
ecu houten been hadt, waar van een gedeelte, nevens hem, aan
biokken lag .
Wet doet gy Her Soldaat? vroeg de Marquis, „ ik -gaa", antwoordde de Soldaat, „ na myn eigen dbrp" . - Maa?,hervatte
de Marquis, myn goede Vriend, gy zutt langen tyd werk hebben

ear gy owe refs volbrengt, Indian gy geen ander voertuig hebt den
dit, wyzende op de flukken vafl bet houten been . „ ik wagt",
fprak de Soldaat, „ na myn toeflel en al myn gevolg, en ilk heb

• giootlyks mis, indien ik niet zie, dat bet, op dit oogenblik,
• gindfen heuvel afdaalt" .

Opkykeude, vernamen wy een Kar, door een paard getrokken , waar op eene Vrouw zat, en een Boer, die bet paard mender
Terwyl zy naderden , vertelde ons de Soldaat, dat by gewond we, d
op Corfica,
dat hy,
dat men zyn been hadt afgezet
voor bet gaan na den ICryg, verloofd was can cene Vryster, in
de nabuurfchap - dat bet Huwelyk uitgefteld was tot zyne
wederkomst, - maar dat, wanneer by met can houten been
to rug kwam, alle de Bloedverwanten van bet Meisie zich tegen
bet Huwelyk hadden aangekant .
De Moeder van bet Melsje , de eenigfle overgebleevene van lzaare Ouders , was ahoos ,
wen by zyne vryeiy begon, op zync zyde geweest ; doch was geftorven terwyl by den Kryg volgde . ---- Zyne Vryster was, nog
thans, hem getrouvr gebleeven, hadt hem wet open aimen ontvaugen , en de toeftemming gcgeeven om hem na Parys to ve .-gezcla u, van waar zy voo.hadden na ze ;e g :boolteplaats to
eLken,
daar
1 .1 a

$03

'fU*OIS EN PANCIHON :

daar zyn Vader ! mg Icefde . -- -- Dat op den weg na P,i-vs zyn
houten been gebrooken was : 't d'elk zyn , t :ouwc Re :sgenoote-bee
woogen hadt hem to verlaaten, en, na het naastgeiegene Doip to
gain, oni con Kar to huuren,, welke hen na die Stad zou bren .
gen, waar zy zich zo lung zouden ophouden, dat een '1'immerman hem een nieuw been- vervaardigde . „ 't Is een o :, geluk, myn
• Heer" voegde de Soldaat 'er nevens •, „ bet. zl ras heifteld
• zyn, zic daar myne Vriendin" .
De jonge Dogter fprong van de Kar af, vatte de uitgeftrekte
hand haars Minnaars,, en vertelde hem, met een lach vol tedcr
vcrgenoegen , dar zy een bekwaam Timmerni n gev on !on halt,
die beloofde een houten been to zulleu maaken, 't welk niet zoo
bieeken, dat het morgen gereed zou weezen, en dan konden zy
hunnen weg vervordeien zo xas het hun behaagde . - De Sotdaat ontving deeze boodfchap met vreugde . Zy fr_heen omtrent
twintig jaaren oud, was -cone fchoone welgevormde jonge Dogter , - eene Bruinette, in wier, gelaat veal vuur$ era leevens
fpeelde .
Gy moet wel zeer vermoeid ireezen, lieve Meid, fprak de Mar ,
quis ; „ Men wordt niet veinioeid", was haar woord, „ wanneer
• men bezig is voor die, , lars* bemint" . De Soldaat
kustte haare hand met eeife ye"rlkefde en tedere houding .
Wanneer eene Jonge Dogter, vervolgde de Marquis zich tot my
wendende, haar hart op cen 7orygman genet heeft, nzaakt een bees
sneer- of min by haar.geene verancjering . „ Bet waren", h_rvotte
FANCHON, (dus was de Jonge Dogter geheeten,) „ zyne Beenco
• niet, die eenigen indruk op myn halt maakten" .
Indisii
zy het gemaakt hadden, zeide de, Marquis , zo :aat gy de eenigf?e
9aiet geweest zyn, die daar voor geenzins onve fchillig was : ix.-ar
vervolgde by, zich tot my wendende, deeze jonge Dogter vind ik
ivaarlyk aartig- haar Minnaar laeeft het voorkomen van een braaven
Knaap : zy lrebbert met elkander flegts drie beenen, -ivy h :bb.n 'er
vier : als gy 'er niet tegen hebt, zullen zy in het,rydtuig gaan, en
svy to vo,t na her digtstbygel-gene Doip volgen, en zz n iv .,t wy
voor dit Paar doen kunnen . --- Ik gaf nuiimer met me„r ver,

inaaks myne toeilemmmg a ,-m een'gen vooiflag.
De Soldaat maakte zwaaiighriden om in het rydtuig ie gain
.
Xom, kom I'iiend, zeide de Marquis, ik ben een Colonel, en he :
is uiv pligt to gelioorziamen ; gaa 'er in, yonder ,zeer tegenfprank,
uive Vriendin zal by so zitten .
„ Laatcn ivy 'er :n ga„n ,

• myn Wend", fprak, de jonge Dogter, „ dowyLd. :eze Ilceren 'er
- EeA, zo zeer op di ingen , om &,s deeze eel e aan to doeu' .
rae jonge Dogter als gy, bLtuigde de Marquis, volt ceic doe's aun
de fchoonfle koas in P'iankryk . Niets is my aangenaamer dan flat
het in myn verinogen is u gelukkig t : 7naaken . „ Niet sneer, myn

• Colonel", zeide de Soldaat ; ell r•A NCHON, „ 1k ben zo geluit• kig als een Koningin" .
'veu e- edt hot rydtuig weg . Gy aiet, v4 klaarde tic llciq'ns,

7it, ;
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.met- hoc, wcinig wy Franfchen gelukl :*g zyn ; met een glimplach 'er
by ,vo~gende, het gelu c is, zo men mny zegt ; 1 . ~l d uura'er in Ea-gelaW . ,,Maar",'voeide ik hem to gemoet, „ hoc .lang zal dit by
:„ dxeze twee, jonge iieden dauren" ? -- A lived, r, hervatte by,
een aanrnerking recht ii ; ; den £nge fchen fnt~zak , dit kin ik u niet

zeggen : ik weet ook niet hoe lang Gy of lk zult leeven : nuzoii hot
eenc groote dwaasheid weezen, zyn ;,eheele leeven lang tc zo ;gen,,
o m dat wy onkundig zyn hoe fch :elyk mogelyk ecnig onge'uk oils
zal treffen, en wy volftrekt zeker weeten dat de (lood zelier in 't
ieulde alle onze genietingen op asrde zal wegneetnen .
Toen wy by de Herberg kwainen, waar wv den, Voeri in be last hadden fill to houden, vonden,wy daar den Soldaat met zyne
-FANCIION . Naa war eeten en wyn hebbende laaten binnen brengen ,
fprak ik den Soldaat in dcezer vocge aan . Ii bid 4c,op welkgene
wyze zult gy net un'e hrouw aan de kost koinsn? fly antwo3rddO_• lemaud, die vyf jaaren,lang gewoon ge ,pest is van Soldaaten
,, tlaftcment to leeven,,kan weinig zwaarighetds hebben, nee by
• de rest zyner dagen aan de kost zal kdenen . Ik kan redclyk
• wet op de vedel fpeelen , en misfchien is 'er geene plaats in ge„ heel Frankryk, waat:, de geootte in aanmerking genomen'zyi}• dc, nicer l- aien tlouwen . dan die, waar ik voor heb my no„ En ik'",
„ der to z etten. l k zal geduurig work .hebben .
Voegde 'C, FANcfioN nevcns, „ ik kan beurzen lnaaken, en kous• fen bieifen . Daarenboven heeft ? ` ayn Ooln onder zich twee
• honderd Livres, die my toekomen, en, boewel by do Schoon• bioeder is van den Bailjuw, en nors .van - aart, zal'ik ze hem
• tot eon 1tuiver docn betaalen" .
En ik", vervolgde do
Soldaat, „ il: heb vyftien Livres in myn z^ .k, behalven twee Loui• fen, die ik auto een arm Landman leende, om hem in ft'at to
• ftellcn tot hot betaalen der (chatting, en die by my zal to rug
• geeven , zo ras by kan".
„ Gy ziet, myn UUeci", zeide FANCHON tct my, dat wy geen
voolwerpen van medelyden zyn, en zich tot n*anoiS, (dit was de
maam haars Minnaars,) met eene allcrlieftalhgfte houding, wellderide, „ kunnen, wy nlet gelukkig weezen, als bet aan onszelfa
,,, maar „iet hapere"? - Indicn gy Wet gelzskkig waart, hervattC nuaors met vuutigcn etnst, dan zou ik zeer to beklaagen zyn .
Ii-, gevoeide nook eon aangenaamer gewaalwording . De tiaa cn
itonden den Marquis in de oogen . „ Op myn eer', riep by uit,
• dit is cen bewccglyk Tonoel" .
En zich n<1 HANCitoN
keerende , „ kom bier , myne Waarde , outvang ~ , 1n aiy, tot
• den tyd, .ls gy de betaaling der twee hondcr .i t . , vles kunt be• l:omen, en myn Vricnd zyne twee Louifcn ; .'ygt, du v ; n Wy,
• en, (haar ecn g~udbcurs met Louifen otieneu,ende,) ik hoop
• dat gy uwen hgtgenoot zul,t blyven bemin en , ell by u . L . t
„ my, van tyd tot tyd, weeten hoe uwe zaaiccn pan, en waar il .
„ u v ; n dienst han weezen . Dit Blief
igr a myn urns en
• woonplaats . Maar, indien gy my 0 _ Let I laifier doer one no'
• ak7
a huis to Fat .vs tc he ;!Oe'"" uGa, dull swig dot ti) ' 11 e
1 .1 1
,, ia'(l
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• Man medebrengt :want ik zou niet wenfchen u minder to agten,
• of meer re beminnen, dan ikcop dit oogenblik doe. Laat ik u nu
• en dan zien ; dooh ncem altoos uw Man mede" .
Ik zou
nooit fcliroomen haar by u to vertrouwen, zeide de Soldaat, zy zal
u gaan zien zo dikwyls alt het u behaagt, tender dat 1k haar ver•
Bezel .
„ Het was", fprak FANCxoN met een glimplach tot
DUBOts, „ zo als my uw Serjant verteld heeft, door u to veel
• bloot to geeven, dat gy uw beer, verlooren hebt . De Heer
• FONTANELLE is zeer inneemend en verpligtend . 1k zal zyn'
• raad naar den letter volgen,en wanneer ik de eer heb om hem
• to bezoeken, zult gy altoos medegaan" .
De Hemel zegene u beiden, myn Vriend en h'riendin, vervolgde
bier op de Marquis ; dat by nimmer geluk fmaake, die bet zich ones:
vedelfpeelen . Blyft, ondertusfcleen, bier tot 'er een koetr kome, die
• beiden deezen avorad to Parys brengt ; myn knegt zal een herberg
voor u beflellen, en den besten houeenbeenmaaker, die by kan
den, op:oeken . Laat ik u, als gy van apes bezorgd zyt, aien, eer
gy ver6rekt . Yaarwed, eerdyke
ongeling, bernin FervcxoN, zy
fchynt uwe liefde waardig . Yaarwel, FArvexoN ; ik zal mygelukkig
rekenen wanneer ik boor dat gy DUBOrs, twee jaaren na deezen dag,
nag zo teder bemint als tegenwoordig . Dit zeggende gaf by DUBOIS

de hand , groette FANCHON, en wy reeden weg.
Onder bet ryden na de Stad, fpiak by veifcheide keeren met
veel lofs van FANCHON'S fchoonheid : dit deeds in my 't vermoeden
opkomen of by eenig verder oogmerk op haar mogt hebben . Ik
kende zyne vrye leevenswyze , en hadt kort to vooren hem
op bet punt gezien om eene Vrouwe to trouwen, naa dat by aloes, gelyk by hot uitdrukte, met een andere befchikt hadt .
Om myzelven, ten deezen opzigte, to voldoen, vroeg ik 'er hem
na op een jokkenden trant . „ Neen, myn Vriend", was zyn woord,
• ik zal noit eenigen aanflag op FANCHON maaken . -Hoewel ik haar
„ zeer bevallig vind, en juist zulk eene foort van fchoonheid als
• nicest met myn fwaak overeenkomt ; egter ben ik nog meer be„ koord door haare ftandvastigheid omtrent nuioIs dan met eenig
• ander ding : indien zy deeze verloor, zy zou, inmyn cog, haa„ re grootfte fchoonheid derven . Was zy verknogt €eweest aan
• een grysaatt, aan een norsfen en jaluurfen Knaap, hadt zy verlosfng
losfing uit haaren druk verzogt, bet zou cen geheel andergeval
• weczen ; doch haar hart is gefteld op haaren ouden Minnaar
• DUBOtS, die een hupsch Jongeling fchynt, en haar, dit durf ik
„ zegeen, gelukkig zal maaken . Indien ik bet onderftond, haar to
„ ver leiden , bet zou waarfchynlyk vrugtioos weezen . Ham c
• ftandvastigh ;id, die beftand gesveest is tegen bet afweezCn
• haars 1v1innaars, en een KanonLogel, zoo met bezwyken voor
„ de ails, de houding, en do beuzelpraat van een Petit maitre' .
FONTANELLE kwam my nooit agtenswaardigci of betninne .
fy :icr voor , dun op dit oogeilbhk .
VRAA-

VBAAQ$ . - REYDLYK ANTWOZkD.

fit

VRAAGE
KLINKDICHT .
W at geeft een ruime ftof tot twisters en krakeelen?
Wat geeft het meestendeel van 't menschdom groot Verjnaak?
Wat ftrekt,in 't algemeen, ten blyde vreugdebaak?
Wat doed aan Luijaards nooit den langen dag verveelen?
Wat gee ft gelegenheid tot treurige Tafreelen?
Wat is door Mode thans een algemeene zaak?
Wat fchat men zelfs reeds als een dagelykfche taak I
Wat doer veel menfchen vaak in tegenfpoeden deelen?
Wat is 't, dat elk hetragt, op dat by 't niet verzuim2
Wat baart aan Vrolykhart pier menig droeve Luitn?
Wat kau :zelfs het gemeen op 't allerfterkst beleezen?
Wat maakt, dat zelfs de Nacht, fchoon flaaploos , niet verveelt?
Wat kent meest leder, fchoon van weetenfchap misdeeld?
Wat kan het anders, dan 't twistwekkend Kaartfpel weezen ?

REED'LYK

•
•

ANTWOORD .

Floe kunt ge toch zo reed'loos weezen,",
Sprak Dorval tegen Lucia,
Met voor een Donderbui to vreezen? ,
„ Slaat de Almagt ons niet rondsom gl?

„ En ook, wat wit 't gevaar beteek'nen!
„ 't is mooglyk, over 't algemeen,
„ Als wy de kanfen eens bereek'nen,

•
•

„ Wel honderd duizend tegen rsun."
Dus is 'er dan nog iets to dugten,'
Sprak op haar beurt, het Meisje toen
Maar , waarom voor een Spin to vlagten,
, Gelyk ik onlangs a zag doen?'
W . K.
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MENGELdVERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK .

NIEUWE GEDACHTEN OVER DEN

CXVIden

PSALM.

van deezen Pfalm geweest, en wanW ieneerde , Dichter
of by welk cene gelegenheid , dezelve gedicht

zy, is niet zeker .
Dewyl David de meeste Pfalmen gedicht, zeer veele aanmerklyke, zeer byzondere
ontmoetingen gehad, en zeer groote weldaaden van God
ontvangen hecft, is het niet vreemd, dat het meerendeel der Bvbelverklaarders hem ook voor den Maaker
van dit fnaarlied gehouden hebben . 't Geval, 't welk
by gehad heeft met Abfalom, is ook al to aanmerklyk,
dan dat men om het zelve niet het eerst gedacht, en
'er deezen Pfalm niet op toegepast zoude hebben : Theodoreet, echter, en ook anderen na hem, erkennen David
niet voor den Opfteller van dit Gefchrift, maar brengen
het t'huis op de tyden der Maccabeen, 't zy in de dagen
van Antiochus Epiphanes, of laater .
Men kan dit, het is waar, aanzien als eene zaak, die,
op zichzelve van geen groot belang is : dan rye verdient
nochtans, met betrekking tot den inhoud van deezen
Pfalm, onzes oordeels, wel cenige oplettendheid ; dewyl de geheele Pfalm naar die onderflelling verklaard
words . Dit heeft my, om den waaren zin en meening
van deezen zeer aanmerklyken Pfalm op to fpooren, genoopt, om 'er myne gedagten op to vestigen ; 't welk
ten gcvolge heeft, dat ik het thans waage, om, by de
gemaakte gisfingen hier omtrent, nog eene nieuwe gisf ng , ter ophelderinge van denzelven , to voegen . Hour
pende, dat myne onderneeming den Bybelminnaaren niec
mishaagen moge, zal ik hier, met eene zedige vrymoedigheid, zonder vreeze van voor verwaand gehouden to
worden, myne byzondere gedachten, die ik betuigen
kan, nergens gehoord of geleezen to hebben, over den
Maz1 . DEgI,. Nocg w . No. t2 .
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Maaker van, enl het bedoelde in, dee zen PfaIm, als ter
proeve, voordraagen.

De dertiende Koning van 't Ryk van juda, HISKIA of JE.
genaamd, Jchynt my toe, deezen Honderdzestienden
PJalm, by gelegenheid zyner herflellinge van zyne doodlyke
k.rankheid, gedicht te hebben.

HISKIA

Dat deeze Naneef van David mede een Hebreeuwsch
Dichter geweest zy, blykt ons duidelyk genoeg uit hee
Dankliea, door hem gedicht, toen hy van zyne ziekte geneezen was; te vinden 'Jez. XXXV III. 9-20.
In het Oat van dit Lied, doet Hiskia aan den HEERE
eenc gelofte: De HERRE, zegt hy, was gereed om rJi.'l

te verlosfen: daerom zullen wy op myn fnarenfpel fpelen, aUf!
de dagen onzes levens, in den Huize des HEEREN. Om aan
deeze gelofte des te volkomener te voldoen, kan de herftelde Vorst zekeren tyd of tyden hebben vastgefl:eld , op
welken hy zich, met zyn Hofgezin, in fl:aatfie, Tempel~aarts begaf, om ]ehova, in het openbaar, en met al
het Volk, als zynen Verlosfer te erkennen, en, door
het zingen en fpeelen van Lofzangen en Dankliederen,
te verheerlyken. Tot ?it op<:nbaare gebruik nu mag hy
deezen Pfalm inzonderheld gedlCht en verordend hebben.
Mogelyk is dit oak de reden, dar Prophcct Jezai'a, niet
deezen PfaIm, als ten openbaaren godsdienfl:igen gebruike dienende, dus veel maalen O\'ergefchreeven en zeer
hekend, maar weI en aIleen het gemelde Danklied, als
inzonderheid tot's Konings eigen gebruike ingericht, en
niet algemeen gemaakt, in zyne Rolle overgebragt, der
vergeetenheid ontrukt, en voor de nakomelingfchap bewaard heeft.
"Vas Hiskia eenigermaate bedeeld met den Dichtgcest
yan David, bv was ook niet vervreemd van deszelfs
Godsvrucht. fry fl:elde zeer veel belang in, en was een
zeer ieverig herfteller van, den Openbaaren Godsdienst.
Dit ziec men, 2 Chron. XXIX. XXX. XXXI. Hy dede dat recht was in de oogen des HEEREN; na alles wat
zyn Vader David gedaen haddfl. 2 Kron. XXIX. 2. Die
gaf hem vrymoedigheid, om, in zyne ziekte, God biddende, te zeggen, Och HEERE! gedenckt tnell, dat ik.
voor tlW aengezichte in waerheid, ende met een ~'olkomen herf!! gewandelt, ende dat goet in uwe oogen is gedaen hebbe.
Je~. XXXVIII. 3· Wy mogen des in hem, niet alleen
de vereischte bekwaamheid en rechte gefchiktheid, maar
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de Godvruchtige neiging vooronderftellen; om, na
genot eener zeer groote weldaad, op het voorbeeld
zynen Vader David, een fnaarlied, voor 't gebruik;
den openbaaren Godsdienst, zamen te ftellen.
Het veerciende jaar zyner Regeeringe hadt hem oak
overvloedige ftoffe aan de hand gegeeven, om zyn dichtvuur te onevlammen, en zynen godvruchtigen geese in
dankbaarheid te doen IDlaaken, om den God zynes heils,
met openbaare gezangen, in zyn Heiligcn Tempel te
verheerlyken.
In .dat voor hem zeer aanmerkelyke jaar was Sanherib, Koning van Asfyrien, opgekomen, tegen aile of
de meeste vaste Steden van J uda, dewyl dat Ryk van
hem afgevallen was. Hiskia, zi<;h te zwak bevindende,
fmeekte dien magtigen Vorst weI am genade, en onderwierp zich aan· de zeer groote fchatting, hem door denzelven opgelegd; biddende dat hy dan van hem wilde af.
trekken. Maar die trouwlooze zondt even weI eenigen
van· zyne Legerhoofden, met een zwaar heir, na Jeruzalem, am het zelve, door list en geweld', in zynemagt:
ce krygen. Toen was het een dag van benaauwdheid
voor Sions Dochter. Hiskia zelf fcheurde zyne kleederen, bedekte zich met eenen zak, ging in het H uis des
HEEREN am te bidden, en liet fezai'a aanzeggen, Ref
toch voor ons overblyffel een gebedt oP! God liet zich ook
verbidden. Honderd- vyf- en tachtig duizend Soldaaten
fiierven, door eene bezoeking van den Hemel, in een,n
nacht, in 't vyandelyke leger; en Jeruzalem werdt, door
deeze onverwachte en verfchriklyke nederlage., ontzet.
2 Kon. X VIII. en XIX.
.
Kort daar na, en weI in dat zelfde jaar ,werdt Hiskia
krank, tot fiervens toe : wane de voorgcmelde inval in zyn
Land gcfchicdde in 't veertiende jaar zyner regeeringe,
2 Kon. XVIII. 13; God nu cleedt, op zyne ziekte, nag
vvftien jaaren tot zync dagen toe, 2 Kon. XX. 6: en
Hiskia, die vyf- en twintig jaaren oud was, 'toen hy
Koning werdt, regeercle in 't gehcel 29 jaaren, 2 Kon.
XVIII. 2. Op zyn krankbedde liggende, werdt hem,
door Propheet J~zara, uit Gods naam. aangezegcl; geeft

bet'el aen ztlven huize, want gy zult flerven ende niet leven.
2 Kon. XX. I. Maar dit, 1.D het beste zyner dagen, in
<len ouderdom van ongeveer negen- en dertig jaaren, tot de

poorten des grafs henen te gaen, beroofd te .woi'den
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overige zyner jaren ; den HEERE niet meer to zien, in den
lande der levendigen ; de menfchen niet meer to aenfclrouwen,
met de inwoonders der wereld, (Yez . XXXVIII . 1o, 11 .)

dit kwam Hiskia dermaate aakelig voor, dat by den Albeheerfcher,, van wiens goedheid en magt by, nog on .
langs, zulke treflyke blyken gezien hadt, in een geioovig vertrouwen, op bet allervuurigfte om ontferminge
fmeekte ; terwyl beeken van traanen uit zyne oogen
vlooten , daer by gantsch zeer weende , 2 Kon . XX . 3 .
Gods Propheet keert teritond weder ; by boodfchapt
hem, dat de HEER zyn leeven vyftier_ jaaren verlengen,
en hem en Jeruzalem van den Koning van Asfyrien volkomen verlosfen zal . 2 Kon. XX . 5, 6 . De kranke
Vorst herftelt : by gaat ten derden dage op tot bet Huis
des HEEREN ; en naderhand zal by verftaan hebben,
dat Sanherib , niet alleen bet Land geruimd , alle de Sceden van Juda verlaaten, en zich naar Nineve gekeerd
hadt ; maar ook, dat by aldaar van twee zyner zoonen
vermoord, en dus niet meer to vreezen was . 2 Kon .
XIX . 36, 37 .
De geleerde Prideaux, 't is waar, flelt, dat de ziekte
, van Hiskia, vbbr de ontzetting van Jeruzalem, en de
nederlaag van Sanherib , inviel ; waar tegen ozeplaus , dezelve na den dood van Sanherib plaatst (*) . Dan het
komt my ten hoogfte waarfchynlyk voor , dat de gefchiedenis op de gemelde wyze best famenhangt ; en dat myne fchikking, dezelfde zynde met die der H . Gefchiedfchryveren, alleszins naar hunne gewoone wyze van verhaalen ingericht is .
Als men dit beloop deezer gefchiedenisfe in aanmer .
king neemt, en dan *_evens bet oog flaat op den CXVIden
Pfalm , kan men wel dra ontdekken, dat de denkbeelden
in den Pfalm vervat , by die gelegenheid, zeer natuurlyk in bet dankbaare en godvruchtige gemoed van Hiskia konden opryzen ; ja, dat alle de uitdrukkingen, zelfs
de byzonderiten, van dit verheven fnaarlied, in die omfandigheden, eigenaartig in zynen monde pasten .
Zoo ongemeen bewcldaadigd ; nu, twee reizen achter
den anderen, op zyn gebed verhoord ; fpoedig en wonder(*) Zic n. PRIDEAUX , O . en N.-Verb . aaneengefch . I. D . bl . 3 1
o n ?Irv. alc mede Jos11PHUS Toodfche Gefch. B. X. H . 3 .
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derdaadig verlost en gered ; mogt Hiskia, hartlyk en
naar waarheid, betuigen, vs . i , 2 . Ick hebbe lief, want
de HEERE hoort mijne flemme, mijne fneeckingen, want
hij neicht zijne oore tot mij, dies ick hem in mijne dagen,
in de dagen die my vergund zyn om nog to leeven, zal

aenroepen.

Eene doodlyke krankte badt hem getrofTen ; ja, een
gewisfe dood was hem van Gods wegen aangezegd ; zoo
dat by, vol droefheid en benaauwdhcid, het aangezichte
naar den wand keerde ; God ernf}ig bad, en gantsch zeer
weende. Gelijck een krane of zwaluwe, zegt by in zyn
Danklied, Yez . XXXVIII . 14 . alzoo piepede ick, tick

kirrede als een duive : mijne oogcn verhieven haer om hooge,
o HEERE ! ick worde onderdruckt, weest ghij mijn borge .
Dus mogt by dan ook in den Pfalm zeggen, vs . 3, 4 .

De banden des floods hadden mil' omvangen ; ende de angften
der belle hadden mij getrofen ; ik vondt benauwtheid ends
droefenisfe . Maer ick riep den name des HEEREN aen,
feggende och HEERE! hevrijdt mijne ziele, myn dierbaar
leeven van het geweld des grafs.
De Vrymagtige Opperhcer, die een volftrekt recht,
over bet leeven cn hot tydelyk geluk der menfchen,
heeft, ftondt, mag ik my zoo uitdrukken, van dit zyn
recht, ten gevalle der Israelicen, eenigermaate af. God
hadt een Lang leeven en eerie vleefchelyke nakomelingfchap, door Israels eerften en grootften Propheet, den
genen toegezegd, die zyne wetten onderhielden . Dit
laatfte hadt Hiskia gedaan . Hij kleefde den HEERE aen ;

hij en weeck niet van hem na to volgen, ende hij hielt zijne
geboden, die de HEERE aan en door Mofes geboden hadde .
2 Ken. XVIII . 6 .
Gevolglyk mogt de vroome Ifiskia,

in .den bloei zyner jaaren, toen by noch Been noon en
erfgenaam hadt, door den dood gedreigd, maar nu uic
deszelfs alvernielende kaaken verlost , en als van den
boord des grafs to rugge geroepen was , vs . 5 , 6 en 7
zeer wel zeggen : De HEERE is genadigh en rechtveerdigh, in bet houden van zyne beloftenisfen ; ende onze
Godt is ontfermende . De HEERE bewaert de eenvoudige
of oprechte, ik was uitgeteerd, dock hij heeft mij verlost .
Mijne ziele, keert weder tot uwe ruste, tot die bedaardheid
en kalmte , van gemoedsgefteltenisfe, tot dat ftille vertrouwen op de Godlyke beloften, waar in gy voorheen
gewcest zyc ; want de HEERE heeft aen u welgedaen .
1`1 m 3
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Hiskia mogt, in eenen eigenlyken zin, zeggen, Gy
HEERE hebt mijne ziele geredt van den doodt, mijne oogen

vats tranen, mijnen voet van aenf oot . Ik zal wandelen voor
bet aengefchte des HEEREN, in de landen der levendigen .

vs . 8, 9 . Want by lag reeds onder hot vonnis des
doods, en zync groote bekommering was geweest, Ick
en zal den HEERE niet meer zien, den HEERE in den

lande der levendigen : ick en zal de inenfchen niet meer aenfclzouwen, naet de inwoonders der wereld . fez . XXXVIII . i i .

Zvn geloof aan Gods grootheid,' goedheid en magt,
ftraalt in zyne gebeden, zoo om de ontzetting van Jeruzalem, als om de' behoudenis van zyn loeven, zonneklaar door . Zie _7ez . XXXVII. 15-20, en XXXVIII .
S . In beide die gevallen was by zeer in "de engte gebrage
geweest ; des mogt hy, v s . i o . met regt zeggen : Ick

hebbe gelooft, dac vnz Wrack ick . Ick benJeer bediuckt geweest . Of, gclyk men dit vcrs ook zeer wel vertaalc,
ik bebbe geloofd, daerom bebbe ik gefproken, toen, of, fchoon,
ak zeer bedrukt ware .

't Is waar, by verzogt Jezala, toen die hem zyne
herftclling kwa,n aanzeggen, om een tcken, 2 Kon . XX.
8-I I .
Dan, dit fproot niet voort uit eenig ongeloof
aan God ; maar uit wantrouwen aan de menfchen . De
Propheet was zoo ras niet weggegaan , na dat by hem
den dood hadt aangezegd, of keerde weder met de hood .
fchap van herftelling, 2 Kon . XX. 4 en 5. De Propheet
was con mensch . Mogelyk vreesde Hiskia, dat de Propheet eenige inzichten mogte hebben, om hem met de toezegginge van herftelling to vleicn . 't Is waar, by kende Jezara voor een braaf man, voor een heilig Propheet ;
niaar zyn hart , door droefheid verfcheurd , zyne ziel
ontroerd, zyn verftand beneveld, en zyn g est eenigzins in wanorde zynde, fprak by dit onbedac t woord
zaet zyne lippen ; Welck is het teecken, dat de HEERE

v 'y gefond maken fal , ende dat ick op den derden dagh in des
IItE REN Huijs fal opgaen? En toen de Propheet vroeg,
of by wilde, dat de fclzaduwe tien graden voorwaerts, of
8ietb graden achterwaerts gaen foude ; verkoos by het laatfte, als, naar zyn mzicn, hot zwaarfle zynde . Op dit
zvn gedrag fchynt by hot oog to hebben in het elfde
vel•s v1n deczen Pfalm : in do laatsc`aangehaalde woos .
den van zyn G~ .loof aan God, fpreekende, en b etuigen .
d e , dat by in zyndu hood God root vertrouwen hadt
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aangeroepen, zoo moest hem natuurlyk, het gemelde
!~eval met Qen Propheet to binnen komen , en hem openlyk doen helyden, vs . i i : Ick feijde in mijn haesten, alle
naenfchen zijn leegcnaers! Myn vertrouwen, op God, was
leevendig en volkomen . Nogthans belyde ik, eens cen
wantrouwend woord, onbedachtelyk, geiproken te hebben . Door drift en verhaastinge mynes harten, by gebrek van behoorlyke overweeginge, in myne verfchrikkinge of verbaasdheid, toen ik ongefteld en verbysterd
was, door de grootheid van myn verdriet, toen zeide
ik, by my zelven, in myn ontroerde harte, alle menfchen, Gods Propheeten niet uitgezonderd, zijn leugenaers . Zv zyn, als menfchen, onderhevig aan misilagen, en zouden dus onderneemen konnen anderen te misleiden . Deeze algemeene waarheid paste ik verkeerdelyk
toe, op den vroomen en oprechten Jezafa ; dit deed my
zoo voorbaarig naar een wonderteken vraagen . Ik was
wel niet ongeloovig aan God, maar ik heb echter zyndn
Propheet beledigd . Deezen misflag, in myne haastigheid begaan, wil ik thans openlyk en met leedweezen erkennen .
Wic kan zich nu verbeelden, dat Hiskia, de blyde
hoodfchap van herftellinge ontvangen hebbende, en den
Propheet min of meer wantrouwende, geene Gelofte aan
ichova zoude gedaan hebben ; daar het doen van Gelof_
ten, by de Godvruchtige Israeliten zeer gemeen, en gebruiklyk was?
Dit aangenomen zynde, hoe eigen voegen dan de volgende woorden van den Pfalm, vs . 12, 13, 14? Wat
fal ick den HE ERE vergelden? Alle fijne lveldadigheijd it
op mij ! 1k fal den beker der verlosfingen opnemen , ende den
name des HEEREN aenroepen. Mijne geloften fal ick den
HEEREa betalen, nu , in de tegenwoordigheid van al fijn
volck :
De woorden vs . is, zyn ook inderdaad zeer byzon .
tier toepaslyk op deezen Koning . Was niec Hiskia ee*
der Hciligen des Ouden Testaments? Is niet zyne herItelling een allerbyzonderst geval? Werdt by niec als
uit de kaaken des doods gored? En mogt hy dus niec
Seer wel zeggen : liostelijk is in de oogen des HEEREN
de dood fjner gunstgenooten ?
l:n wat de volgende woorden, in vs . 16, Och HEERE ! fekerlick ick ken uw knecht, ick ben uw knecht, eeri
AEI m 4
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fine uwer dienstmaegd, betreft, dezelven voegden, niet

ilechts als eene algemeene fpreekwys, maar in eenen
letterlyken allereigenlykften zin, in den mond van,
Hiskia .
De uitdrukking, een fone ewer Dienstmaegd, verdient
inzonderheid onze opmerking. Laat zy, gelyk fommige
Geleerden willen, eene algemeene fpreekwyze weezen,
fehoon zy flechts tweemaalen in den geheelen Bybel
voorkotnt ; to weeten hier en in den LXXXVlften Pfalm .
Of, laat zy, als Hiskia de Dichter van den CXVIden
Pfalm is, alhier eene navolging van David weezen, die,
in den gemelden LXXX Vlften Pfalm, (welke een gebed
van hem genoemd words,) dezelve , gelyk fommigen
willen, gebruikt, om aan to duiden, dat by, uit Israelitifche Ouderen gefprooten, van zyne geboorte of met
God in Verbond geweest was, en daarom, vs . 0 zegt ;
TZerlost den fone wirer dienstrnaegd ; zy past toch bvzonder in den mond van Hiskia . David, immers, bade zich
ook een zoon van Gods dienstknegt konnen noemen, 't
gene Hiskia niet doen konde . Was IzaI, de Bethlchemiter, Davids Vader, niet een vroom Israeliet? Wordt
zyn naam in de Godfpraaken van Jezaia, Iloofdft . XI.
z , met met achting genoemd ? Maar gantsch j uda kende
Achas, den Vader van Hiskia : elk wist dat by geen
Dienstknegt van God, maar een fnood Afgodendienaar
geweest was, volgens 2 Kon. XVI . Dus kon Hiskia
zich, by mogelykheid, in een openbaar gezang, ten algemeenen Godsdienftigen gebruike gefchikt, om in den
Tempel gefpeeld en gezongeo to worden, geen noon van
's HEEREN Dienstknegt noemen ; zonder met een leugen in zynen monde voor Gods aangezichte to verfchynen . En zeker, daar Hiskia, een' godlooozen Vader gebad hebbende,echter,van zyne prillejeugd afaan,godsdienftig en deugdzaam was, mogen we, met veel waar .
fchynlykheid, onderftellen, dat zyne Moeder, Abi of
Abia, de Dochter van zekeren Zaclaaria, eenegodvruchtige Vrouw geweest, en hem zeer zorgvuldig in de
vreeze des HEEREN opgevoed zal hebben . Op eene
foortgelyke wyze althans leezen we van Timotheus,
wicas Vader ecu Griek was , dat hy, door hec onderwys van zyne Moeder Eunice, en zyne Grootmoeder
Lot's, beiden Godvruchtige roodinticn, van kindts af, de
R. Scbriftent geyveten badt, 2 Tin,, . 1. S 3 en Ili . IS .
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Hiskia, zich nogmaals der Godlyke weldaadigheid her .
innerende, zich to binnen brengende, hoe genadiglyk de
HEERE hem van het geweld des graft bevryd, hoe
God hem, teen de banden des doods hem omvangen hadden, door zynen magtigen arm verlost hadt, zegt wydcrs, vs . i6, 17 : Gij hebt mijne banden losgemaeckt . Ik
fal u oferen eene offerhande van danckfegginge, ende den name des HEEREN aenroepen .
Eindelyk fpreekt by nog eens van hct volbrengen zyner Gelofte, vs . i8, i9 . Ick fal mijne gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordiglzcijd van al zijn yolk .
In de voorhoven des .tluijfes des HEEREN ; zn 't nzidden
van u, d _7eruzalem ! Halelu jalz . Indien dit laatfle geen
herhaaling zy, van 'c gene hy, vs . 14 , gezegd hadt,
kan by daarmede het oog hebben, op die gelofte, welke
hy, in zyn byzonder Danklied, dat JezaYa ons bewaarde, den Heere gedaan hadt ; toen hy, gelyk ivy reeds
opmerkten, dit Lied befloot, met to zeggen : De HEERE was gereed om mij to verlosfen ; daerom fallen wij op mijn
fizarenfpel fpelen, alle de dagen onzes leevens, in den Huijfe
des HEEREN .
Het Hebreeuwfche woord Neginoth, alhier voorko .
mende, wordt voor een zeker Muzyktuig genomen , en
daarom in deezen door Snaarenfpel vertaald . Doch op meer
din done plaats der Schriften des 0 . T . betekent het
oOk zeer duidelyk het Lied zelve, dat op dit Muzyktuig gefpeeld wordt . Als, order anderen, Ps . LXIX .
13 . Die in de poorte fztten , klappen van mij : ende ik ben
een SNARENSPEL Of SNAERLIED der goner die tercken dranck
di•i ncken . [Zie ook Yob XXX . 9 . Klaagl. Ill . 1 4, 6 3 .]
Dus zou men bier ook konnen leezen : ' t Behaagde den
HEERE mij to verlosfen, daerom fallen wij mijn SNAERLIED fpelen, alle de dagen oozes levens, in den Huijfe des IHEEREN .
Dit Snaarlied, volgens deeze vertolking, toen beloofd,
hcibgde by dan nu den HEERE, met den des ver befchouwden CXVIden Pfalm aan de Priesteren en Leviten
to overhandigen, om, op vastgeflelde tyden, ter gedachtenisfe en erkentenisfe der genootene weldaad, openlyk
in den Tempel gefpeeld en gezongen to worden .
Maar, vreemd is het , denkt mogelyk iemant , dat
Hiskia, indien dit Snaarlied van hem zij, in het zelve
ook nict jets van de wonderbaare ontzecting van Jerrzao.
M 111 5
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lem getneld heeft . Doch deeze bevreemding houd op,
wanneer wy den even voorgaanden, als ook den volgenden Pfalm, dat my mede zeer waarfchynlyk voorkomt, insgelyks aan Hiskia toefchryven . Dan mogen
wy denken, dat de CXVde ziet op de ontzetting van
Jeruzalem ; de CXVIde op de herltelling van Hiskia ;
en dat de CXVIIde niet anders is, dan een zeer kort
aanhangfel van de twee voorgaande , doelende op den
dood van Sanherib ; by welken , niet alleen de Israeliten,
maar ook zeer veele andere Volken, welker plaag by in
zyn leeven was, zeer groot belang hadden . De Volken en Nation mogten zich over dit geval verblyden .
jehova bewees hun zoo wel, als zyn byzonderr Erfdeel,
zyne goedertierenheid . Hy bevestigde inzonderheid zyn
woord aan Hiskia : zoo dat deeze zeer wel mogt zing en,
de goedertierenheijt des HEEREN is getiveldig, of zeer
grout over ons ; ende zijne vaeibeit, nu weder in het vervullen zyner helofte gebleeken, is in der eeuvigheid.
Sommigen houden den CXVIIden Pfalm voor ecne
voorzegging van de Roeping der Heidenen ; vooral orn
dat Apostel Paulus, ROW . XV . i i . het eerfte vers in
lien zin bybrenge.
Doch ik meen, dat dit laatlte geen
bewys voor het eerfte is ; en dat de Apostel, fchoon
myne gedachten over then Pfalm proef hielden, echter
denzelvcn tot zyn oogmerk , by wyze van overbren .
ging of vergelyking, 'c gene meermaalen in bet N . T.
gefchiedt, zou hebben konnen aanvoeren .
En wat wel byzonder den 'CXVden Pfalm aangaat
men vcrgelyke den inhoud en de byzonderfte uitdrukkingen van dat Zangftuk, met de trotfche taal van Rabfake, Yez . XXXVI ; met bet gebed van Hiskia, XXXVII .
I4 - 20 ; en met bet Antwoord van Gods wegen , door
Jezara , aan Hiskia gezonden : vs . 2I-35 .
Wanneer
men dit alles behoorelyk gadeflaat, zal men myne gis .
fing , fchoon vreemd , om dat ze nieuw is , echter
geenszins buitenfpoorig , noch geheel onwaarfchynlyk
vinden .
't Is waar, by de Griekfche taalsmannen, by den
Sijrier, den Arabier, den Etlziopier, en in de genzeene La .
tijnfche Vertaaling, wordt de CXVde Pfalm by den voo .
rigen gevoegd : doch in de Hebreeuwfche en Chaldeeuwfche Affchriften , wordt by van den vooiigen onderfcheiden . Wat zwaarigheid kan 't, derhalven daar deeze
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ze verdeeling tog niet zeker beflist is, baaren, wanneer
wy, ingevolge van de bovengeinelde gisfing , ftellen ,
dat Ps . CXV . CXVI . en C XVII . b y elkanderen zouden behooren? Elk hceft bier zyn oordeel vry ; en 'er
is ; ter wederzyde, geen geroegzaam gczag om deeze
zaak volftrekt to kennen afdo . :n .
KORTE WAARNEEMINGEN WEGENS DR GENEEZINGEN VAN
HET nOONGEZWEL (LrTPLI) .
Door J C . VAN WY,

Chirur,gyn to Amferdarn , en Lid van het Prorinciale Utrechtfche Genootfchap ran honfe ;a en
Weete7fchappen .

(Toegezonden aan de Heeren Schryveicn der Algemeene Vaderlandfche Letter-Oefeningen, met verzoek van plaatscergun .
ning in hup Ed . Mengelrverk, indien het bun eenigztnts
nuttig toefchynt . Den rG September, 1 779 .)

, Boongezwel genoemd, incest aan de
H Knieongemak
voorvallende, is zo naauwkeurig en volledig
et

befchreeven en afgehandeld, door den fchranderen Heer

D. van Gesfcher, in zyn fraai Werk, genaamd Proeven over
de voornaamfite langduurige Gezwellen, dat het met misfen

kan, of een ieder kan lletzelve kennen, en van andere
ongemakken, aan het Kniegewricht voorvallende , onderfcheiden en geneezen, indien men de door zyn Ed .
opgegeevene behandeling opvolgt .
Dan, in fommige gevallcn, en in then toeftand, waarin
zyn Ed ., to regt , de infnyding voorftelt , ben ik om
redenen der vreeze, welke by de Lyderen plaats grypt,
zo dra men bier van gewag maakt , genoodzaakt geweest, een anderen weg to beproeven, en deze alleen
is het, welke hier mede bedoeld word ten algemeenen
nutte voor to ftellen, ten einde men dezelve voor de infnyding beproeven kan.
Ilet is my dikwyls voorgekomen, dat dit foort van
Gezwellen door de gewoone middelen als de wasfchingen
met den fp. Sal Ammon . het Empl. Diachil . c . g . bedeeld
met het Pulv . Sal Ammon. zo veel 'er by mogelykheid
in vcrmengd konde worden, of den pap famengefteld uit
L y :.meel, Wynazyn en Sal Ammoniac, konde geneezen
wordcn ; vooral dan, watmcer 'er cen mcnigte Etter en
Wa-
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Watergezwelletjes of blaasjes to voorfchyn kwamen ,
welker geduurige ontlastingen de verdwyning zeer
fchynt to bevorderen ; dog dan was men ook veeltyds
genoodzaakt met het gebruik van gemelde middelen ,
ten minften voor een tyd, of to zien, tot dat dezelve we.
der geneezen waren, om redenen dat de ontvellingen,
welke gemelde blaasjes agterlaaten, oorzaak zyn , dat de
Lyderen van ondraaglyke pynen klaagen, wanneer men
met deze prikkelende middelen aanhoud . De tyd dan
dat men gedwongen is van de gewoone behandeling of
to zien, is die in welke het gezwel wederom in grootte
toeneemt .
In twee foortgelyke gevallen, na dat ik, tot vervee .
lens toe, alle gewoone middelen vrugteloos beproefd
hadde, heproefde ik de aanlegging van het Ung. Veficatorium, , by herhaalingen ,enhirdobkteifpog
dig het oogmerk, nramelyk de geneezing, zonder klieving
van 't Gezwel of beurs .
Een myner Kunstvrienden, met wien ik hier omtrent
gei'proken had, heeft naderhand hier van insgelyks de
proef genomen, en even 't zelfde ondervonden .
Ik geloove, ondertusfchen, dat men niet kwalyk doet,
de geneezinge op de gewoone wyze to beproeven, de .
zelve weigerende, zal men ten minflen bier door het
uogt in de bekende Slymbeurs vlocibaarder maaken, ea
to fpoediger en gewenschter uitwerking van het Ung,
Veficator . to verwagten hebben . Ondertusfchen- geloove ik thans dat men met voordeel van laatstgemelde
'middel, van den beginne of aan, gebruik zal maaken .
Eindelyk, omtrent het gebruik van bet Ung . of Empl.
Veficat. heeft men in at to neemen, dat de blein, hier
door ontftaande, aan de laagfte plaats geo end, het vogt
ontlast worde, en, het Epidermis niet atneemende, gedekt worde, met de eon of andere droogende zalve ;
vervolgens moet men wederom het Ung . of Empl. hefcator. b y een volgend verband aanleggen, en op dezelfde manier behandelen, en aldus na omftandigheden agtcrvolgen, tot de geneezing voltrokken zy.
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WAARNEEMINGEN, GEDAAN WEGE1fS DE GRAADEN VAN
HETTE OP DEN BERG VESUVIUS .

Door den Heer

JEAN HOWARD.

onzer onlangs uitgegeever_e Stukjes (*) heb•„ Inbbeneen wy,

verflag doende van eene Beklirming der Piek
„ van Tenerife, de verbaazende Hette vermeld, welke

„ uit de fpleeten daar van voortkwam ; hier by zal niet
• kwalyk voegen, eene Opgaave der Graaden van Hette
„ op den Vefuvius ; to meer, zal zulks , uit hoofde van
„ de jongfte fchriklyke Uitbarftingen deezes Vuurbraakenden Bergs, onzen Leezeren gevallen : dus luidt bet
kenden
„ berigc van den Hear HOWARD".
Den Berg Vefuvius beklimmende, flak ik menigmaal
den bol des Thermometers in den grond, zonder voor
eenigen tyd eene merkbaare Hette to ontdekken . De
eerfte graad, waar toe de Thermometer, van FHARENHErr opklom, was 114° . Ik deed myne waarneemingen in de twee of drie minuuten, tot dat ik den top
bereikte : en beyond dac de Thermometer allengskens
roes Op 122°, 137° . 147*. I64° . en 1740.
Den top beklommen hebbende, flak ik den Thermometer in een gat, tusfchen twee beddingen eener oude
verharde Lava, en dezelve tekende 218°. Zodanig een
klimming wekte -myne nieuwsgierigheid op . Ondanks de
ongemakken der uitwaasfemende dampen, wilde ik be.
proeven of de graad van Hette , by de Opening des
Brandenden Bergs, nog grooter ware. lk daalde eenig .
zins of in den mond ; en in twee waarneemingen, die 1k,
met alle zorgvuldigheid, deed, op twee verfchillende
plaatzen, tekende de Thermometer 240° .
Vraagt men, hoe iemand, to voet, en bukkende, of
zich nederzettende op den grond, om deeze waarnee .
mingen to doen, deeze buitengewoone maat van Hette
kon verduuuren? Ik antwoord, dal die Hette, 't zy op
den top, 't zy in den mood des Vuurbraakenden Bergs ,
al(*) Zie 4lgetneene Vaderl .
bl . 406.

Low - Oo''ening . I. Deel. sde . Stuk,
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alleen plaats hadt , op zekere bepaalde plaatzen, die rook
uitgaven . De Lava hadc niet meer dan eene gemaatigde
warmce, en ik kon 'er my op neder zetten, om den
Thermometer 'er in to fteeken, gelyk ik gedaan heb, zonder hot minfle ongemak to voelen .
BRIEF DES GRAAVEN RORCH, Lid van verfcheide Acadennen,
aan den At ROZIER ;
OVER EENE WYZE OM LEDER GROEN TE VERWEN .

Myn Heer !

ikwyls doet hot geval de aangelegenIie ontdekkinD gen : dikwyls zyn ze der duisterheid nauwlyks onctrokken, of zy very alien weder in vergetelnisfe, wanfleer men geen zorg draagt, om ze, in openbaare Gefchriften, daar voor to bewaaren . Uw journal de Phyique is tegenwoordig de Verzamelplaats, waarin .alle
Geleerden van Europa hunne ontdekkingen opleggen .
Met daar in de volgende Bewerking op to tekenen, zal
dezelve niet vergeeten worden, en tot een aanwinst van
kundigheden in onze Kunften dienen . PETRUS LEOPOL-

f

DUS , Aardshertog van Oostenryk , Groothertog van Toscane,
Befchernaheer van nutte kunf en, verlicht Wetgeever, en

met een woord, de Vadcr zyns Volks , heeft deeze Kunstbewerking ontdekt, door een Duitfcher, in zyne Staaten
woonagtig . Zie hier dezelve.
Naa het Leder bereid, en 't zelve in dien flaat gcbragt
to hebben, dat hot de Kleur, die men daar aan wil geeyen, kan ontvangen, bovenal naa dat het we] gezuiverd
is van vuil en vet, doopt men 't Leder verfcheide keeren in een afkookzel van Gemeene Berberisfen , Berberis
vulgaris, LINN . Sp. Pl. Dit boomgewas is, in 't Fransch,
bekend onder den naam van Epine vinette ; in Italie, en
inzonderheid in Toscane, under dien van Crespino. Elk
weet dat hot afkookzel daar van cene Geele Kleur geeft,
die de Verwers in Frankryk gebruiken, om Zyde, Wol,
Katoen, e nz . t o verwen, en waar van de Schrynwerkers
zich bedienen om hot hout geel to maaken . \Vannecr
het Leder , naa verfcheide indoopingen , de Geele hleur
heeft aangenomen, doopc men 't zelve, droog zynde,
in een Kuip met Indigo, in water ontbondp, naa dat
de-
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dezelve vooraf met vitriool-zuur bereid is . Men houdt
met deeze Bewerking op, zo ras men bemerkt dat bet
Leder een fchoone Groene Kleur begint aan to neemen .
Hier in beftaac de geheele Kunst : dewyl bet kleurgee.
vend gedeelte der Berberisfen natuurlyk in bet Leder vast
gehegt is, en de enkele vereeniging van bet Blaauw der
Indigo, in deeze Bewerking, die fchoone Groene Kleur
voortbrengt, onder den naam van Saxisch Groen bekend.
Ik ben, enz .

Hoogleeraar in de Natuurkunde to Rhodez, aan den At ROZIER ;

BRIEF VAN DEN HEER CARNUS .

OVER DE KANARIE-VOGELS .

Myn Heer!

VVaarneeming, welke ik u verzoek, in
Z ieuwhier
eeriede Playf que plaats to geeven ; by aldien
3eournal

gy oordeelt dat dezelve van eenigen dienst kan zyn, 't
zy voor de zodanigen, dit tot hun vermaak Kanarie,
Vogels houden, 't zy om licht to verfpreiden over de
uitwerkzels der driften in dc Dierlyke Huishouding, enz .
Een myner Bekenden hadt een Kanarie-Vogel, then
by, van tyd tot tyd, tergde, door hem den vinger voor
to houden, waarin dit klein Vogeltje uit al zyn vermo .
gen met den bek pikte . Op zekeren dag , naa dat dit
tcrgen lamer dan naar gewoonte geduurd hadt, vloog
de Kanarie-Vogel, zeer verftoord zynde , fchielyk vart
zyn hand, de kamer twee keeren rond, en viel dood op
den vloer neder .
Onlamfs was ik by een ander Heer, die mede Kanarien
halt . Een hadt by 'er in zyne kamer, die gewoon was
op zone hand to komen, om een ftukje zuiker daar uit
to haalcn , enz . Wanneer men deezen den vinger voorlreldt orn hem to tergen, vloog by doorgaans weg, ver.
flak zich in zyn kooytje of ergens elders : zorntyds toonde lay blyken van verbittering : doch zeer zelden . Als
by it bet deurrje van zyn kooytje zat, kwam ik lang.
zaam iigt by hem met den vinger : zo ras by dien zag,
zette by zich fchrap om 'er met geweld in to pikken ;
doch dic duurde niet lang : want, naa bet verloop van
ze.

528

OVER DE

E'ANARr!-vocELs,

even of acht feconden ten langften, vloog by fchielyk
na 't bovenfte van zyn kooytje, en twee feconden heen
en weder ; terftond daar op dood nederftortende . De
oogen en bek waren geflooten : en niets was in ftaat om
'er hot minfte token van leeven in to verwekken . Het
was eene jonge Kanarie •V ogel, van de maand July des
jaars 1778 . Op den dag, toen dit voorviel, was by
!Z o vrolyk geweest als gewoonlyk : geen vierendeel ours
geleden hadt by nog een airtje, 't welk men hem leerde,
gezongen . Dus was 'er geene voorgaande ongefteldheid .
Ook had ik hem voorheen veel langer getergd dan 'op ,
then dag ; doch nooit had ik het Diertje zo vergramd
gezien .
Ik heb een anderen Kanarie-Vogel , die zeer gemeenzaam met my is, en dikwyls van my getergd wordt, ja,
2omtyds twintig minuten lang. Ik doe hem meer dan
tien voeten hoog vliegen, en by komt op myn hand
to rugge, fterker dan voorheen pikkende . Nog meer,
ik laat hem op myn kamer, met open venfler, en wanneer ik hem, in myn tuin zynde, waar op deeze venders van de tweede verdieping uitzien, roep, komt by
als cen roofvogel op myn hand nederfchieten , ondertusfchen een geleerd deuntje nder
en al dit bedryf
fchynt hot Beestje geen hinder
altoos to doen . Deeze
hi
Kanarie-Vogel kan, zonder getergd to worden, zich
boosaartig aanftellen . Als ik zit to leezen komt by op
bet boek zitten , en, op de minfle beweeging der vingeren , om de bladeren om to keeren , als anderzins, flaat
by met de vleugelen, en pikt met den bek . Als ik fchryf
komt by op 't papier, byt in pen en vingers . De Vogel,
wiens dood ik veroorzaakte , was van een veel vreedzaa3ner aarc .
Mag ik hier vraagen, welke de waare oorzaak van then
dood is ? Is hot een geborften vat , een toeval van beroerte
J-Ieeft men voorbeelden van dergelyke toevallen in verlcheide andere foorten van Dieren ? Waarom kan de Ka,
narie-Vogel, van welken ik laatst gefprooken heb, gcduurende eenen zo langen tyd, een terging uitftaan , war
voor de andere zo fchielyk bezweek? Zou men uit leeze Proeven niet eenige nuttige gevolgen voor de Dierlyke Huishouding kunnen trekken? Althans dit gevolg
uit afleiden, dat zy, die Kanarie-Vogels kweekLn, zich
moeten iyden van dezelve al to veel to tcrgen, en
zo

elk een genoeglyke dag! wat heldere hemel ! Geen
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zo zorgvuldig daar in weezen, als ik in 't vervoig zyn
zal .
Het dunkt my niet zeer moeilyk, op deeze vraagen
to antwoorden' ; ondertusfchen wil ik liever zwygen ,
dan my blootftellen om zaaken , op weinig gronds rustende, to zeggen .
Wel zou hot der moeite waardig geweest zyn, dat
kleine Diertje van binnen nauwkeurig to bezien ; doch
de geringe kunde, welke ik beb van de Ontleedkunde,
als waar van ik nimmer myn hoofdwerk maakte, was oorzaak , dat ik dit onderzoek niet beftond . Schoon
het my to binnen fchoot, bet nedergevallen Vogeltje to
Eledrifeeren , kon ik bet niet doen, dewyl myne zaaken my elders riepen . Ik blyf .
HERFST13ESPIEGELINC .
of
SAMENSPRAAK TUSSCHEN PHILIBERT EN PRISCILLUS .
wolkje verbergt bet geringfte deel van'c azuuren
uitfpanzel! gecn hevig blazende wind beroert delucht!
'er heerscht cene lieflyke kalmte! de aengename Zefier
dartelt allccn tusfchen hot zacht ruisfchend geboomte!
Hoe ftreelend kabbelen en murmelen de beekjes in deezen omtrek! Geene brandende zomerhitte ontgloeit den
dampkring, en doer den wandelaer den avondftond verbeiden, om eene hartverkwikkende koelte to genieten!
Thans zal elke ftond my toelaten , om , zonder hindernis .
fe, bet Schouwtooneel der natuur to betreeden, en myne
ziel met de verrukkelykfte aendoeningen to vervullen !
Maer wien zie ik van tusfchen hot geboomte my naderen ?
Zo myn oog niet faelt, is bet myn vricnd Priscillus,
welken does aenloklyke dag zal uitgenoodigd hebben,
om zvne zucht tot hot wandeien bot to vieren, en
my met zyn hezoek to verceren . Wees welkom, myn
dierbare Priscillus! nimmer kon uwe tegenwoordigheid
my meer geneugte verwekken ; nooit zal onze wandeling
N n
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bekoorlyker geweest zyn , dan op deezen blydfchap
fchenkenden dag.
PR IS CTLLUS .

Geduurende drie dagen heb ik myne zaken gefchikt
gehad, om my, op heden , herwaerds to kunnen hegeeven .
Zo dra my, deezen morgen, de flaep verliet, keek ik,
met een nieuwsgierig en gretig oog, hot bed uit naer de
glazen van myn rustvertrek ; zo ver ik befpeuren kon,
was bet gelaet des hemels onbeneveld . Met blydfchap
(prong il: uit myn bedde, opende een venfter, en werd,
dadelyk, door den zuiveren glans cener onbefloersdc
tonne, aengenaem getroffen . Vol vreugde hacstte ik
my om het ontbyt to neemen, ten einde van de vriendelyke aenbiedingen uwes Buurheers Licidas gebruik to malCen, om, vroegtydig, met zyn rytuig, in deezen oord to
weezen ; het Been ik, hoe dikwer :rik anders , met het
uiterfte vermack, al wandelende u heb komcn verrasfen ,
niet voegzaem van de hand kon wyzen . Zo gy derhalven
niet reeds door cone wandeling eenigzins vermoeid zyt,
en eon weinig rust wenscht to neemen, zult ge my ten
hoogften verpligten , wanncer gy my,, zondcr toeven,
in uwen vruchtb,ren tuin geleid, ten einde ikaldaer,mcc
verwonderinge, do Inilde Herfstfchatten moge aenfchouwen .
PHIL IBFRT .

Tk kan uw verlangen voldoe n, myn waerde Priscillus !
Door cenige bezigheden die ik noodzaeklyk moest afdoen, ben ik verhinderd geworden, om, in den vroegen
morgen, my ruin- en veldwaerds to begeeven .Evenok
ik u ontdekte, was ik, met dat oogmerk, uitgegaen ;
en ik was hier naeuwJyks, toen ik hot vermaek mogt
hebben van u to aenfchouwen . Wel aen dan ; treedcn
wy naer mynen hof, waer gy thans uw oog, en, zo gy
bet begeert, uwen mond, op de keurigfte vruchten kunt
vergasten .
PR IS CILLUS .

6 Hoe gact myn hart open, geachte Philibert ! We]ken boom bezoek ik toch het eerfte ! Wat aengename
blos is 'er op die geurige abrikoozen verfpreid ! Hoe
bevallig laten zich, tusfchen hot loof van den daer
liaest byftaenden boom, die ruige perziken zien! Hoe
weelig breid die wat verder afzynde wyngaerd zyne
fris-
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frisfche bladcn uit! wat menu°vuldi~e ranken befpcur ik
al naderende, aen denzelven 1 welk ten zacht en tedcr
waes ligt 'er op die talryke en zware druivcntrosfen!
hun heilzaem, licflyk en 'liar tverflerkend vocht ontdekc
zich door de heldere fchillen ! Myne tanden wateren !
ik verbeeld my reeds hunne reef to proeven ! myn hart
word al, by voorraed, verkwikt ! Hoe buigt die appelboom zich onder den last zyner vrucht ! hoe noodigt
zy den aenfchouwer om haer to plukken, en zynen lust
to boeten ! Zie die verleidende pruimen ons eons toelagchen! Dacr verfchuilt zich de verfrisfchende meloen
onder hare bladen ! Overal, waer ik myne oogen wend,
word ik ecncn ryken overvloed van ailerleie fmakelyke
vruchtcn ontwacr, die ons, in den fchralen en behoeftigen Winter, aen gezond, overvloedig, en verflerkend
voedzel zullen verfchaffen! Welk cene,erkentenis is de
Starveling der Aertsgoedheid nict verfchuldigd, die hem
zulke overvloedige en voortreffelyke gefchenken genadig
mededeelt ! Hoe moot by in vervoeringe uitroepen
Wat dank z-I ik, 6 God! uw' grooten naem bewyzen!

Hoe utiw, e onfchatbre guest naer hear, ; waerde pryzen 1

Gy, die ons alles fchenkt, wit tot verkwikking f :rekt,
En den vernoegden geest tot edle bly,'fchap wekt!
Het Schepslenheir doet ons uwe ahnagt klaer bemerken!
Gy itelt in 't gansch Heelai, uw wys- noch goeuheid perken I
Terwyl, by 't ruim genot, de ziel ten hemcl zwecft,
En, in befpiegeling', needs naer volmaektheid ftreeft!
Dc gouden zon doet noon het ki iekend oosten blaken,
Dat wy uw tedre zoig niet rykelyk mogen finaken!
En dees weldoende ftar daelt nooit in 't late West,
Dat gy uw vriendlyk oog op ons niet hebt gevest !
Wil, Opperzegenaer ! ons altyd dan behoedcn
Dat wy de ondankbaeiheid in onzen boezem voedenI
PHIL In ER T,

Gewislyk, Priscillus ! ligt decze verpligting ten duurfleil
op alle redelyke wezens ; doch hoe wemig beantwoorden
zy aen dezelve ! Hot is hun genoeg, als hunne zolders
N n z
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en kelders dien fchat flechts bezitten , en zy denzelven
vervolgens op hunne tafels mogen zien verfchynen, om
daar mede hunne graegte to kunnen boeten . Zy gedenken dan niet, welk Gene oneindige wysheid en goedheid
de Schepper der Natuur, in deszelfs voortbrenging, zo
wonderlyk heeft ten toon gefpreid . Hoe by , by de aenkomst der lente, de voedende fappen in overvloed uic de
ontdooide aerde door menigvuldige buizen , uit de wortelen, die dezelven opffurpen, in de boomen heeft omge .
voerd ; hoe by , de boomen met bladen bekleedende, die
bladen heeft doen ftrekken tot kleinzing en bereiding dier
vochten, welken zich vervolgens wederom door de boomen , tot derzelver voeding , verfpreiden ; hoe by al
verder de boomen met de fchoonfte bloezems heeft doen
prvken die zo ondcrfcheidcn van mackzel, gedaente en
kleur zyn, dat zy elk in verrukkinge opgetoogen houden ; hoe by die bloefems door de bladen heeft doen befchermen en voeden , daer uit vruchten doen voortkomen ,
welke , door de ftooving en koestering van 't zonnevuur ,
En geduurigc acnvoermg van fappen , tot die grootte en
rvpheid uitgedeegen en gckomen zyn als men dezelve
op onze tafels zec, en wy,op bet aengenaemfte,mogen
gebruiken . Dit alles zien de meeste menfchen voorbv .
Welk cene beklacglykc onvcrfchilligheid of onkunde !
PRISCILLUS .
Hoe 1-,an bet anders zyn , ervaren Philibert ! Het
grootst getal der Maetfchappy heeft trimmer gelegenheid
gehad, om eenige kundigheid van de werkinge der natuur' to verkrygen . Veclen, door hunne bekroirpene
omftandigheden, of lastige beroepen, geen' lust, geene
middelen, of geen' tyd hebbende, om dien aen het onderzoek derzelve to kunnen betteeden , ftaen , in dat opzichte, met het redeloos vee gelyk ; 't welk de voortbrengzels der aerde nuttigc, zonder de Goddelyke almagt, wysheid en goedheid doer in to kunnen ontdekken .
Ik beklaeg bet lot der zodanigen . Wie weet, hoe veelen onder hen de grootfte gefchiktheid, den fterkften
lust , de heetfte drift zouden hebben , om zich op foortgelyke nafpeuringen toe to leggen . Maer hoe zeer zyn
dezulken to befchuldigen, die goederen en tyd in overvloed hebben ; dien 't aen gene gelegenheid onthreekt,
om na to kunnen gaen , hoe de natuur in het grociend
Ryk werkzaern is? Zal ons, zeggen ze, door deeze
ken-
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kennis , eene vrucht daerom to beter fmaken ? Zullen
iwy, wanneer het ecn goed gewas is, lets van onze inzameling', om zulk cene onkunde, hehoeven to derven?
Wat gaen thenfchen , die zo denken , de Werken der
Scheppinge aen? Zouden zy zo dwaes zyn van daer aen
eenen tyd to koste to leggen, then zy, hunnes agtens,
vry vermaeklyker,, en tot meerder eer, kunnen doorbrengen? Hoe zou men, in de gezelfchappen , met hun
lachen, wanneer zy maer van lets dergelyks durfden
reppen! Wat zou men den neus over zulke waenwyze
zotten optrekken !
PHILIBERT.
Och ! waren alle zodanige Perfoonen Priscillusfen !
Hoe moeilyk uwe Bediening ook zy, en welk eenen
uitgeftrekten tyd gy aen 't waerneemen derzelve moec
befteeden, zie ik dikwerf, met blydfchap en verwondering, hoe gy echter, nu en dan, eenige uuren, door
eene onvermoeide vlyt en vlugge vaerdigheid, weet uit
to fnipperen, om het Boek der Natuure in to zien, of u
in andere nuttige en aengename weeterfchappen en
kunnen to verlustigen . De tyd tot het middagmael nader t ; laten wy ons naer myne wooning begeeven ; na
het eindigen van 't zelve zullen wy, zo het u lust,
vGor uw vertrek myne naestgelegen velden en akkers
nog een weinig gaen hezoeken, waer uwe befpiegelende
geest wederom nieuwe en ruime ftof zal vinden, om
aengenaem to kunnen fpeelemeien.
PRISCILLUS .
Gy hebt my eenen onverdienden lof toegezwaeid ,
edelaertige Philibert ! Doch wat uwe uitnoodigirg tot
cene tweede wandeling betreft, ik neem dezelve gretig
aen ; en wel to meer, dewyl ik dezelve, in gezelfchap
van zulk een' onfchatbaren en fchranderen vriend, zal
mogen doen.
L. STOPPENAAAAL P . Z.
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nEDEN'KINC;EN VAN IOZUA TUCKER,
OVER DE TECENWOORDICE VREES VOOR EEN
INVAL IN ENGELAND OF IERLAND .
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Den Heeren S hryveren der Algenzeene Vaderlandfche
Letter.oefeningen .
Myne Heeren !
S _boon uw Mengehverk zelden Staatszaaken behandolt, of Stukken, daar toe betrekhelyk, oplevert,
en bet, aangezien de menigte vanNieuwspapieren van
cenen anderen aart, overtollig ZOO wcezen 't zelve
char mede op to vullen ; heb ik nu en dan icts van die
natuur ontmoct, en bovenal fchynen de Heeren wel
plaats to willen inruimen voor 't geen uit de pen van
den Staatkundigen TUCKER komt ; immers hebt ge van
heap geplaatst zyn Antwoord, op de Vraag, of een Ryk

• Land bet kan uithouden tegen een Arnzer Land van gelyke
„ natuurlyke voor deelen in bet opleveren van Behoeften, ery
• Goedkooppheid der MctnufaEtuzzren? Hed . Vadez1. Letter .
„ 111 . D . II . St . bl . 124 ; als merle zyne Aanmerkingen
„ over bet Gedrag der Anericaanen, ozntrent Engeland, en
,. de beste lvyze onz die Volkplanting daar aan nuttig to nzaa• ken . Ald. bl. .191 (*) ; dit vrvmoedWgde my om de
„ nevensgaande Bedenkingen over de tegenlvoordige TZrees
„ voor een Inval in Engeland of Ierland, in 't Engehch
„ aantrefende, to vertaalen, en zc UE& terflond toe to
,, fchikken, in vertrouwen dat hat UE . Diet onaange9, naam zou weezen die to ontvangcn, en uwen Leeze• ren nict ongevallig dezelve geplaatst to vinden . Hec
„ onderwerp, daar in verhandeld , is tog, onder onze
„ Landsgenooten, een algemeene fl .offe des Onderhouds
,~ eene geruiine wyle geweest, en no ,, . Ik blyf, enz."
In ty dcn van dreigend gevaar of algcmcen gaande gemaak(*) try hebben van dienzelfden Eerwaaidigen Hecre zeer on .
lan ;s ook g_pl .:atst eerie Redenvoering over de Tl'eelde, nzet he-

Wrekling tot den Koopllandel befcbouwd . 11c4mG,' . VW,zl . Letter .
~9 t
VII . D~cl, It, Srak, bl, 52 ; .
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maakte Vreeze, kan een eerlyk Man, die waarlyk ten
oogmerke heeft zynen Lande dienst to doen, gemaklyk
onderkend worden van den Hofgezinden Vleier aan den eenen, en van den oproerigen Gemeenebestgezinden aan den
anderen kant , wanneer men naamlyk op de volgende omflandigheid let. Hy zal nimmer de gedaane Verri tingen
van een der beide * Partyen toejuichen of berispen, (hoe
veel flofs tot bet een of ander hem ook gegeeven worde ,)' maar by zal voorwaards zien, om , indien hoc hem
mogelyk is, de middelen aan to wyzen tot bet voorkomen en afweeren dier rampen, met welken wy nu gedroigd worden, uit welk eene oorzaake zy ook ontfla,1n,
of zy van bet Jlinisterie, of van de Antirninisteriaale Party, hervoortkomen .
Dit kan by tragten uit to werken, (want by heeft cen
ruim veld voor zich open ,) door de vreesagti ;gen
en kleinmoedigen , die
om cene geringe oorzaakc,
fchrikken, moed in 't lyf to fpreeken, -- als mede door
de flouten en onverzaagden zodanige grondregels van
wysheid en voorzigtigheid in to boezemen, als kunnen
flrekken om bun moed ten besten einde to befluuren .
Wy vinden ons tegenwoordig met een Inval gedreigd
maar, menschlyker wyze gefprooken, hebben wy, onder
de begunftiging der algemeene Voorzienigheid van GOD,
bier voor zo weinig to dugten als eenig Volk op den geheelen Aardbodem . - Dit durf ik flellig verzekeren,
dit geloof ik vast : en heb daar voor de volgende
redenen, die ik verzoek, dat elk Leezer, zo by een eerlyk Man is, niet zal verfmaaden in overweeging to neemen .
Alle Invallen, die op de Inwoonderen van Engeland of
lei land kunnen gedaan worden, kan men uit vier onderfcheide oogpunten bcfchouwen .
I . Het infchepen
der Krygsmagt tot lien Inval gefchikt, zo Voetvolk als
Ruitery, van bet Gefchut, de Wagens, de Vragtpaarden, de Tenten , en den verderen Krygstoeftel . - II .
Hot zeilen van deeze ingefcheepte Krygsmagt en Oorlogsvoorraad, in een verbaazende vloot Transportfchepen,
met derzelver Convoijers , of to gelyk of in kleine fmaldeelen .
111 . Naa eene gelukkige reis, derzelver Landing en Ontfcheeping aan onze Kusten , en eindelyk IV.
IInn Optocht in bet land, om 't zelve to onder to breugeu of to veranderen in een Congr•es •G rrtcvernement, gelyk
aan
N n 4
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aan dat in ihnerica, onder de befcherming van Frankryk
en Spanje.
I.
DE INSCHEEPING DER KRYCSMAGT.

Ecn Leger, dac uit Frankryk of Spanje ingefcheept
wordt, tot bet vermeesteren van Groot Brittanje of Ierland, moet niet minder weezenn dan 30, coo van de bescc en geoefendfte Krygslieden, die Frankryk of Spanje
1kan opleveren . Ja bet zou, otn eenig redelyk vooruitzigc op een gelukkigen uitflag to hebben, wel tweemaal
zo groot mocten weezen . Dit Leger moet met zich
brengen zo veel voorraad voor Menfchen en Paarden,
als zy eene maand naa de Landing zouden noodig hebben ; dewyl men niet kan veronderitellen, dat de Engelmarkten voor hunne Vyanden zullen open zetcen,
fofchen
hun terftond naa de Landing bet noodige zullen verfchafi'en . In tegendeel, moeten zv weeten, zo wel uit
bet laatfte bevel zyner Majefteit, als uit de natuur der zaa
ke zelve, dat zy, wanneer zy landen, bet land ontledigd
zullen vinden van alien voorraad, paarden, vee, wagens
en war zy verder mogten behoeven . In bet laatfte bevel
heeft men vergeeten van Wagens to melden, dit was eerl
verzuim 't welk zeker fchielyk zal verbeterd worden .
Deeze omftandigheid nu, dat een Invallend Leger belasc
is met zulk een groot aantal werkpaarden, voorraad,
enz . behalven de andere onvermydelyk noodzaaklyke
behoeften zal een vcel grooter aantal Transportfchepen
eifchen dan anderszins genoegzaam zou weezen . Ja, in .
then wy bet getal der Transportfchepen, to deezer gele .
Eenhci noodig, vergelyken met die gebruikt werden
kloor onzen roemryken Verlosfer den Prins van oRAN,JE ,
(Zie een Verhaal bier van in RAPIN'S History, Vol . II .
17 7 (*) ,) zullen wy bevinden, dat 'er Diet minder dan
loco Zeilen vereischc worden . Ja daar mocten 'er veel
meer zyn : dewyl de Prins, die menigte van voorraad enn
vragtpaarden niet met zich voerde, welke de Franfclien
en Spanjaarden moeten medebrengen, zo om dac
by cen veel korter overtocht voor hadt dan zy ce doers
heb(*) lie Vloot,die den Pains van ORANJG overvoerde, bellondt
ait vyfrig Oorlogfchepen, twintig Fregatten, en twintig Branders ; waar by nod oilntteat vierllouuczd fia>aspo,trc .acpen ~i aicn.
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hebben, inzonderheid als zy beoogen in lerland to vallen,
als om dat by wist met open amen to zullen ontvangen worden, waar by ook landde . Orn deeze redenen moeten onze Vyanden een groote Vloot van Transportfchepen maaken to hebben, en tevens eene menigte
van Fregatten, Kotters, en andere kleine Schepen om
deeze Transportfchepen , to dekken en to befchermen tegen de vyandlykheden der Engclfche Fregcctten , Kotters
en Kaapers . Nu is her, menschlyker wyze gefprooken,
aangemerkt de groote toerustingcn, die onze Vyanden
reeds gedaan hebben om hun aanzienlyke Oorlogsvlooc
gereed to maaken, onmogelyk.
Maar,eens toegeftaan , dat dit mogelyk was, dan ftaat
aan to merken , dat zulk eene Vloot van Transportfchepen en Convoijers, als hier veronderfteld wordt ,
in geene Haven van Frar ryk kan geborgen worden
(met veiligheid njamlyk) dan misfchi ,~n in de Haven
van Brest . En dewyl een zo vcrbaazcnd getal noodwendig groote verwarring zou baarcn, zoudcn zy daar
7elfs niet eens alle to gelyk kunnen uitzeilen, maar
dic moeten doen in verfcheide fmaldeclen, met Convoi .
jen, elk fmaldeel vergezellende . Decze omftandigheid,
daar zy noodzaaklyk hunne kragc verzwakt , zou aan
de fnelzcilcnde Engelf<he Fregatten, Kotters, enz . een
groot voordeel op hun geeven . 't Zelfde zou plaats
hebben, als zy uic verfchillende Havens zeil gingen
met dit bykomend naadeel,
chat de onderfcheide
finaldeelen minder in ftaat zouden weezen om eenftemmig ce werk to gaan, en dat de krygsmagt aan boord
van her eene fmaldeel meer verlegen zou weezen om to
wecten war 'er geworden was van hunne Tochtgenooten,
waar zy hun zouden zoeken, of wanneer zich by hun
vervoegen .
11 .
HET ZEILEN VAN DEEZE GROOTE VLOOT .
Laat ons nu veronderftellen, dat de opgemelde zwaarigheden, op de eene of de andere wyze, alle to boven
gekomen waren , en zien war 'er dan natuurlyk moet
volgen .
, Een verbaazend aantal, ten minflen
ieoo Schepen , tot her overvoeren van Manfchap en
Goederen gefchikt, met so of 6o Fregatten, Kotters,
Advysjagten, enz ., zyn uit do haven en nu onder zeil' .
N n 5
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Coed -•---- , En terwyl die Vloot de koers na
van Frankin de Ha .
vens ;
of zeilt, die eeflaagen hebbende , zege• praalende in de Engelfche Zeeen' . Laaten wy dit eens
tocftaan om het ftuk to beter in to zien , en onze Snappers, volgens hunne eigene wyze van denken, to behan_
delen . Maar dan hebben wy regt om to vraagen, welke
foort van Scheepslieden gy met mogelykheid kunt verun-derftellen, dat onzeVyanden kunnen krygen om deeze
Tr ..nsport fchepen, deeze Convoijers to bemannen, naa
dat zy hunne groote Oorlogfchepen zo wel voorzien
hebben? ---- Dit is eene nieuwe zwaarigheid, welke
verdient opgelost to worden : want de Frartfche en Spaanfche Scheepslieden zyn niet zeer bedreeven op hunne
ei ,, cne Kusten, en veel miry, ervaaren op de onze : en,
in bet tegenwoordige geval, zyn hunne beste reeds ge_
plaatst aan boord van hunne groote Vloot : weshalven
de rest zeer flegt moet weezen, zo zy in de daad eenigzins 'net Zecbouwen verftaan .
En, nogthans, zal
door eerie Vloot Transportfchepen, hemand met zulke
onervaarene Zeelieden, 't arm Engeland en lerland aange .
vallen!
en overwonnen worden !
Ja , 't
geen nog zeldzaamer is, deeze Vloot, voorzien met
zulke onkundige Scheepslieden cn vol van Zeezieke
Soldaatcn, Zeezieke en vcrfcliriktc Paarden, zal nooit
in de war geraaken by dag noch nags
de Bevelheb'bers zullen het eene fein nooit voor het ander
r.eemen, of nimmer eenigen grooten mist ag, welke ook,
be ;;aan! Deeze dingen zyn, in de daad, zeer vreemd
en onnehoord, en niets dergelyks words 'er in de Gefchieden :s des Menschdoms gevonden .
Daarenboven, wanneer deeze talryke Vloot in Zee
is, wordt 'er eene ongemeene bedreevenheid en afgerigtheid in alle Scheepszaaken vereischt, om eene andere reden . Transporcfchepen , van welk eene foort
ook , zyn onbekwaam tot v egten : en hoe digter byeen
zeilende, hoe minder zy zich kunnen verdedigen . Wan .
neer zy, derhalven, worden aangevallen, is het hur_ne zaak to viugren, en hat iryden over to laaten aan
de Fregatten, Kotters, enz . bcfchikt om ze ce geEeiden, to behoeden en to verdeedigen . Nu is her, by
~elegenhedgn van ztilk eene vcrwarring , nauwlyks
mc-

•
•

Engeland zet , houdt de grooce Scheepsmagt
ryk de groote Scheepsmagt van Engeland
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mogelyk voor de ervaarenfte Scheepslieden en de be .
daardfte Bevelhebbers , geene groote misflagen re begaan, fchoon ze alleen cene Vloot van So of 6o gewooue Koopvaardyfchepen to hegeleiden en to befcnermen
hebben . Oordeeit , derhalven , wat het geval moet
weezen, onder cene Vloet van iooo zeilen Transpnrtfchepen, welker laading bef'a,, t uit Soldaaten, Paardcn,
deeze Zeeziek, geene Zec :;iek en verfchrikt : en waar
de Scheepslieden zelve zo onkund'g en onbedrecven
zyn , dat zulks veel toebrengt tot de aigemeene verwarring in ftede van die to vLrhelpen !
In de daad eenige onzer nieuwsfchryvers, en tydingkraamers, hebhen ons widen diets maal,en , dat onze
Vyanden alle deeze zwaarigheden en gcvaaren vermyd
hebben, door hunne krygsmagt, krygsvoorraad, enz .,
gefchikt om ons to beftooken , aan bcord hunner
groote Oorlogsfchepen to doen . Doch laatcn zy alien,
die 'er hun work van maaken om vrees aan to jiagen,
en verkeerde berigten to geeven, weeten, dat ecn groot
Oorlogfchip, in een Transportfchip of een Fluit, gelyk
de Franfchen het noemen, hervormd wordt, en belaaderl
met Kry gsvolk, Paarden , Oorlogstuig, enz . niet Ianger in ftaat is, om de onderfte laag gefchut to gebruiken : en zich to verweeren als cen groot Oorlogfchip :
zo dat een goed Fregat van go of 40 Stukken, in die
omftandigheden, we] tegen een Schip van 76 of 8o Stukken ftaan kan .
Zo veel betreffende bet zeilen van
deeze groote inval doende Vloot .
III .

DE ONTSCHEEPING VAN HET LANDENDE LEGER .

Wy moeten nu veronderftellen, (hoe onwaarfchvnlyk
bet zyn moge) dat zy allen, of het meerendeel, behou .
den op onzc Kust aangcland zyn, en gereed ter Ont .
(cheeping . Zulk cen Vlooc als deeze zou fchielyk gezicn worden , als zy digt by land kwam ; zelfs indien wy
geene Advysfchepen hadden om 'er ons vroeger van to
verwittigen . En gezien zynde, zal het Land in rep en
roere zyn, en zullen alle de Paarden, Vee, Leeftogt,
\,ti a,ens , enz . ten fpoedigften eenige mylen hooger
landwaards in opgevocrd worden . Van den tyd of dat
v -y dczclvc ontdekken door onze verreLykers, tot da ;;
de.
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de Transportfchepen, en Convoijers, het anker geworpen ,
yen zich in eene voeglyke orde ter Ontfcheepinge gefchikt hebben, moeten 'er ten minften drie dagen verloopen : en van then tyd tot de volkomene Ontfcheeping van de Manfchap en Krygsvoorraad zouden 'er ten
Fninften nog acht dagen, indien deeze niet verdubbeld,
noodig zyn : en dit zelfs, als wy veronderfteilen, dat
onze Fregatten, Kotters, en andere Schepen, die wy
in Zee hebben , en onze ligte Troepen to land , hun
geen hinder altoos gaven ; maar dit alien aankeeken als
belanglooze toekykers .
Als mede op de veronderfielling, dat wind en weer hun zo gunftig bleeven als
zy zelven konden wenfchen . 'Er is eene byzondere cede, waarom men op de Engelfehe of lerfche Kust veel
langer moot aanhouden, dan op eenige andere, byzonder op de Kusten van deMiddellandfche of Baltifche Zee
want bier loopen de getyden alle twaalf uuren zo hoog
en laag, dat meer dan twee derden van den tyd, die
gebruikt zou kunnen worden ter ontfcheepinge,verlooren gaan in het wagten na den vloed . Dit is een groot
voordeel voor ons, als wy alleen verdeedigender wyze
handclen .
Wanneer de Ontfcheeping volvoerd is, moeten 'er
eenige dagen gefchikt worden om uit to rusten, ten
einde de Menfchen en Paarden van hunne Zeeziekte en
vermoeienis bekomen, en tot den optocht in ftaat worden . Daarenhoven verfcheide dingen, behoorende tot
onderfcheide foorten van wagens en voertuigen, onvermydelyk gebrooken, gefchonden of verlooren by het
ontfcheepen, moeten herfteld of hermaakt warden . Dit
alles moet ten minften nog zes dagen meer kosten : zo
dat , van de cerfte verfchyning deezer landende Vloot op
onzeKusten, tot den tyd dat zy gereed zou weezen om
haar optocht aan to vangen, vyftien geheele dagen moeten verloopen : een tyd zeker, lang genoeg, om , indien
wy niet geheel onze eigc zaak verwaarloozen, Engeland
of Ierland in een ftaat van tegenweer to ftellen .

iv.

DE OPTOCHT DES CELANDEN LEGERS .
Wy zyn nu tot een nieuw Tooneel gekomen : want,
naa toegeftaan to hebben , (enkel om dus de zaak to beter to befchouwen,) dat alles gelukte naar den vuuriglten
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ften wensch der invalleren zelve, en ftrydig met alle

graaden van waarfchynlykheid
moeten wy ntt
overweegen wat de gevolgen zullen weezen van den
bedoelden Optocht ; enkel veronderftellende , dat 'er
geene wondcren ten voordeele onzer Vyanden gefchieden, en dat wy zo veel gezond verftands bezitten, om
de noodige ftappen to doen tot verdeediging van alles
wat ons dierbaar is . Een Leger van 28,000 voetknegten en 2000 Ruiters , (want een kleinder gctal dan 2ooo
Ruiters, kunnen wy, in dit geval , niet veronderftellen)
met omtrent iooo vragtpaarden, tot het fleepen van 't
gefchut, bet trekken der voorraadwagens, enz . verlaat
de verfchanfingen , by derzelver landing opgeworpen,
en beginnen den Optocht, (ftel, indien het u behaagt,)
na de Hoofdftad . Dan zou de plants hunner landinge wiar
alle waarfchynlykheid weezen op den Kusten van Esfex,
Suffolk of Norfolk aan de eene zvde van de Theents, of op
de Kusten van Kent, Sits/ex, Rants of Dorfet op dean
dere zyde, dat is zo naby als zy, met veiligheid, kunnen komen by de Hoofuirad des Ryks, en tegen over
hunne eigene Kusten (met welke zy eene beftendige
gemeenfchap moeten houden ,) als de aart der zaake
wil toelaaten .
Nu, naa dat zy hun Optocht begonnen hebben, zal
'er een aanmerkelyk verfchil in de wyze van den oorlog
to voeren moeten volgen . Want, terwyl de Invallers
op Zee waren, was het hunne zaak hct vegten te myden : maar nu zy geland zyn, en hun Optocht begonnetl
hebben . is het hun belang zo ras mogelyk to vegten
en ons belang juist bet tegendeel . Om deeze
z .iak op zulk eene wyze to ontvouwen , dat de onkundigfte ze kan begrypen , en teffens den hefchroomden alle
vrees to ontneemen , als of wy voor onze Vyand vlooden ,
verzoek ik op to merken , uit onze Engelfche Gefchiedenis,
dat, zo HARnLD geen flag geleverd halt aan WILLIAM,
Hertog van Nonntandye , bykans zo fchiclyk als deeze land .
de ; en by , in tedc van met den Invacr to fryden ,
alleen met hem gefchermutzeld had, enkel eenige weini .
ge uitgeleezene benden zendende, om zommige byzon .
dere posten to verdeedigen, cn hem teffens afmattende,
door geduurig zyne Convoijen op to ligten, zyne Quarticren to ontrusten, en hem geen oogenblik rust, nagt
noch dag,

to geevei ~ zou wJuI .a i

van Normandye
v er-
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verpligt geweest zyn na huis to kecren , -zondcr den
tytel van WILLIAM DEN ovERwINNAAR ; indien bet hem
mogelyk geweest ware, in 't gcheel to rug to trel ;ken .
lets dergelyks zou overgekomen weezen aan onzen grooten Verlosfer, den Prins van ORANJE, was hp in zyn
Optocht van Exeter na Londen met verierkt door ecn
groot getal Engelfchen, die wyslyk aan hot zagt Beltuur
eener bepaalde Monarchy do voorticus gaven boven dat , 't
geen zyn TegenfLdnder poogde to vestigen ; to weezen
eon eigendunkelyk en willekeurig gezag . Het is,
by gevolge , baarblyklyk ons belang den Invaller niet to
bevegten, by zyne eerfte landing, of wy moesten reden
hebben om to vermoeden, ('c geen ik denk dat wy nice
hebben hoe dwaas de tyden ook molten weczen ,) dat
onze Patriotfche Republikcinen zich' met de Frarzlelicn
in grooten getale wilden verEdaigen , orn con dwingelandsch Staatsbeituur op to rigten , gelyk aan hetProrinciaal en Continentiaal Congrer in America . Maar ik vertrouw meer op hunne vrees, dat zy zich gerust zullen
houden, dan op hunne beginzelen van pligtfchuldigheid
en eer . En daarom dring ik den grondrcgel weder aan,
dat , indien de Franf hen of Spanjaarden landden , bet
onze zaak nict is hun terftond to beitryden .
Wy hebben voorheen opgemcrkt, dat do Invallers
zouden tragten to landen zo digt aan do Hoofdf'ad als
zv konden, en zo naby hunne ei„ ene trust (met welko
zy eene beftendige gemcenfchap moeten onderhoudcn,)
als de natuur der zaake toclaat ; gevolglyk kan de plaits
of de plaatzen hunncr Ontfcheepinge nict minder zvn
dan 70 mylten, en niet veel meer dan 140 mylten , van
de Hoofdltad . Veronderftel con gemiddelde affland tusfchen deeze, naamlyk i05 Mylen . Na, in die uitgeftrektheid lands zullen ten minlten 10, 20 of ;0 p'aatzen gevonden worden, I'erk door do natuur, en fchielyk
door kunst to verfterl :en, zo verre dat zy in ftaat zyn
om elk drie of vier Batalions to legcrcn, ondcrfteund
door drie of vier Compagnien ligte Ruiters of ligt Voctvolk, bekwaam om het geheele invallende Leger eeoi ;;c
dagen op to houden . Deeze wyze om den oorlo ; to
voeren op verfcheide posters, in ftede om tot ecn beflisfenden flag to komen, mat con invaliend Leger meer
dan iets anders of : dewyl het weet , dat 't ten laatlten
,char door zal ver-nield worden. -Laac ons, dcrhal_
vef,
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ven, voortgaan om hot vender beloop dcezer zaake to
befchouwen,
de weinige Engelfche Batalions, to
vooren gemeld, uit de eertte post verdreeven zynde, trekken na eene tweede, misfchien tien of twaalf
mylen verder gelegen, terwyl de ligte Ruitery en hot
ligte Voetvolk hun aftocht dekt. De Krygsbenden, in
de tweede post gelegerd, dus vereenigd zynde met to
rugtrekkende Batalions, door de Ruitery en het Voetvolk, worden naar evenredigheid fterker, en bieden een
heftiger wederftand .
Van de tweede zullen wy
eens veronderftellen , dat een hertocht gefchiedde op
dezelfde wyze na •e en derde, en zo voort tot een vierde, vyfde, enz. terwyl hun getal en fterkte fteeds toeneemt, en hot petal en de magt der Vyanden van uur
tot uur vermindert, tot zy, ten laatften, afgemat door
de geduurige aanvallen der ligte Troepen , moedloos
door Been erode aan hunnen arbeid to zien , lydende
door 't gebrek aan voorraad, verzwakt door de verliezen in zo veele bloedige ontmoetingen geleden, ge.
dund door overloopen, z,ekten, en alle andere weder .
waardigheden , die eene ten agteren loopende zaak vergezellen, verpligt zyn hot deerlyk overfchot van hun
groot en ontzaglyk Leger krygsgevangen to geeven ;
omtrent op dezelfdc wyze, als hot Leger, onder den
beroemden CAREL DEN X11 , Koning van Zweeden, to
Pultowa moest doen, en de Generaal BURcIOYCNE onlangs
to Saratoga decdt .
Wat den Inval in k land betreft . - lerland is veel
verder van 's Vyands kusten verwyderd dan Engeland :
en gevolglyk loopt de groote Vloot van Transportfchcpen, nood,g tot zuik een Landing, veel meer gevaars
om veritrooid to worden door onze Fregatten, Kotters,
Kapers, cnz ., om niet to fpreeken van de veelvuldige
toevallen van Stormen en Onwe6ren, op zo lang een
tocht in die zeeen, en op deeze kusten , to dugten .
Naa de Landing is hot land van lerland natuurlyk iferker,
en volley van houbaare plaatzen dan Engeiand ; men hecft
'er eene menigte van Meiren, Moeracfen, enz . - Ook
zal 'er de Vyand minder leevensvoorraad, om zich to opderhouden, aantreffen,
en kan dezelve veel fchielyker buiten zyn bereik gevoerd worden .
Voegc
bicr ry dat het gros der Inw •o onderen , ,k meen de
dRvonnscla Cathoyken, als uog niet befmet zyn met de krankhoof-
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boofdigheid der Republicksgezindheid ; en wy hebben
cone ondervinding van bykans honderd jaaren, dat zy
De laatfte opftand in don
zich wel zullen gedraagen .
3aare i 74S , en de regenwoordi~,-e in America , is niet uitgebroed of voortgezet door Rooi mch Catholyken. En was
bet gedrag der Paapfche Priesters in Canada betrefc, bebaagde bet coiDE, dat zy, dte zich Prote/lantfche Leeraars van her Euangelie des Vredes in Nieuiw Engeland
ljoemen, zich zo wel gedraagen hidden!

SERIGT VAN DIN ZWITZERSCIIEN DOCTOR MICHEL SCHUPPACII ;

(Overgenomen uit Mr . coxo's Tour through Switzerland .)

Myn Heer !
y heht misfchien gehoord van MICHEL sCHUPPACII, then vermaarden Zivitzerfchen Donor, van Wiens fchrander doorzigt
om de zitplaats der kwaalen to ontdekken , en de gefchikte middelen tot herftel voor to fchryven, veele wondeilyke gefchiedenisfen verhaald worden door Reizigers, en die doorgaans, gelyk
ik denk , bet wonderlyke hebben doen aangroe .jen op dezelfde
wyze als de voortpng der Faam by VIRGILIUS, 't zelve veIgrootende naar maatc zy verder verwyderd waren van de plaats
der gebeurtenisfe . 1k ])on thans gchuisvcst by deezen heroemden ESCULAPIUS, en zyn huis fteekt hoven het Steedje Lange.nou uit, gebouwd op dun kant v -m een fteilen berg : to deezer
oorzaake words by, in de wandeling, De DeEtor van den Berg
geheeten .
By onze aankomst bier, vonden wy den Dodtor in zync kamer,
omringd door cone menigte Boercn, die hem elk over hunne
kwaalen kwamen raadpleegen : ieder hunner hadt ecn klein flesje met
zyn Water by zich : want hot is door Piskyken dat deeze Geneesbeer voorgeeft over den ftaat der Patienten to oordeelea . I3y is
zeer zwaarlyvig, by heeft een dourdringend oog, en een zo gul
gelaad als ik bykans ooit aanfchouwde . Hy zit tegen over den
Perfoon, die hem raadpleegt ; nu eens z ;et by hot Water Aan don
Patient aan, blyft beurtelings hct eon en den ander cenigen tyd
eanzien ; altoos in die tusfchenpoos fiuitende . D, n doet by opening
van den ft .iat des gevals, geeft den raadvraager berigt van do natuur zyner kwaale , en heeft doorgaans bet geluk van hot to raaden . Met een woord, zyne kunst om de kwaalen uit bet Water
to ontdekken, heeft hem zulk eon ingewikkeld ge!oof doen verWvrven, da4 iemand by een Rooinsch Catholyken even goed aan
de
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de onfeilbsarheid van den Paus snag twyfelen , als aan die des
Doctors in tegenwoordigheid zyner Patitnten . By hecft zeket
verfcheide groote geneezingen veirigt, en bet gerug c daar tan
hem Patienten uit alle oorden v •n Europa bezolgd . 'Er zyn
thans in zyn huis en in Langenou verfcheide Engelchen en Franfclien, benevens vecle Znitzers, bier urn raad gel=.omen.
De DoEIer was . zo 't fchynt, vcoi been een Dorp Chirurgyn ,
by heeft een wcinig kernis van de Ondcedkunde ; doch wordt
voor zees hedrec , ven in de Kruid-en Stookkuncle geheuden . Men
wil dat by welnir weete van bet bc('chouwend deel der Geneeskunde, bet grootfle gedeelte zyner kundigheden is by verfchuldigd aan Tyne uitgeftiekte pralctyk ; fchoon by noon Cell vierde
van "ecn myl van zyn huis afgaat : want by zon de moeite niet
doen om na Bern to gaan, al ware bet om den Boning van Frankyyk to helpen .
't Is me, .r dan wan •fchynlyk, dat veel van bet gelukkig flargeu
deezes Zonderlmgen Mans in zyne Prcktyk , moet toegefchreeven
woden aan bet good geloof zynei Pcrenten, aan 't vcoldeel,'t geen
zy tiekhen van de verandetn der Lugtftreeke, aan de gcznndeti
lu ;tcgefteidheid op deezen berg , en aan de vermaahen , natuurlykvooitfpruitcnde uit die urflad ge afwisfeling van vetfchillend
gezcifcl ap , 't ii ells zich l ;env, arils vervocgt cm van den Doer
gcneezcn to wooden, Doch,w..t ook de ooizaaken mown geweest
zyn van dceze zyne beioemdheid, by heeft dezelve, volgens
lief cenpaarig b"'iigt, ongezc,gt veikree„en . Hy bezit zeker veele uitn, u n .c i ;ie houdan,glieden : menschiievend en liefderyk is by
in de groorfic ma to : nict allcen geeft by den acme Boeren, die
hem kc; :nen raadvraagen, de Geneesmiddelen voor niet ; maar
fchenkt l un daarcnhoven cenig geld : altoos geeft by ceu gedeelte
zyner tvinttcn a n de ammo zyner Parcchie . Zyne Viouw , als
medic zyne ltleindrgteis, die by hem incvocnen , gaan, gelyk de
Boerinnen op bet L,-,in ] , geklecd ; en by beeft eon blyk van zyn
gezond vctltand betoond, in dceze laarstgenielde eene zeer eenvondige opvoeding to geeven De oUdlte beeft Ly, teen zy den
oudierdom van flegts vyftien jail em bcreikt halt, la< , ten trouwen
aan een zyner Bcdiend-n, en gJ haai rgoo Ponden ten Huwelyk :
is dit Land w,, arlyk eene a rr e .kclyke fotn . fly lict hair, zo
I,y 7e ,-,t , zo vioeg tiOU'„'c u, cm vooi to konen dat zy niet verleid zou worden doer jonge Hec .ien, die l sar verteldcn dat zy
fchoon was , en hair cen dcnl l,ceid, om hoven haalen ftaat to
tiouwen , 7(Udcn zoeken in to cP 27cinen .
Indicn Fiuisleke eveicintTemm rg cn de volmaal .tfle eenvoudigheid van z den, a ec„1gains 1 :unnen-behaagen, zoudt gy bet
grootfle genre gem fchepp-n in dceze L,n'- l-uisho,idmg . De
Viouw is alleiwe kzaamst, en houdt niet alicen met de uiterfte
zorgvuid1gheid her oog op alles war bet buishouden betreft ; maar
veri,gt vccle zaal~en met cigcn linden ; zy helpt hem desgelyks
00
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in hot bereiden der Geneesmiddelen : en dewyl by geene andere
toal fpreekt dan Zwitfers Hoogduitsch, diem zy hem Reeds tottolk.
Tot con blvk van zyn vertwuwen in haar beftuur , is zy ook zyn
Schatbetaaarfter, en ontvangt al zyn inkomen : 't welk in een
j it een groote four beloopt : w-nt, ichoon by nooit iets meer
dan den prys zyner Geneesmiddelen vraagt, raadpleegt gecn Hear
hem, zonder cone gifte daar aan toe to voegen . Zyne Vtouw
heeft ook veeie gefchenken ontvangen van Peifoonen, die zich
door de toegcdiende hulpaitddelen genc ;;zen vonden : vcrfche,de
deezer beflaan in kostbaare cieraadien , waar mode zy zich op
Fee~tdagen oppronkt .
Het Gezin gaat gei egeld ten twaalf uuren aan tare( : 'er zyn
altoos cenige Vreemdelingen van de party, beltaande niet alleen
ult een aan ;al Perfoonen , die onder 's Diners h~odcn zyn,
maat uit Reizigers, gelyk wy, die bier uit enkele meuwsgieiigheid komen . Wanneer bet weer zeer fchoon is, en 'et meer
gasten dan gewoonlyk zyn, houdt men bet middagmaal buiten
dear in con open plants , hot ultzigt hebbende op een der zyden van den berg en hot omgelegen land, met een vergezigt
op de Ysbergen over hot Meir Tlaun. Gisteren maakten eenige
Boeren , die de Doeer genoodigd hadt, een gedeelte van ons gezelfchap uit : naa hot middagm^al deelde by eenig geld nit aan
die naast hem zaten, en bevel cone zyner Kleindochret en aan andere zyne goedheid to betoonen . De weldaadi ;;heid van den
ouden Man, zyne vrolykheid en gulhaitighcid, de opgeiuimde
blygecQtigheii van zyn Gezin, de dankbaatheid der arme Booren, do fchoonheid van bet uitzigt en de h_lderhe,d van hot
weer , leveiden, zamengenomen, eel] der aangenaamfle en vervrolykendfte toonee'en op, die ik imm .r aanfchouwde ; en iL
kan my niet herinreren ooit in myn ganfche leaven met meet
genoogen aan den disch gezeten to hebben .
Deeze zon lei Tinge Man is zeer dikwyls bezig met raadgeeven van 's morgens ten acht tot 's avonds ten zes uuren, zondei eenige rust to hebben dan wanneer by aan tafel zit . De
droo ;;cqen, welke by gebruikt, zyn van de b-ste foort : zelve
zookt by de cenvoudige Geneesmiddelen op, en maakt ze goreed . Zyn huffs is, even als dat der Boeren, van bout, en,
fchr, on altoos vol yolk , by uitf'ek net en zuiver . In 't kort,
alles rondfom hem heeft hot voorkomen v„n do bevallige ecnvoudigheid der vioegere eeuwen .
Bykans had ik vergeeten u to melden , dat ik zelve hem dee .
zoo mo:gcn raadpleegde, en zeker ik heb reden om zeer wel
voldaan to aye over zyn voorfchrift :*want by betuigde my dat
ik zo gezond was, dat de eenige raad, dien by my kon
gee- en, beftondt „ om wel to eeten, wel to drinken, to dans„ fen, vrolyk to zyn, en inaatige beweegmg to ncemen" .
Ik ben zo zeer ingenomen met de verrukkende eenvoudig-
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lied deezer pl'atze , en het ongemeen Chari ter van deezen
m ; .nschlieven den DoEter, d'it ik er met Let uiteifte genoegen
nog eenige dagen zou geb1ecven zyn ; doch de tyd wilde het
niet gehengen .
1k bee , enz .

DERIVAN'S ROUWI{LAGT OVER DEN DOOD VAN SILIMNA .

heeft de Natuur nog eenige bekoorlyl-'heden behouden?
Waarom
Waarom vertoont de morgenzon zich nog verkwikkelyk, en

werpt hare glanz :n tegen de toppen der heuvelen 2 - Waarom fpreid de iniddagzon nog hare liefelyke ftialen door de Vlakten, rondsom curt eerzaam Woud gelegen ? --- Waarom, 6
digtgebladeide takken, waarom verbeigt ge my nict, in eene pikzwai to duisrernis 2 Waarom laat gy toe, dat'er nog eenige Zonneitraleir door u he-N) diingen? - Dat 'er veel liever eene altoosduurende nacht h,ei~chte onder uwe dcnikere fchaduwen! ---eat 'er geen enkele Zonneftraal door dezelven mogte peen dringen
- En dat de zagte Zeiiirus rliet meer aangenaam ruischte door uw
fehomn clend Lover
Ongelukkige Derivan! waarom ademt gy nog den geest des leens 2 - Waarom zyt gy niet de akelige Valei des doods inge .
tieden? - of, moest gy leven, om uw beklagelyk lot in doze
verlaten d :;nzaamheid to bewenen? - Op welk een bouwvalligen giond is des menfchen geluk gehouwd?
Niets heeft
mei:r voor zich to vieezen, dan aardfche voorfpoed, - niets is
onitan_ivastiger dan aardsch geluk, - niets is brcozer dan 's mrnfchen levee ! - Hoe wankelbaar ftaan de voeten der ftervelingen op den ho,-en top des gelul:s ; en met hoe veel bekommering
word hunne zwakke ziel vin alle kanten aangegrepen, en van
rondsom beftiedcn ; da-~r de elende haar in eene geftadige hoop
doet levee ; en de verwagting " , an een o„zeker aanftaande den boezem nog, met ecnige heeLnde a , ndoeningen, verkwikt! ---Dan hoe ongelukkig is de ftaat van een mensch, wiens hoop geheel is uitgeblu , cnt! --- Zodanig is nochtans uw bek'aaglyk lot,
co ongelukkige Derivan! -- Uwe hoop houd op, zedeit Silimna
heeft opgehouden to ]even , _- Waarom heb ik haar ftervend ge7igt niet tnogen fluiten ? Waarom wierd my ge'ceigerd dezen laatften lief-iepligt als haaren Egtgenoot aan haar to betoonen? Alle
blydfchap, alle gencegen, is op eenmaal verdwenen ; even gelyk
eon ligte ucvel van de toppen der beigen veidwynt. -- Nimmer is 'er voor my eenige zoete verwagting meer tc hopen ; myne
gelukkige dagen zyn ten erode! --- R1yne ge'ukzon heeft voor
alroos uitgclcbencu, nu de heldere leveiislamp van Silimna uitgebluscht is !
-- Alle myne dagen zulien voortaan dagen van
droefh~.id zyn . -. .~ - 4uV, (Le o genblikken, nog onlangs lnet zo
00 2
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veel genoegen doorgebragt, zyn nu eensklaps, op hot onverwagtst,
verandeid in oogenblikken van fmart, in oogenblikken van de
grievendfte rouwe! - Wee my! . . Ik aanfchouw de plaats ,
myne waardige Silimna! met fiddering aanfchouw ik de plaats, die
gy gewoon, waart to bekleeden . ---- Ach! ik vind ze ledig . . .
van u ve'rlaten . . . voor altoos verlaten . . . ! Waar zyt gy, eenige
last myner oogen? - Gy zyt, helaas! nietmeert
Do
plaats, waar ik a gewoon was to zien, is my, by elke aanffhou .
wing, eene ysfelyke verfchrikking ; voor myne Ziele cene vertooning van de bitterfle ontroering ! - To vergeefsch zoek ik u ;
i1 zoek u to vergeefsch can die plaats , waar ik a voormaai pleig
to vinden. - 'Fe vergeefsch roep ik oin u al den dag . - 11k
keer to vergeefsch myn verwilderd gezigt, naar alle plaatzen, van
waar ik u pleeg to wagten : maar uwe voetftappen, helaas ! uwe
voetitappan blyven agter ! - Hoe wat en myne vei langens , de
uitgangen myner ziele tot u, 6 Siltmna, als ii : uwe komst ieder
oogenb!ik to gemoete zag . . . Maar, d bittere, 6 allcibitteifte
Smart! in plaats van u to ontmoeten . . . in plaats van u in myne
ainica tediLr tegens do boast to diukken . . . . kiyg ik
ach ik
bezwym ! . . . . do bode des doods ! . . . . ach Silimna zal eeuwig vertoeven to komen !
myne verwagting ! . . . akelige duisternis! --- al myne hoop. . . . at myne vctwagtingen in ccn ceuwigen nagt van verfchrikkelyke donkerheid veizwoigen ! . . . Waat zyt
gy Silimn , ? waar zyt gy, wedust myner ziele2 . . . ach, zy antwooid meal - zy heeft die liefelyke fptaak vetloten, met welke zy me pleeg_te antwouiden! Helaas! myn eenig vermaak . . . de
Wellust myner ziele, de e_nige Wellust van myn ;even, ligtioerloos in bet zwartc itof der aaide! - Myne uogcn zoeken a aon
alle plaatzen ; de uugangen myner ziele begeren u -an alle plaatzen!
Ik ga uit om u, die myne ziele lief heeft , mar nergens vinde ik u ! - de zwarte nagt des doods verbergt u voor
my, agtet ii ;ren ecuwig duisteren fluiet! - Uw byzyn, u've
genieting was my verkwikkelyker, dan de zagte lente aan de tedeie
Grasfcheutjes !
6 myne Silimna, in u to aanfcho iwen, go .
voelde myn boezent zich vervuld met de zuiveifle, met muitfpiekelyke vi eugde, als ik u mogt omhelzen , en de tedei fle gevoelens myner ziele u, door de lippen, levendig in bet harte
drukken . . . . llelaas ! al to jammei lyk aandenken . . . . Helaas 21 to
aandoenelyk onlangs! . . . Helaas hartgrievend eertyds! . . . Nooit . . .
nooit zullen myne oogen . . . . myn ftervelyk gezigt, u nicer aanfchouwen !
Gelukkige Silimna, ver boven bet bereik van de jammeren do .
Gelukkige! fchoun van my beweend . . . be2es levens !
weend . . . maar hoe? . . Derivan weenen over bet geluk zyner Silimna 1 Waar is zy dan, om welke de heete tranen over myne
wangen vloeijen 2 . . . . Waar is zy ? . . . . In den Hemet . . . . in de
plaats der Gezaligden ! . . . Gelukkige Silimna . . . . en Dcrivan, de
deerniswaardige Derivan, in de laage gewesten der treurigbeid!
He-
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-elaas ! welk eene wyde tusfchenruimte tusfcllen ons ! . . . .
de Dood neenit die in een oogenblik weg! Wat
Mar
hlinxt gy u fcboon in dat heerlyk veiblyf der Gezaligden : -bat blinken, wat fchi .teren al .'aar, in dat volmaakt veiblyf,
uwe deugden, 6 hemelfche Siiimna ; terwyl uw Derivau, in deze gewesten der jammeren, in den beklagelykften toeftand lccft ;
u geduurig beweenende met tranen van eenen opregten, van oenen doodlyk be .iroefden Rgtgenoot! - Wy zyn dan, helaas "voor altoos gefcheiden ; wy, die voor elkrndeien e ; uwig fchenen to leven!
Ja, wy zyn gefcheiden, in dit ]even voor
altoos gefcheiden!
Dan de Dood alleen kan ons weer
tot elkandeten brcngen
Maar wat zyn de vertroostingen iedel, die men in deze beneden-gewesten uit de hoop van een alleronzekerst aanftaande fchept .
Het is cene uitgedioogde bion, die den aamegtigen misleid. De vlugtige fchaduwcn, door de wyde ve'den verfpreid, zyn dikwils minder ongeftadig , dan onze ftaat in deze
beneden-gewesten der onbeftendigheid . - Ook zyn de ligtveranderlyke winden, in den angstvalligen en ongeftadigen Heifst,
dikwils weer to vertrouwen, dan de ftaat des geluks der Zonen
en Dogteren der Onvolmaaktheid . - Vlied dan van my voor
altoos w,-g, g y nangename gedagten van ti oost ! - Ontvlugt
my, zoete overdenkingen van to zul(en erlangen de begeeiten
myner ziele ! - Ydele verwagtingen, die myne ziele deerlyk
misleid hebt ; by u is geen balfem to vinden, om myne finerteVlied van my, gy vermaken,
l,,•h e wonde to verzajten .
en wellusten dozes levens ; al myn wellust is als eene fchaduwe
verdwenen ; - myne vermaken rusten in het donkere graf . Maar gy, gy leeft nogthans, 6 blyvende Wellust myner Ziele,
en geniet Leeds vermaken, die de ftervelykheid stet beleiken,
met begrypen kan !
Onheiftelbaar verfcheien . . . . Troostelooze toeftand!
Beklagelyke Derivan, in wiens boezem hot vermaak nooit meer
plaats zal vinden! - Dan, ongelukkige, waarom zoudt gy altnos treuren ? Runt gy dan hot geluk benyden van haar,
di .; nu een volmaakter lot geniet, dan in deze onvolmaakte gewesten to verwagten is ? - Runt gy haar die rust misgunnen ,
welke "bier to vergeefsch door de kinderen der vergankelykheid
gezogt word? - Neen, gelukkige Silimna, rust eeuwig in vredo ; geniet do volmaaktfte wellusten ftoieloos!
Nochtzns
word myn boezem geftadig van nieuwen rouw overftclpt.
arom heb ik my, helaas ! al to dikwils , met eene ydele verWm
wagting gevleid , daar 's menfchen lot aan zo vele wisfelvalligheden onderhevig is? -- waarom heb ik, al to ligtvaardig, myn
eenig geluk op dezen onzekeien giond gebouwd! Onverwagt is
bet gebouw myner Hoop ingeftoit, en oubcdagtzaam ben ik neorgezonken in eon giondcloozen pool van lammercn en elen .;en! War is nu de toevlugt? . . . . Waar zyc gy zwakke Hoop, die
O o 3
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den elendigen onderiteunt? Zy is van my afgefcheurd! *. . De
deugdzame Silinina, hclaas I zy is niet met.r! . . . Ik#6gt hare
ftervende oogen met fl iten! . . . Hai ill de jongfte ftralen uit dat
licht, nu vooc altoos uitgebluscht, nog mogen opvangcn ! . . . Had
ik den i2atften adem van lien ftervenien inond met myne Lippen
nog maar! . . . Ach ! ontrf~erende gedogt_ n , wykt vooi eene poos
van my, op dat myne ziele nict bezwyke van droefheid!
Dc flauwe, de ftervende ftem, welke riep, Derivan , myn Derivan !
dringt my;,
no door den benauwden boezem , in het deeilyk go .
prangde h •a rte I - Weike finerten hebt gy ni die jongfte oogenblikken ! . . . . o deerniswa,rdige toeftand ! zonder elkande en to
zien, worden wy voor eeuwig gefcheiden! . . . waarom gefclreiden! - waarom dryft de good niet het zelfde moordtu&g my in
bet harte, waar mede Silimna ontzield is2 - ach! wat klaagt
gy, myne ziele, wat klaagt gy to vergeefsch .
De Deugd
heeft haren regten loon ontvaugen ; ter plaatfe, da .,r alle wisfetvalligheden, daar alle ver2nderingen cphoud,n, daar een blyvend
teluk altoos gefmaakt 'vor i !
Dan waarom ontfpringt tclkcns'op nicuw view de bron myner
droefheid2 - Hoe gelukkig ook Silimna zy, ik bewcen haar
nochtans, zonder tusfchenpozen . Myne oogen zyn fpringende Fonteinn van droefheid, en myn hoezein is de Verblyf0 Silimna , met wie ik hier
plaats van fmarte geworden .
op aarde alles bezat, wat ik begeeren loon ; die al myn aardsch
geluk uitmaakte ; 6 eenig voorwerp myner ziele I met wie ik alles ver!tes, wat my op deze weereld bekoorlyk was!
Gy zyt waardig hot lot, het zalig lot, u in de gewesten der onllerfeiykheid gefchonken! - Uwe Deugd megt met Been minder Loon beloond wo!den ; daarom zyt g y ons zo fchielvk, zo
onverwagt, ontvlugt! - ach Silimna, uwe deugden, uwe beami~nelyke . uwe fchoone hoedanigheden . . . . ach, wat waart gy
s0anallig, wat waart gy beminn°.nswa-:rdig! - Vaartwel nu alle
tvellusten, alle vein,-ken dezcs levens ! Waaroin drinngt 'er
rog een eenige ftr ,al der Zonne do- i dezc digt in een gevlogten
Ik fchuw zelfs de veikwikkclyke Zonneftralen,
takken .
en vinde in de akeligfte fomberheid nog eenig genoegen .
1k fchuw uw gezigt, 6 vrolvke vlakten , `-, ei eer van my zo ieverig begeerd! waarin ik alle de vermaken fimaakte, welke eene
ayke vetbeelding, in hot geze'fchap van eon aanbiddelyk voorWaar in inyre jeugd, geftreeld door
werp, fchenken kanI
tic levenligfte vreugde, alle de fchulde!ooze vermaken genoot,
die e .n fterveling finaken kan! - 0 , v, :rmakelyke velden, ik
fchuw owe fchoonheden, alle owe bektinrlykheien zyn my con
iasr ; w ant, zon , ier Silin na, heb'5en zy gccne, dan fmeitelyke verm„g-ns op myne ziclel Va ini-cl nu zagtiuifchendo witidics, gy
z,ilt my net icier'. . vcrKwil.ken , door uw zoos fpelen met tie xaperende blaa ;,es .
• G ;r zult my pier meci , met owe bekoory'th"de V ikwi . _ n , C1 fG ;,aduWry! . L iunoi ! - - als ik oilaLs.4
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tangs nog onder owe biaderryke fchaduwe was gezeten, overdagt
ik, met een zielfrelend genoegen, myn geluk .
Onver ,
wagt fond Silimna aan myne zyde, by hot da' .en van eenen ver .
"kwikke'yken avondfond . - Dan, waar zyn die gelukkige ooganhlikken! - Vaartwel, fchaduwryk geboomte„under wier tederetelgles het blyde gevogelte de zoetluidendfe toontjes lant hooren ! ik zal u niet me,-', r aanfchouwen, noch naar het gezang uwer
vrolyke bewoneren luisteren,gelyk ik eertyds gewoon was to doen
- Dat myzelfs hot bekoorlyk denkbeeld van al hot voorleden
zoet, van al hot hartverkwikkend genoten zoet, voor altoos ont .
vlugte! - Vaar dan voor eeuwig we!, al wat voorheen myn
Lang, - ja tot mynen dood toe, zal
boezem freelde!
ik hct verlies, myner waardige Silimna, met beet tranen, blyven
C . V. n. G .
b :fchicijen .
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,° en wankelend en weifelend gedrag flrekt altoos ten voorwerp
win uitjouwing en verfmaading. Dc rede daar van is duidelyk
dat het ten blyke frekt eeuer bewustheid van de unvoeg!ykhcid
onz ;:r oogmerken en daaden, wanneer wy daar van afzien zo ras
ivy ze vor!nden, of 'cr van affappen eer ze voltooid zyn . Een
-Man, die zyn eigcn ge itag fchynt to verooideelen, zal zeker
door ander .n gewraakt worlen . lemands fandv,stigheid, rustighe;id en moed, zelts in cone flegte zaak, fchynt getuigenis to
draa,en Nan eene bewustheid, dat b y cone goede zaak voor heeft,
dat 'or cone mogelykheid is dat by bet recht heb'ie, dewyl by
k1aar overtuigd fchynt , dat by het niet verkecid h .-efr . Wy
hellen natuurlyk o ;'er, ons to verwonderen over floutinoedigheid :
om dat wy befcherming hehoeven . Wy hebben natuurlyk eenen
pf cer van vreesagtigheid : om dat deeze de algeineene zwakheid
des Menschdoms vermeerdert ; en, waailyk, buiten alle aanmerking van ons eigen voordeel of zwakheden, heeft bet betoon van
mood en ftandvastig befluit, lets inneemends, 't welk menigmaal,
fchoon frydig met de rode, ooze verwondering en goedkeuring
trekt.
Doch daar zyn 'er die de denkbeelden der Wereld kunnen verfmaaden, en voor bun zouden deeze hegrippen o' .er bun gevormd
Eveinig betekenen , indien dit hot eenig ongemak ware uit Onbefendigheid voortvloeiende : maar zy ftaat met alieen bloot voor
deeze fmaad van vcrregaande Dwaashetd, zy fleept ook alle de
devolgen daar van mede : want hoe voortieflyk de natuwlyke be1:waamhedcn der ziele ook mc'gen weezen, zy zullen, indien zy
i,iet heflaanbaai met clkander werken, in de gevolgen met veiiri ;il'en van zsvakheid der 7ielsveim^men ; . Tot hot welflaagen
v a„
00 4

van eenig redelylt oogmerk, zyn redelykr middelen noodig . Gee;
no ho,gte van volmaaktheid kan bereikt worden, zonder een goregelden voortgang van tusfchenbeide komende llappen . Oorzaak
en Gewrogt zyn , in 't Zedelyke zo wel als in 't Natuuilyke ,
Heeds aan elkgnder verbonden . Hy, deihalven, die begint zonder
bet voort to zetten, die bet middel aangrypt zonder to letten op
bet geen da it toe behoort, die bet gevolg verwagt zonder oor •
z'iak, zal zich to leurgefleld vinden in elk oogmerk hoe redelyk
ook gevormd . Met de kragt der Rede , en met den eisch op
Vooizigtigheid, m .et by den uitflag van alle zyne onderneemingen
aan de blimie tusichenkoinst des Gevals overlaaten - des Gev :Is ; cone Goiheid, die, met rede gezegd wordt dooi Dwaasheid
alleen gema .kt to zyn, en door dwaasneid alleen aangebeden to
wordeu .
G-lyk men moot erkennen dat hot bewaaren van Standvastigbcid groote nutheid hebbe, zal men ook moeten toettaan dat dit
eerie zwaare taak is . Naa dat men zich een redelyk einde voorgetLld en gefchikte middelen, tei bereiking van 't zelve , beiaamd heeft, ontftaan 'er van boten duizend toevallen, die bet
vcrhindeicn, en ontelbaare zwakheden onzer eigene natuure ver •
tiaagen de volvoering . Wanneer eenig beflaan nieuw is, gaat
bet gepaard met hoop, met vuurigen erngt, met vermaak : doch
hoe risvoorbygaande is hot fchoon der nieuwigheid . Hoogklimmende verwagtmg, en daar aan geevenredigde drift, ruimen fchie1S, k de plaats in aan hlokkend werken, en koel voortzetten . De
ziel, to leurgefle'd door then zy fmert vindt, waar zy alleen ver •
maak verwagtte, veilaat bet aangevangen fluk, ow een nieuw aan
to vatten, wear in zy eene heihaaling voelt van 't vermaak der
Nieuwigheid en van den wanfmaak der Zatheid .
I)oor alle tyden been hebben de Zedefchryvers geroemd dat de
Ivlensch de Rede bezit ; de Rede, eene Leidsvrouw, die Bern
met zel :erheid kan been brengen door de kronkelige paden van
den doolhof der twwwyfLlingen ; die in bet toekomende doordringt,
en wysheid nit her voorledene haalt : dan hoe veel gronds men
moge hebben om to roemen, dat de menschlyke Natuur bedeeld
is met zulk een Vermogen, 'er is geen minder gionds ow to klaagen , dat de working daar van dourgeans geflremd of verhinderd
wordt, door voorocrdeel en drift . Zy zelfs, die, met al de deftigheid van Wysgeeren, l.unren redenvoeren over do voordeelen
van bet regelen der Diiften , ftaan dikwyls, in hun gediag, onder
do heerfchappy van Haitstogt, en Grilligheid . Men heeft zelfa
beweerd, dat elk Mensch, de Mensch van c n dig i, : dat b y
befluurd wordt door de tegenwoordige oinflandigheden en g , ; t tenisfen, dat by geheel geen genet plan en vaste be i , izcls volgt.
Honger, of verzadigdheid, do minfle oigeflelten3 . ;es ticheams,
of gemoedsheroering zal bet geftel van den WW'ysgcer in w .'nordc;
brengen, hem near een veranderlyk kind of klenihaitigen bloodeart
doen gelyken .
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T aar dat wy aan de*latuur niet ten taste leggen , 't welk enkel een gevolg is van onoplettendheid . De Gefchiedenis der Wysbegeerte leert ons, dat 'er Mannen geweest zyn, die, zonder de
minfte afwyking, een gedrag hielden op heginzelen gegrondvest .
Het befluit der Stoicyaen waggelde noch wankelde, door de fterke
aantokkelingen van vermaak, of de hevige flagon des wederfpoeds.
De redelykften van then Aanhang given misfchien nimmer voor
lichaamsfmerte to veragten ; doch`bet gaat vast dat zy ongevoelig
waren voor de hevigfte flormen des Geinoeds . 't Geen de Stoicynen gedaan hebben, kennen ook andere Menfchen doen : naarde,
maal bet zeker gaat, dat zy dezelfde verftands- en zielsbekwaamheden bezitten . Zy waren natuurlyk van geen verheevener foort ;
doch zy fchecnen boven bet gemeen verheeven , om dat zy de
waardigheid der Menschlyke Natuur lyandhaafden, waar van de
anderen nauwlyks eenig denkbeeld hadcTi n.
Gnbeftendigheid wordt fterk bevorderd door de verwyfdheid
der hedendaagfche Zeden . Verfyning in Zeden en Gedrag, dear
z y onze kieschheid vermeetdert , biergt oak doorgaans zwakheid mode . De l :gtgeraaktheid eons verfynden fma .a ;s zet ons
.tan , om terftond, op de eerfte ontdekking van bet geringfte gehrek, lets to laaten vaaren . Elk Vriend des Menschdoms moct,
derhaiven, wenfchen , dat wy, fraaiheid en befchaafdheid aankweel:ende, zulk eene aandoenlykheid ten opzigte van onaangenaame
voorwerpen niet mogen krygen, als ons buiten ftaat lick om de
Pligten des Burgerlyken Leevens to voibrengen, met die manlyke
Standvastigheid, welke alleen gelukkig kan flaagen en agting verwerven .

DE DORPSLEERAAR, FN DE ARME IIAN .

Een waare Gefckiede?2is.

begeerte, om van anderen bemind to weezen, is cene neiD yging,
die den mcnsch zo eigen is,
zy hem volge of by

geplaatst w ord . i n cenen aanzicnelyken hand
"'t din zyn lecven als
een acme verfchoovelmg in eene laage itulp moot flyten . Weinige zyn 'er, die deeze begeerte niet kennen, en zy , welke dezelve niet gevoelen, hebben eerst hunne natuur geweld moeten
doen, eer zy die verlooren . Gedankt zy de Schepper, dat by
deeze neiging onder andere onfchuldige aandoeningen in onze
zeele i plaatfte !
De voldoening deezer begeerte vermeerdert de aangenaamh^_den des leevens , en duet den redelyken fterveling dan nog vergenoegd leeven, als by van andere gecorloofde
vermaaken volftrektelyk beroofd, en in kommer en behceften gedompeld is . Men oordeel'~ daar over uit bet vo'gende g , vat .
Een aim Mahkrecg, weeklykSch,vaneenmenschlievend'Dorpsleer-
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leeiaar, brood en ander voedzal, welk by tot ondeihouding zynt
leevens noodig hadt . Na veiloop van eenigen tyd, verzogt by
watgrootergedeelte van eetbaare waaien, en verftoutte zich mcerder tot dat erode to koo .ncn, dan by gewoon w :s . Zvu Begun4iger kon niet begrypen , dat de arme Alan zelve ales vei tees de ,
't geen by uit zyn huis droeg, en bzgon to twyfelen, of de behoeftige ook ondankbaar g ;;noeg mogc zyn, om het ontfangen
brood to verkoopen, en bet daar van gemaakte geld to veikwisten .
Op eenen ernfligen toon gaf daarom de biaave Leeraai hem to
kennen, dat by genoodzaakt zou weezen zyne weldaadige hand
hem to weig,rtn, by aldien zync goedheid door hem m~sbruikt
wierd .
De arme Man kwam tot bekentenis , en zeide ,
dat by een hoed hadt, die hem zedert zo veel jaaren trouwe en
vriendelykheid bervees
en telkens, als by een .beete
broods in zvnen mond ftall, mct,gebaardert
om con ftukje fmeekte, zo dat by bet van zyn gemucd niet verkrygen kon bet arme
beest to verflooten .
Is het net genoeg, fprak de Dorpslecraar, dat ik uwe nooden bezorge? Moot ik uw hond ook onderhouden? Gy zoud dat beest, 't geen vry wat op kan, zeer
wel kunnen misfen, en het brood, dat dit dier noodig heeft, kai
tot vervulling van de behoeften van andere dienen, welke met u
in dezelfde armoedige omftandigheden zyn .
Ach ! myn
waarde Leeiaar! antwoordde de aime Grysaart,terwyl een vloed
van traanen zyne wangen nat ma'kte ; nu worde ik nog van ieirand
bemind : mad .- moct ik myn getrouwen bond wegiaagen , dan blyft
'er niemand over in de weereld , die my hartelyk lief heeft.- De
edelmoedige weldoener werd getroffen door de traanen van den
weimeenenden Man, en zich omkeerende, ten einde zyne ontroeiitag to verberge , i , dagt by by zichzelven : „ Ik zal in deezen
• Man , die elendig genoeg is , de voldoening eener begeerte
• nict tegenflaan, welke my en duizend andere •menfchen een
• groot gedeelte van genoegen en geluk bezorgt" .

DE BYEN.
(Uit

PERCIVAL'S Moral Tales .)

Koopnzan, zich op
nedergezer hebben,.
Eende,Hollandsch
liet zich een Ko~f jonge Bven bezorgen, om het broec :Batavi a

zel deezer naarftige Infeften to vermenigvn •d igen, en zich zelven to onthaalen op den Honing onder zyn oog geuraakt . De
Byen werden in een aangen-amen hof geplaatst, die zeer groot
en op 't ryklykst vervuld was met gem ige Planten en frisfe
Bloemen . Welhiast word der Byen g°fchilhtheid om to werken
bedorven : en de voorraad van H •i tring, then zy, geduuiends
de eerite maanden haars verblyfs verzauield liadden, betekendo
wet-
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weinig . De verwaggte Winter volgde niet, en dewyl zy overvloed bleeven genieten, onder deeze gelukkige lugtftreek, werden zy zorgloos omtrent het toekomende ; zy hekommerden
zich niet langer om haare huisjes op to vullen met voedzel, 't
welk de goedc Natuur in alle Saifoenen voor hun bereid en
gereed hadt. --- Zo ongunflig was de bovenmaatige overvloed voor den werkzaamen aart der Byen . En niet min fchadelyk is voor menig goed geaart Jongeling, die overvloed, welke ouderlyke arheid byeen verg3derde, om ouderlyke eerzugt
to voldocn ; doch welke, in 't einde, ftrekt om luiheid to voeden, door de noodzaaklykheid van arbeiden weg to neeuien : of
om verkwisting, en losbandigheid to veroorzaaken, door eene
verkeerde rigting aan de werkzaamheid to geeven .
MORGEN-ZANG.

Zyt welkom,

blyde morgenftond!
Die thans ons halve waereldrond
Uw fchoonheid komt vertoonen ;
En, door uw luister, glans en gloed,
Ons, met verfriste kracht en mood,
Ten bedfponde of komt troonen .
Hoe, Luiaart! ligt gy nog to bed?
Heeft wellust u misfchien belet
Ter regter tyd to rusten?
Welaan! ita op! Merk uw gem is!
Want thans fmaakt al war wakker is
Een wellust der wellusten .
Hoe labchend roept Natuur ons toe,
Komt ! zict het Gejtte, -'t Schaap, - de Koe,
Den toomeloozen Klepper Hot vliegend, zwemmend, groeiend ryk,
ja zelfs de Diertjes in het flyk ;
En looft met hun uw Schepper!
't Genoegen ftraalt uit elks gezigt .
Ea Vee-en Bouwrran zien, verpligt,
Hun hoop en welv3art ftreelen .
De Steedling treed ter Stadpoorte uit ;
En luistert n3ar her maitgeluid
Der kleine P1omzelen.
Zyt welkom, blyde dageraad!
Uw invloed weet ons toonen maat
En zangfof aan to wyzen .
Gy leeit ons, door uw koest'rend vuur,
Een Onderhouderader Natuur,
Uwe en onze oorzaak pryzen .

W . N.
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ME NGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN IEETENSCIiAPPEN
BETREKKELYK .

VERHANDELING OVER DE VERSCHILLENDE SMAKEN DER
MENSCHEN, TER AANTOONINGE, HOE DE GROOTSTE
VERSCHEIDENHEID VOO ..TKOMT, UIT DE VERSCHILLENDE OPVOEDING, DIE MEN AAN DE JEUGD
GEEFT.

menfchen zyn gewooii ons to verwonderen, wanW yneer
wy zonderlinge voorwerpen befchouwen, die

of door hunne grootte, of door zekere byzonderheden,
zich uitbreiden, buiten den kring der voorwerpen, die
we dagelyks befchouwen . Over zulke voorwerpen, die
zich aan onze befchouvring als rieuw, als ten eenemaaf
vreemd, opdoen, ftaan wy gcmeenlyk op de eerfte beZy trekken terfond alle
fchouwing verwonderd . onze aandagt tot zich ; daar voorwerpen, fchoon in
dcrzelver aart niet minder verwonderlyk, onze opletten .
heid nict eens verdienen ; wanneer wy, vooral van onze
kindfche dagen af, aan dezelven gewoon zyn . 7-,, Ja 'c
is zelfs eene allermoeielykfte zaak, den mensch r toe
to kryzen, om zich flegts eenige ogenblikken by zulke
Wie neemt hec, by
voorwerpen fill to houden .
voorbeeld, recht in opmerking, dat men, onder zo vele
millioenen van menfchen, 'er gene twee ontdekt, die
elkanderen volmaakt gelyken ? - Niets is ondertusfchen klaarder , en door de bevinding iterker geflaafd, dart,
die wonderbare verfcheidenheid, welke 'er in de We- ,
zens, en uitwendige gedaante der menfchen plaats beefs ..
Het kan zyn, dat men zeer vele trekken van de7,en in eenen anderen vind, in zo ver zelf, dat het daar door niet .
zelden` gebeure, gelyk vele menfchen, by ondervinding,,
weten , dat de een voor den anderen aangezien worde ; daft
met dat alles zal men ., nochtans, by eene oplettende befchouwing, een allergrootst, een hemelsbrced onderfcheid
P p
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fcheid tusfchen hen ontdekken, en *)p de overtuigendfle
wyze zien, dat de wyze Schepper in elk mensch lets
byzonders gelegd heeft, 't geen hem, van alle anderen,
ten eenemaal onderfcheid . -- Deze groote verfcheidenheid, indien wy 'er onze aandagt bepaaldelyk by flil houden, moet ons voorwaar verbazend voorkomen, dat wy
ons , over de Grootheid, de Almagt , en de onbegrensde
Wysheid van den oneindigen Werkmeester der natuur,
niet genoeg verwonderen kunnen .
Gene mindere, en waarlyk gene geringer vcrfcheidenheid doct zich daarbenevens op in het beflaan dcr
menfchen ; ieder heeft daarin zo veel byzonders, 't Been
hem van alle anderen onderfcheid, dat wy 'er ons billykerwyze ten hoogfle over moeten verwonderen .
Elk mensch heeft eene byzondere geaartheid, een byzonderen fmaak, welke, reeds in zyne kindfche jaren
gevorrnd , door de opvoeding eene zekere plooi krygt,
die tot aan 's mcnfchen levenseinde blyft voortduuren .
Deze bv_ zondere geaardheden , deze verfchillende fmaken ,
zyn de bronnen, waar uit het onderfcheiden beflaan, de
verfchillende manieren en bedryven der menfchen voortvloeien . - 'Er zyn menfchen, welker ziel, in hunne
jeugd, door eene goede opvoeding, eene plooi krygt,
die den fmaak bepaalt tot voorwerpen, de bejaging van
redelyke Wezens waardig ; dat is, zy worden, door
eene geregelde opvoeding, geleid, om hunne bedryven,
gelyk Schepzelen van die natuur, als wy zyn, betaamt,
in to rigten naar de wetten van billykheid, ons, voor
alle onze daden, voorgefchreven, door de Rede, door
de Deugd, en door de Godlyke Openbaring . Welk een
oneindig verfchil moot bier uit ontflaan, tusfchen dezen, en de zodanigen, welker ziel door eene kwade op .
voeding een vorm gekregen heeft, waardoor ze van
een bedorven fmaak zyn, die den mensch bepaalt, tot
bet bejagen van zulke voorwerpen, welken zynes ten
eenemaal onwaardig zyn? -- Van daar de verfcheidenbeid van redelyke en redelooze menfchen 1
N iemand kan, mynes oordeels, in twyfel trekken of
lrien heeft deze verfchillende wyze van opvoeding aan
to merken, als de hoofdbron, waar uit de byzondere
fmaken, en voorts alle de verfcheidenheid, onder het
De alwyze Schepper heefc
m'enschdom, opwellen .
onze zielen indiervoege voortgebragt, dat eene volrnaakte
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to orv#rfchilligheid dan dczelve volflrekt 'onmogelyk is .
Zy moeten zich bepalen, en omcrent opkomende
voorwerpen verkiezing maken . Zy moeten dezen afwvzen, en genera uitkiezen ; en die bepaling der ziele gefchied wederom niec, zonder een genoegzamen grond .
Wy verkiezen niets, noch verwerpen niets, zonder eene voor ons voldoenende reden, die ons 't geen wy yerkiezen als goed en heilzaam, en 't geen wy verwerpen,
als kwaad en verdervelyk, doct befchouwen .
De
begeerlykheid is cene eigenfchap der ziele, dezelve kan
zonder die niet l`eflaan ; ze kan niec anders, dan zich uitflrekken tot dat geen, 't welk zy als heilzaarn aanziet ;
zy kan niec anders, dan dat geen vcrwerpc n , 't welk haar
in ishaagt . Dat zy niet altoos het bcste verkiest, oncflaat uit cenc bedorven, uit Gene verkeerde redenering .
VOOr den val was 'er cene begeerte ; was 'er
die nice geweest, dan zou Adam ten ecnemaal onverfchillig omtrent God zynen Maker geleefd hebben ; daar
nu in tegendeel al zyn lust , alle zyne begeerten , waren
tot zynen Schepper, zo lang by in zynen eerflen flaat
blecf volharden .
Deze- begeerte was ook niet
flegts onzondig, maar een voimaakten tnenfche pasfende .
- Deze be eerte was een goede, een allervolkomenflt:
fmaak der ziele. - Maar, na dat de zonde hetmenschdoni
verdorven, na dat de ziel hare beste, hare "valnfaaktfte
hoedanigheid, verloren heeft, is zy diensthaar geworden
aan de zondige , aan de bedorven begeeriykfheden .
Indien dit geen plaats had zouden de fmaken zich bepa=
len tot de beste voorwerpen ; zy zouden veel eenpariger zyn ; zich alien tot een voorwerp, dat volmaakt is,
uitftrekken ; zy zouden alien een oogmerk zoeken
to berciken , naamlyk de verheerlvking van hunnen Ma .
ker . Maar nu wy zondig zyn- gewordcn, nu is het verfland verduisterd, en de wil verkeerd ; waardoor wy
veelal onze begecrten bepalen , tot zull:e voorwerpen,,
die wel onze zinnen bekoren, maar in den aart voor ons
verdervelyk zyn . --- wry verkiezen vaak voorwerpen,
die ons gene ware vergenoeging kunnen aanbrengen ;
en dit is de reden , dat ze ons we] dra walgen en mishagen . Hier van daan die gefladige veranderingen, waar
de menfchen by leven ; - bier van daan zo veele onderfcheiden en verfchillende fmaken . -- leder irensch
bepaalt zyne verkiezing tot het geen hem bet best voorPp 2
komc ;
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komt ; heeft by een goeden, een ge4uiverden fmaak, dam
verkiest by het geen goed is ; maar is zyn fmaak bedorven, dan verkiest hy 't Been hem waarlyk nadeelig is .
In cen evenwigt van onverfchilligheid kan men de ziel
niet begrypen ; en overmits wy zondig geworden zyn,
zo ftrekt zy zich den meesten tyd naar dat geen,'t wells
verboden, en haar zelve nadeelig is .
Dan zo dra
die voorwerpen , door ons zo ernftig begeerd, niet meer
aan het oogmerk voldocn, laat men ze varen ; men zoekt
anderen op ; om dat ze ons niet langer meer aandoen ;
men is onophoudelyk in de weer, en geftadig bezig, om
van nieuwe voorwerpen byzondere denkbeelden to maken .
En hierin heeft zekerlyk de leiding, de opvoeding der
tcdere Jeugd cen gewigtig aandeel ; van deze hangt derzelver voornaamfte levenstrein grootlyks af . Word haar
al vroeg eene zugt voor de Deugd en een afkeer van de
ondeugd ingeboezemd , dan kan ze, opwasfende, de fterke
fchokken en aanvallen van verleidende voorwerpen tegenftaan.
Bet gemoed der tederfte jeugd is altoos
bet vatbaarfte voor die leiding . Men ziet wel dra, als
men de kinderen nauwkeurig gade flaat , naar welke
voorwerpen hunne neigingen zich het vuurigst uitftrekMen tragte hen van zulke voorwerpen,
l en .
welken men niet wil, dat zy ernftig zullcn bejagen,
zagtjes of to leiden : men lere hen al vroeg de nadeelige gevolgen kennen, welke zy noodwendig na zich
flepen ; en boezeme hen eenen afkeer in, van dezelven
na to jaagen . Men ftrooie onder des de zaden van
Deugd in die vatbare en tedere gemoedercn, ze zullen
Per fpoedig wortelen in fchieten, opwasfen en zich onwrikbaar vastzetten .
Het gemoed der Jeugd is
waarlyk als een akker, in welken alles welig groeit,
wat Per in gezaid word .
Zyn Per ondeugende
menfchen, die Per onkruid inzaien, wel dra wortelt
het, en 1chiet fchielyk op .
Zait men onkruid
onder het goede graan, het neemt niet zelden dermate
in wasdom toe, dat 't het goede graan onderdrukke .
Valt de opvoeding der Jcugd in flegte handen,
word zy aan ondeugende menfchcn toevertrouwd, zy
zaien wel dra in het hart de verdervelyke zaden
der fchielyk opwasfende ondeugd ; en men ziet haar al
vroeg overflaan tot het bedryven van allerlei kwaad,
van
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van de baldadigfte ondaden .
Geraakt de Jeugd,
in wier harten de zaden van Godsvrugt, de goede zaden van Deugd wel gezaid zyn, en reeds beginnen to
wortelen, onder de handcn van verdorven, van ondeu_
gende menfchen, deze ftrooien wel dra bet kwade en
bedorvnzad erv leidneodug onderht eilza
me en goede zaad ; het wellk ligtlyk ten gevolge heeft
dat het dat van deugd onderdrukke en verftikke .
't Is daarom voor hem, wien de opvoeding der Jeugd
aanhevolen is, niet genueg, der tedere Jeugd de indrukken van cen goed gedrag, die der Deugd, gegeven to
hebben ;
maar by moot, even als een goed en ervaren Bouman, nog geftadig de hand aan zynen Voedfterling houdcn . Hy moct het onkruid, dat zeer welig,
zcer gul in 't opgroeien is, by de eerfte opkomst, by
de eerfte v ertooning , uit zyn hart en boezem zorgvuldig uitrooicn ; op dac hec de goede zaden van Deugd
niec onderdrukke . ---- Wanneer men op die wyze het
voorbeeld van een bedreven Land- en ervaren Akkerman,
in bet uitroeien van onkruid navolgt, dan heeft men
zeer vele en goede vrugten to wagten . -- Is het dat
men in tegendeel de Jeugd verwaarloost, dan heeft men
nicts anders to gemoet to zien, dan dat de ondeugd
fchielyk wortels zal fchicten in de harten der Jeugd, opwasfen , en de allerverdervelykfte vrugten voortbrengen .
De wyze Seneka, van de ondeugd fprekende, zegc
„ De ondeugd kruipt fchielyk voort, en het kwaad
word zonder meester geleerd ; daar de Deugd moeielyk
to vinden is, en altoos eene leider of beftierder vereischt" . En in de daad dit is eene waarheid, welke ons de ondervinding dagelyks leert . Laat men der
Jeugd toe hare neiging op to volgen, zy krygt terftond
cen bedorven fmaak ; de ondeugd kruipr ongevoelig
voort , en ze is niet dan zeer bezwaarlyk uic to roeien .
De Jeugd, welke nict in ftaat is, om alles op zyn prys
tc waarderen, word van eene mcnigte verkeerde denkbeelden overheerscht .
De Zaden van ondeugd dragon vrugten, en dozen werpen weder nieuwe Zaden in
]jet hart ; welken even fchielyk, als de voorgaande,
grocijen en dezelfde uitwerkingen hebben .
Dit is
jets Lt wy du Iyks in de opwasfende Jeugd zien gebeuren, zo wy haar anglers oplettend gadeflaan .
Duch laat ons de Jeugd nor ; een ; in cell ander licht be1' p ;
1cl]ou-
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fchouwen ; dat wy agt geven op een Jongeling, als op
cen nicuwen inwoner dezer Wereld . Zo dra zyne vernlagens zich maar eenigermate beginnen to ontwikkelen ;
zo dra by maar tot ecnigc oefening van verftand komt ;
gevoelt by in zich een inwendige trek en lust, om zich
gcitadig aan 't work, geduurig bezig to houden . Hy
is Been ogenblik in rust ; alles trekt zync aandagt tot
zich, en zync begeerte pat uic naar alle voorwerpen,
Ily
wclkcn zich aan zyne zintuigen opdoen .
vormt zich van alles cenvoudige denkbeelden ;
en van de meesten zeer verkeerde . Zyn vcrftand, nog
teder en zondcr ondcrvinding, is nict wel in flaat, om
meer to bevatten, om meer to weten ; alles is by hem
cone oppervlakkige kennis ; by kan met zyne kundigheden tot in het wezen der zake niet indringen . En daar
zyn lust zich allerbyzonderst uitftrekt tot voorwerpen,
is de zinnen aandocn en bckoren, zo heeft b y nu eens
trek tot dezen, en dan weer fchielyk tot andcren : wel
dra volgen hem die voorwerpen, welken by, l ort to
vooren, met veel drift, bejaagde . Zyn hart is eene ryke, cene vrugtbarc bron van begeerlykheden ; waar uit
noodwendig zeer byzondere oogmerken gebcren worden ;
en by rigt, zo veel zyne vermogens hot toelaten, alle
zyne bedryven dien weg heen, om, zo niet in alien,
ten minften in eenigen zyner oogmcrken, to flagon . In doze gefteldheid is hem de nieuwsgierigheid by uitftek
eigen . - Hy vraagt zeer veel , als of by 'er zich op
toeleide, om van alles de nauwkeurigfte kennis to krygen .
Het verftand, midlerwyl , met de jaren aanwasfende, en de ziel gelegenheid krygende, om hare
werkzaamheden uit to breiden , opent zich voor hem
cen wyder tiring van bevatting, naar maate dat by zyne
voorige denkbeelden met nieuwe vermeerderr . Fly begint dan meer denkbeelden zamen to voegen, 4zelven
nicer to onderfcheiden , en daar uit gevolgen to trekken .
ifet geweten zegt duidelyk, dat 'er een Zedelyk Goed
en Zedelyk Kwaad is ; waar aan het denkbeeld van hot
,natuurlyk goed en kwaad verknogt is .
Dus werkzaam zynde, leert by de betrekking kenncn , tusfchen
bet Zedclyik Good en de Mooning, tusfchen lice Zcdclyk Kwaad en tie Straf. - Hier door leert hy, vat 'a:
to wagter zy, op hct bed_Iryvcn van Zad~ly :c %;cad : (!,,Iden, OD hat Lytiat1,tcn van de Daugd ; en w,!c i :<<' 1 re
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vreezen hebbe opr bet doen van zedelyk kwaad, op het
plecgen van ondeugende bedryven .
Als men nu de denkbeelden van zulk eencn , in den
beginne eenvoudig, dog langzamerhand , door den tyd,
zamengeftelder en uitgebrcider wordende , zagtkens derwaards hencn leid, waar onze vcrpligting ons toe dringt ;
als men ze gefi :adig bepaalc tot het goede, en daar omtrent wcrkzaam hood ; als men dezen Jongeling daar
toe altoos tragc aan to fpooren, hem van goede kundigheden in dozen voorzict ; hem het hemelsbreed onderfcheid tusfchen Deugd en Ondeugd recht leert kennen,
daar de een ons eeuwig gelukkig, de ander ons voor al .
toos rampzalig maakt . Als men de opvoeding op
die wyze inrigt, heeft men to wagten, dat do ziel een
goeden fmaak vcrkrygen zal,waar van hot gevolg noodwendig wezen moot, dat al hot bedryf, de ganfche handelwys, van zulk cenen ingerigt worde, naar do voorfchriften van Deugd en becamelykheid .
Maar word de Jeugd aan zichzelven , aan hare nerkcerde en verdorven neigingen overgelaten, wat zal 'er
hot gevolg van zyn? Voorwaar, niet apders, dan allerrampzaligst ; hoe fchielyk zal ze tot allerlei kwaad overflaan! De redenering verdorven zynde, bluscht wel dra
al het Licht der Rede uit ; het kloppend geweten word
geftild, en de Jongeling ontflaat zich van alle banden van
verpligting - Hot oordeel, het verftand, word ge; men fchat verkeerdlyk hoog, 't geen
heel bedorven
.
men veragten moest ; en verkiest hot geen men zorgvuldig behoorde to vermyden, en op hot fterkfte to vlieden .
„---- De Jeugd bewandelt verkeerde, verdervelyke
wegen ; hoe verder zy dezelven betreed, des to verder
dwaalt zy van het regte fpoor af, des to meer verwydert
zy zich van de Rede, die, benevens do Openbaring, de
Leidftar van alle onze gangen behoort to zyn . Op then
verkeerden weg ontmoer men alles, wat do zinnen voor
een korten tyd kan ftrelen .
Dc wellustigheid
en hot vermaak gaan hier hand aan hand .
Zy
vertoonen zich geduurig aan het gezicht van de Jeugd,
die, wel dra overgehaald , niet nalaten kan dezel.
ven to volgen . Duizend . ftemmcn, als zo vele zoet .
juidende orgels, ftrelen haar geduurig hot oor . -- De
natuur is 'er mild , anngenaam, hevailig, lokkende en
Hct is der Jeugd bykans volttrekt onftrelende .
P p 4
ma .
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mogelvk, de zinnen 'cr van of to tttkken, en elders
been to leiden ; die dwaalwegen to verlaten , en op het
pad der Deugd to treden . 'Er zyn to veel bekoorlykheden, die hare vocten vaethouden, en hare gangen gefladig rigten . Ja de Jeugd houd, dat verder gaat, alle
de zulken, welken 't hierin met haar niet eons zyn,
voor Lieden van cen kwaden Smaak . Alle hare hedryven moeten in dat cene middenpunt zamenkor en ; to
weten, bet najagen der vermaken en der weliusten, met
aile kragt, met alle vermogcn .
Is het nu, no dit alles, niet ten voile baarblykelyk,
dat 'er onder de menfchen, met betrekking tot hun inwendig beflaan, cen verbazend vcrfchil moet plaats grypen, nict minder gtoot, don 'er gevonden word in der .
zelver uitwendige gedaante? Zy, die de vermaken bejagen , moeccn oneindig verfchelen van hun, die naar de
Voorfchriften der Rede, naar dc heilzame wetten der
Deugd, leven .
En even zo zyn de geaartheden,
bet inwcndig beftaan, zo wel van hun, die het pad der
Deugd verlaten, de wellusten navolgen, en eigendunke,
lyk leven, als van hun, die beftendig deugdzaam zyn,
elk in hare zoort, onbedenkelvk verfchillende, en van
elkanderen onderfcheiden . Dan het grootst verfchil onc .
dekt men tusfchen Deugdzamen en Ondeugenden . Laten wy ons, om dit klaarder to zien, twee menfchen
verbeelden, den eenen, door eene goede Opvoeding, beftendig verkleefd aan Deugd ; aan bet uitoefenen van
zynen pligt ; die by zichzelven , zynen Evenmensch, en
bovenal zynen Maker, verfchuldigd is . ---Dat wy naast
dezen zulk eenen plaatzen , die, eene verkeerde, eene
kwade opvoeding gekregen hebbende, zich aan allerleie
ondeugden en wanbedryven overgeeft .
Men verbeelde zich twee zulke menfchen, die gcen van bciden
gebrekhebben aan de gaven der Natuur ; die beiden met
een gezond oordeel en een goed verftand bedeeld zyn
moor wier denkbe, ;lden de opvoedine :, in een onderfct eiden worm gegooten, op eene zeer verfchillende wyze
geleid heeft . ---Dat v,V ecns na gaan het groot verfchil
van derzulker fmaken , en de verfeheidenheid hunner bedryven daar uit voortkonncnde . - I3och latcn wy deze
befchouwing, om nu nict to uitvoerig to worden, tot
de naastkomende gelc~enheid uitftellen .
C. V. D. G.
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XORT REGRIP DER VERONDER$"r'ELLINGEN EN GIS3INGEN
OVER DE OORZAAK VAN $ET NOORDERLICHT : van den
Heer FRANCKLIN .

Uit eene femorie, den 14 April, door den Heer LE
Roy, op de openbaare zitting van de Koninglyke Maatfchappy der Weetenfchappen, voorgeleezen .
„ -11aar wy, in ons Mengelwerk, niet lang geleeden, de
•
Waaaneemingen des Heeren TONDIJ, over het Noor• derlicht , en een Brief, daar toe betrekkelyk, van den

Hecr DARQUIER, hebben medegedeeld (*) : en deeze
derwaards heenen ftrekken, om de Oorzaak van dit
Ve .•fchynzel in de Ele&trifche ftoffe to ftellen , zal
bet zeer voegen, hier over den beroemden FRANCK• LIN to hooren, die, to midden zyncr Staatszorgen,
• niet nalaac de Weetcnfchappen to behartigcn . 'c Zyn
• Gisfingen , ' t zyn Onderfellingen , by gee ft ze nice
• hooger op : doch, niet zelden, hebben Gisfingen en On .
• derfellingen den weg gebaand tot beflisfende Waarnee• mingen" .
I . De verwarmde Lugt wordt ligter, dan de koudere .
z . Ligcer geworden zynde, klimt zy op, en de omringende kouder en zwaarder Lugt neetnt de plaats
daar van in .
3 . Door Koolen, of cen Kachel, in 't midden van een
Kamer verwarmd , ryst dezelve op, en verlpreidt zich
bosen de frisfer Lugt, tot dat zy de muuren bcreikt ;
dceze veel kouder muuren verdikken dezelve . Aldan
veel zwaarder geworden, daalt zy neder, en neemt de
plaats in van de kouder Lugt , die zich by bet vuur gevocgd hadt, om de plaats to beflaan, van de Lugt, welke zich rondsom verheeven halt .
4 . Dus maakt dezelve, door middel van vuur, een' geduurigen omloop in de Luat, in de Kamer : een omloop,
dien men zigcbaar kan maaken, door in die Kamer eenigzins rook to brengen : want deeze zal dezelfde rigtingen neemen . Open een deur tusfchen twee Kamers ,
waar

•
•
•
•

( ) Zee de
enz .
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waar van de eene geftookt, en de Adere koud is ; hou
een Kaars nu ecns boven, dan eens beneden, dan weder in 't midden van die deur ; gy zult een uitwerkzel
van dezelfde natuur zien : want gy zult,uit de verfchillende rigtingen der vlamme,ontdekken, een ftroom ver .
warmde Lugt, die boven uic de Kamer komt ; ecn anderen
iroom koude Lugt, welke beneden uit gnat, en in 't
midden bykans geene beweeging befpcuren .
y . De Natuur brengt in de Lugt, die onzen Aardbol
omringt , eene dergelyke uitwerking voort . De verwarmde Lug tusfchen de Keerkringen verheft zich
Reeds opwaards, de plaats daar van wordt vervuld door
Noorde en Zuide Winden, die uic veel kouder ftreeken
waaijen .
6. De Lugt, ligter geworden zynde, door then ze verwarmd is, en heen drvvcnde over eene veel kouder en
di g ter Lugt, moot zich Noord- en Zuidwaards uitbreiden
en na de beide Poolen nederdaalen, om de plaats to bekleeden van de Lugt, die na de Evennagtslyn gedreeven i
7 . bier door gefchiedc'er in deLugt van onzen Damp .
kring een omloop, even als in de Kamer, van welke wy
gefpi ooken hebben .
8 . In de daad, de onderfcheidene en dikwyls tegenovergettelde rigtingen der Wolken, duiden Lugtkolommen aan van verfchillende zwaarte, even als die van
den Rook of van de Vlam in de proeve van de Kamer,
of de opengezette deur .
9 . Dc groote menigte Dampen, die tusfchen dc Keerkringen opklimt, vormc Wolken, die veel Eleftriciteic
bevatten : cenige daalen in Regen ncdcr, eer zy de Poolgewesten bereiken ; andere gaan in die Gewesten over.
io. Indien men den Regen vangt in een vat, op glas
nedergezet, zal dit vat gci leEtrifeerd worden : want el,ke druppel brengt eenige EleEtriciteit mcdc .
ii . Dit zal het zelfde zyn, wanneer het hagelt of
fneeuwt .
12 . De Ele&riciteit, op deezc w yze in gemaati de Lugtftreeken nedervallende , wordt door het Aardryk onc .
vangen en ingedronken .
ig . Indien de Wolken, door deeze trapswyze werking, niet genoegzaam ontlast zyn, ontiastcn zy zich
dikwyls zeer fchielyk, door vreeslykc blixem- en donderIla .
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ilagen op den groOd, die in ftaat is om de EleEtriciteit>
to only ngen .
14, liet aardryk is, in gemaatigde en warme Lugtftreeken, doorgaans gefchikc om dezelve to ontvangen :
dewyl zy die kan doorlaaten .
15 . Eene zekere maate van Hette maakt lichaamen,
die zonder dezelve de Ele6triciteit niet zouden doorlaa .
ten , dear toe bekwaam .
i6 . Dus zal vloeibaar Wasch, en Glas, door warmte week gemaakc, de Eledtrifche ftoffe doorlaaten of
geleiden .
17 . Het Water heeft de eigenfrhap om de E1e(triciteit door to laacen ; het verliesc die gedeeltlyk, als het
door cene middelmaatige koude verftyfd is, en geraakt
dezelve geheel kwyt, wanneer de koude zcer fterk words .
iS . De Sneeuw , nedervallende op een' bevroozen
grond, hehoudt de ElcLtriciteit, en deelt ze vervolgens
aan andere ontvin baare lichaamen mede, wanneer de
wind dezelve voortdryft .
i9 . De vogtigheid der Wolken , die van de Evennagtslyn zich opheffen, en de Poolgewesten bereiken,
moet daar verdikkcn , en in Sneeuw nedervallen .
20 . De dikke \ skorst , die altoos deeze Gewesten
ov erdekt, kan al to fterk bevroozen zyn om toe to laaten, dat de EleCtriciteit, met deeze Sneeuw nederdaal,mde, in het Aardryk indringt .
21 . Deeze Eleftrifche floffe kan, derhalven, op de
Yskorst op een gehoopt worden .
22 . De Dampkring, die misfchien drie of vier mylen
hoogte heeft, in de Poolaewesten veel zwaarder zynde, dan in die tusfchen do Keerl ringen liggcn, moet
daar min verheeven, niet alleen om deeze reden ; maar
ook om dat de middelpunt fchuwende kragt by de
Poolen minder zynde, de hoeveelheid der Lugt en de
hoogte der Lugtkolomme daar min aanmerkelk zyn .
Gcvolglyk moet, in deeze Gewesten, een minder' afftand
Nan de Aarde, en de ruimte, die boven den Dampkring
is., weezen, dan in die, waar , de hette veel grooter zynde, de aarde en de zee niet bevriest, en dus de Elect rifche ftofFe kunnen ontvangen en doorlaaten . In dit
')cval hoopt zich de Eletifche ftoffe op boven het ys
C:ict by dc Poolcn, en drin c emaklyker door den Dampin ecn rechtftar_dige dar, in ccnc horizontaaie
1, in
rich .
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Xichting ; dit zal men to eerder geloc en, daar de wederIland der Lugt allengskens afneemt, even als haare digtheid, naar maate men hooger komt ; terwyl zy altoos
dezelfde blyft in de horizontaale rigting, en digs by de
oppervlakte der aarde.
23 . De . ruimte , de EleClriciteit wel doorlaatende,
zal, die boven den Dampkring is, dezelve (deeze zaaken
veronderfteld zynde) ook zeer wel doorlaaten .
24 . Is het niet mogelyk, dat de groote hoeveelheid
van E1eIlrifche floffe , in de Poolgewesten gevoerd
door de Wolken, die zich daar verzamelen, de rigting
der Middaglynen volgcnde, ook daar zich verdikke
en met de Sneeuw nedervalle ? Is het niet mogelyk ,
dat de ElcElriciteit als dan in bet Aardryk tragtende in
to dringen, en dit niet doenlyk vindende, uit hoofde
van het ys , 't welk zich daar tegen verzet, zich om
boog verheft even als in een Leidfche overlaaden fles
dat zy zich een weg baant door den Dampkring, in die
gewesten zo weinig verheeven ; dat zy in de ruimte
boven de Lugt fchiet, en zich eindelyk na de zyde der
Evennagtslyn richt, zich verfpreidende gelyk de Middaglynen ! Zal dan de EleEtriciteit niet zeer zigtbaar
weczen in de Gewesten waar dezelve digtst is : en zal
zy niet minder en minder zigtbaar worden, naar maate
de uitfpreiding toeneemt, tot dat zy, in't einde, ingang
vinde in de aarde onder gemaatigde Lugtflreeken , of
zich met de boven Lugt vermenge, en, indien de Natuur op deeze wyze werke, zullen dan de verfchynzels
der Noorderlichten daar uit niet voortkomer. ?
25 . Want deeze Noorderlichten vertoonen zich het
incest in den Herfst en by het aannaderen van den Winter, niet ralleen om dat de nagten, in dat Jaargetyde, langer w orden ; maar ook om dac in den Zomer de langduurige tegenwoordigheid der Zonne de oppervlakte van de
grooteYskorst in de Poolgewesten kan verzagten, en gefchikter maaken om de Eleftrifche floffe to geleiden : 't
weik de ophooping daar van in die Gewesten moot vermindcren .
26 . De Dampkring der Poolgewestcn , veel dikker
woidcr.dc door de zeer fu •e nge koude, en de vogtigheid,
die dLnzeh cn bezwangert geduurcnde dcn Vorst, wclk
een p cot licht kan dan, in den nags, dicn Dampkring
nits
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niet eenigzins zigteaar maaken voor de zodanigen, die in
een dunner lugt, en op breedten, verder van de Poolen
verwyderd , woonen ? En , fchoon deeze Dampkring
zelve oen volkomen cirkel is, zich tot tien mylen breedte rondsorn de Pool uitflrekkende, moot dezelve zich
niet, in 't oog der Aanfchouweren, die zich zo geplaa ;s4
vinden, dat zy 'er flegts een gedeelte van zien, als een
cirkelftuk vertoonen ; de Pees blyft beneden den Gezigteinder, en de Boog verheft zig daar boven min of meer ;
naar de breedte, welke zy bereikt heeft, en moot deeze
geen duisterder kleur hebben, doch doorfchynend ge=
noeg om 'er eenige Starren door heen to kunnen zien?
27, De Elettrifche Straalen verwyderen zich van elkander, door cene onderlinge afftooting, ten minften
wanneer 'er eenig lichaam, dat tot geleider dient,
is om ze to oncvangen ; doch wan'er digt genoeg
neer bet verder ofb'Is , dan verwyderen zich deeze ftraalen eerst ; maar komen naderhand weder tot een .
28 . Kunnen, derhalven, de uitwerkzels der EleEtrifche ftoffe niet dienen om eenige der verfchillende figuuren, welke men dikwyls waarneemc in de verbaazende
veelheid van Noorderlicht-ftoffe, to verklaaren ? De''
wyl bet mogelyk is dat die ftoffe, boven den Dampkring
been gaande, of van de Poolen na de Evenagtslyn toe_
fchietende in alle de rigtingen der Middaglynen, beneden zieh, op veele plaatzen diens doortogts, wolkagtige gewesten of eene vogtige Lugt aantreft, die, in een
natuurlyken Ele6trifchen ftaat zynde, of negatif geelectrifeerd, gefchikt zyn, om ze to ontvangen, en tot
zich to trekken . Indien deeze gewesten overtollig veel
EleEtriciteit bezitten, kunnen de lichtftraalen zich van
die lugtkolommen verwyderen, of van deeze wolken
tot andere even vogtige overgaan, en dus de figuuren
formeeren, die men Kroonen noemt, en andere vertoo
ningen opleveren, waar van wy zo dikwyls gewag gemaakt vinden in de veelvuldige befchryvingen, oils van
de Noorderlichten gegeeven .
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EESCHRYVING EENER ZELDZAAME SPINNE .

Door den Abt SAUVAGES .
j'1e Abt SAUVAGES heeft eene Befchrvving gegeeven van
~---~ een ongemeene Spinne, tot nog door de Natuur .
onderzoekeren niet waargenomen ;, en daar aan den naam
van de Metzelfpin gegeeven . Dit InfeEt, een zagten grond,
op een hellende vlakte , gekozen hebbende, maakt
rechtftandig in de aarde een hol, ter diepte van twee
voeten, overal van dezelfde wydte, en ruim genoeg om
'er met gemak in op en neder to gaan . Dit hol befpint
deeze Metzelfpin ovcral met een dikke webbe, zo wel
om de aarde to behoeden voor inftorten als zy by de
zyden op- en nederklimt, als om kundfchap to krygen
van 't geen 'er aan den mond des hols tc doen is : walks
ingang geflooten words door een deur of dekzel, van
een zeer zonderling maakzel : 't zelve beftaat uit verIcheide laagen van aarde, bewonden en vastgemaakt door
veele draaden, baarblyklyk om het breeken to voorkomen, en de deelen by elkander to houden . De gedaante
is volmaakt rond, en zo net iluitend op den top des
hols , dat Been hot minfte token der zamenvoeging kan
ontdekt worden : de buiten leant, die met den grond
even hoog komt, is plat en oneffcn ; de binnen kant bol
en glad . Voeet hier by, dat het ook bedekt is met een
zagt fpinzel, van een zeer digt en iterk maakzel, dat,
uitgeftrekt zynde, nan de cene zyde van de deur, vastgemaakt is aan de zyde van liet hol, en dus een° foort
van hengzel formeert , door middel van 't welke de
deur open- en digtgaat : het verdient onze verwondcring
dat dit hengzel altoos vastgemakt is aan de hoogfte zyde
van hethol, zo dat de dear door eigenzwaarte digs valt :
het fchynt dat dit InfeEL denkbeeld van zwartekragt hebbe,
By de zorg, welke dit kleine Schepzel draagt
om den ingang zyner wooninge to fluiten, mag, als even
zonderling, gevoegd worden, de zorgvuldigheid waarmede het zich verbergt ; de deur geflooten zynde, is 'cr
geen teken altoos to befpeuren van zulk een ondcraardscla
verbly£ --- De bekwaamheid van dit Info , om, ont4eIc5 zynde, het openen der deur voor to komeil, is desge-
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gelyks zeer verd c1iderenswaardig . Met veel moeite,
kreeg de Abt de SAUVAGES die half open met de punt van
een fpelde ; de kragt betoond door een zo klein Infect, onl
dezelve geflooten to houden, deeds hem verfteld ftaan .
De opening, nogthans , zo ver opengekreegen hebbende, dat by 'er in kon kyken, zag by de Spin agter over
liggende, zich met de pooten aan den eenen kant van
bet hol, en dus de deur van binnen, vast houdende ;
in deeze geftalte oefende zy al haare kragt om then to
fluiten, zo dat, terwyl de Abt de deur aan den eene]
kant opligtte, de Spin aan den anderen die digc haalde,
dus- ging dezelve eene geruime wyl open en toe ; de
zwakke Spin fcheen beflooten to hebben, bet niet, dart
door den uiterften nood gedrongen, op to geeven . Toen
de Abt , in 't einde, fchielyk het dekzel opligtte, met
eene kragt, welke de Spin niet kon wederftaan, viel
zy fchielyk na den grond des hols . Deeze proeve herhaalde by verfcheide keeren, en nam Reeds waar dat de
Spin fchielyk na boven klom, om den ingang van haare
fterkte to verdeedigen . - Teffens is bet opmerkelyk,
dat dit Infect geen kennis nam van, en geheel ongevoelig fcheen voor de toebereidzelen, gemaakt om zyn ge_
heele wooning weg to neemen, door de omliggende aarde op to ruimen : de Abt vondt de Spin Reeds de dear
bewaakende, zonder eenige pooging aan to wenden on
to ontkomen . Maar, niettegenftaande dit Infect zo veel
fterkte en behendigheid betoont , in bet verdeedigen zyns
verblyfs, is het zo dra niet in de open lugt gebragt,
of het vertoont zich kwynend, log en opgevoelig : eene
omftandigheid, welke onzen Natuurkenner reden geeft
om to denken, dat bet een Nagt .Infect is, en dat bet
licht de zintuigen daar van ten onbruike maakt .

PROEVE OVER HET GELUK DES HUISLYKEN LUEVENS .

E

Een werkzaam leeven is blootgefteld aan veele ongemakken, die een ftil leeven niet ontrusten ; doch bet
is tevens, getuige zy hier de algemeene en doorgaande bevinding des Menschdoms, over het geheel genonien, vrugtbaarst in aardfche gelukzaligheden . Alle
Men.
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,Menfchen zoeken de logge lustlooslrffiJ en kwyning der
ledlgheid to ontgaan . Zonder den prikkel van eerzugt,
roem, belang of nayver, wikkelen zich de Menfchcn in
tot gevaarlyke en moeilyke onderneemingen . 'Er is eene fchielyke opeenvglging van denkbeelden, een vloed
van geesten, een flerke aandoening, die ontftaat uit het
aanwenden onzer vermogens, en ryklyk opweegt de
firerc van to leurflelling en de vermocienis van onafgebroo..e candagt .
Ec.n der Iuttigfte uitwerkzelen van werkzaamheid is,
dat dezclve de rust aangenaam maak-c . Geduurige ruse
verwekt cone ondraaglyke fmerte . Maar eerie met oordeel afgewisfelde rust en werkzaamheid , een onbezorgd
genot eon i :ragtig aanwendcn onzer vermogens, leveren,
mag ik deeze fpreekwyze gebruiken, de rechte faus des
leevens op . Is het al to gerust i het wordt finaakloos,
is het al to woelig, het verveelt .
g rust, noodig om do kragtcn eerier afgeflooff
De zate
de ziel to verflerken, hebben de wysfte en grootfte
Mannen in eigen huis en aan eigen haard gezo ;t . Hoe
veele Raadsheeren en Helden zyn de toejuichingen der
woelende wereld ontweeken, om het lief gefnap hunner
Kinderen to hooren, en de zoetigheden der Huislyke
verkeering to finaaken . Zy wisten, dac zelfs hunne beste Vrienden, in den doorgaanden loop des leevens, ce .
nigermaate gcdreeven wierden door baatzoekende inzig_
ten in hot betoonen hunner genegenheid ; dat veelen hunDer naavolgeren hunne daaden goedkeurden in de hoop
op belooning ; en dat de wispelturige menigte, hoe yverig ook, nict altoos met oordeel to work gaat in het
geeven van goedkeuring. Maar de agting, hun betoond
in hun eigen huis, de goedkeurende lachjes aan hun eigen tafel, zyn de waare uitwerkzels van ongeveinsde
Liefde.
De Kinderkamer heeft dikwyls de vermoeienisfen van
den Letteroefenaar, den Staatsman en Raadsheer verzagt . Niets brengt mcer toe om aangcnaame gewaarwordingen _ to verwekken dan het zien van kinderlyko
eenvoudigheid, in de verrukkingen van 't fpel . Alle de
tandoeningen der onbedwonge natuure vertoonen zich,
en verfchaffen ftoffe van aangenaame overweeging aan
de ziel des wysgeerigen Waarneemers . Met do Kinde .
ren deel to necmen in hunne klelne vermaakcn is geenzins
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zins heneden de N*ardigheid van een Man . Het is een
der zuiverfte bronnen van vrolykheid . Het heeft een
invlocd op de verbetering van het hart, 't welk onvermydelyk lets aanneemt van het gezelfchap, 't geen ons
omringt. Onfchuld zo wel als misdryf wordt medegedeeld, en vermeerderd door voorbeeld . En de groote In¢eller der Euangelifche \Vysbegeerte leeraarde ons de
eenvoudigheid der Kinderen na to volgen . Hy Ichynt
zelfs genoegen gefchept to hebben in hunne tegenwoordigheid, en vondc in hun, 'c gecn by cc vergeefsch
zogt onder de zodanigen , die zich verre boven hun verheven waanden, onbefinetre zuivcrUcld der harten .
Onder de groote verfcheidenhcTd van fchilderyen,
door het leevendig vernuft en de flerke verbeeldingskragt van IioMERUS in zyne Made gemaald, is 'er geen
bchaaglyker dan het Familieftuk, verbeeldende her affcheid van HECTOR en ANDROMACHE . Het hart words zo
wel getroffen als de verbetlding vermaakt . Wy bewonderen hem als by in voile wapenrusting ftaat in 't midden
der krygsdrornmen ; doch wy beminnen hem meer als by
zyn helm afneemc, op dat by zyn klein Kind niet mogt
verfchrikken door de zwierende helmpluimadie . Her
seder tafereel van Huislyke liefde verpoost ons op eene
verrukkende wyyc terwyl alles rondsom woede en kryg
ademt . Wy fcheppen genoegen als wy den arm, die
kortling dood en verwoesting onder de vyanden bragt,
uitgeflrekt zien om een Zoontje, met vaderliefde, to
omhelzen . Zommige Oordeelkundigen zouden die aangenaame aandoening geheel toefchryven aan de tegen elkander overflelling deezer denkbeelden ; dock, vobr alien
oordeelkundig onderzoek, ontflaac dezelve, uit de volt
doening, welke wy natuurlyk fcheppen op het befchouwen van groote characters, bezig in tedere en beininnelyke verrigtingen .
Doch, naa alles wat gezegd is van de zuiverheid en
weezenlykheid der Huislyke Vermaaken, fchynen zy
ongelukkig voor een groot gedeclte des Menschdoms,
fmaakloos, onmanlyk, en niec in flaat om voldoening to
geeven dan aan de zwwakken, de geestloozen, de onbedreevenen , en de verwyfden . Men bevindt menigwerf,
dat zy, die zich op vernuft en hedendaagfche Wysbegeerte veel laaten voorflaan , de aangenome denkbeelden
van ecn voorzigtig en weiberaaden gedrag verfmaaden ;
I. DEEL . MENGELW . N O . 1 .3.
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en, terwyl zy hoog opgeven van ten onbekrompener
hart, hunne leevenswyze naar de baatzoekendlte beginzelen inrigten . Alles wat maar weinig fchynt te , ftrekken om eigen vermaak en voordeel to wege to brengen,
laaten zy over aan die eenvoudige zielen, die dom genoeg zyn om den weg des leevens voort to zetten langs
den regten weg des gezonden verftands .'t Is waar, zy zullen
toeftemmen, dat de wereld moet beftaan door -eduurige
opeenvolging der geflachten ; en bet is niet min waar,
dat men, naakroost verwekt hebbehde, voor 't zelve alle
omzigtige voorzorge moot aanwenden . Doch laaten laager zielen zich metdie moeilyke taak belasten . Indien
de driften kunnen vo daan worden , zonder deeze bezwaarende gevolgen, vieren zy aan dezelve den losfen teugel . Maar de moeite der Opvoedinge laaten zy •o ver aan
die dwaas genoeg zyn om daar verrnaak in to fcheppen .
'Er zal altoos cen genoegzaam aantal weezen , wier dwaasheid hun aanzet, om, tot bet voldoen hunner driften,
zich in een leeven van geduurige zorg en bekommernis
to fteeken . Het Paradys der zotten zal nooit ledig zyn .
Hoe verwaand deeze voorftanders van een nieuw uitgevonden Stelzel in de Wysbegeerte ook mogen weezen, kunnen wy niet denker,, dat zy zich boven cicECICFR0 voeld,;, nogthans,
Ro zullen verheeven agten .
met al de verheevenheid van ziel welke by bezat, de
tcdcrheden der Egtvcrbintenisfe en Ouderliefde, en bekende, op zekeren tyd, dat by in geen gezelfcliap ecnig
genoegcn fmaakte, dan om bet gezelfchap van zyne
Vrouw, zyne klcine Dogter, en zyn leeven jongen cICERO . De groote THOMAS MORE, wien niemand van bekrompenheid van ziel verdenken zal, die door eene zeer
zonderlinge verhandeling getoond heeft, dat by in ftaac
was om voor zichzelven to denken en to kiezen, verklaarde, dat by een groot gedeelte van zyn td'befteed .
de aan bet vermaak zyner Kinderen , bier toe' opgewekt
door de vereenigde beweegredenen van pligt en vermaak .
Menfchen, die voorwenden hunne denkbeelden over
't menschlyk leeven opgemaakt to hebben uit veelvuldige Waarneerningen, zullen bier misfchien in 't midden
breno, en, dat Huislyk Geluk, hoe bevallig ook in de befchryving, even gelyk vecle Poctifche droomen, eene
uitlol,kende fchildery is, ontworpen door een good hart,
en door eenelee vendige verb ecldingskragt met de gloeiendRe
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fte kleuren gefchilderd. Hot gezelfchap, zeggen zy,
zelfs der zodanigen, die wy beminnen, words finaakloos , fmaakloosheid flaat tot wederzin over, en wedergin, langen tyd gekoesterd, verbittert den aart ; gemelykheid is bet natuurlyk gevolg . De huislyke kring
wordt een tooncel van oneenigheden . Onderlinge afkeer
is vernuftig in bet uitvindcn van onderlinge plaagen .
Een doodlyk ftilzwygen, zomtyds door grommende bedillingen afgebrooken , is dagclyks work, tot dat bet inkomen van deezen of geenen vreemdeling voor een tyd
eenig bedwang-oplegt, en die goede luim opwekt, welke de beftendige gefteltenis beiioorde to wcezen, onder
de zodanigen, die door banden varr gencgenheid of blood
zich aan elkander verbonden vinden .
Eene befchreienswaardige ondervinding bekragtigt zomtyds de waarheid deezer aanmerkingen . Doch dat 'er
veel Huislyk Ongeluk gevonden words, levert Been bewps op, dat 'er geen Huislyk Geluk plaats hebbe.
INatuurlyke ongevoeligheid, natuurlyke flegtgeaartheid, kwaade heboelykheden, gebrek aan opvoeding en
hcufche zeden, en bet verzuim der gewoohe regelen
van betaamelykheid, zullen elken Leevensftand onaangenaam maaken . En bet is, in geenen deele to verwonderen, indien die maate van geluk, welke alleen uit cene
welvoeglykeverddniging kan . volgen, onbekend is, waar
zy, die met de banden des Huwelyks zich verednigd
vinden, door cene natuurlyke of aanbewende ftrydigheid
van aart, van elkander gefcheiden worden . In de ge .
dwonge verbintenis van den ."Slang met de Duif, of van
den Tyger met her Lam, waar van de Dichter zings,
kan gcen liefde plaats grypeh . Wanneer wy fpreeken
van bet Geluk der Egtelingen, veronderilellen wy, dat
alien, door dien band aaneen geftrengeld, oorfpronglyk
door wederzydfche genegenhei'l tot elkander gedreeven
wierden, en door beftendige vriendfchap by elkander gehouden worden . Waar dit bet geval niet is , hebbe
men hot to wyten aan de oneenige gefteltenis der Partyon, en niet aan de weezenlyke natuur van Huislyke Verkeering.
Onder bet geleide der Voorzigtigheid, vroegtyds eene
Huwelyksverbintenis aan to gaan, is een der beste befchermmiddelen der Deugd . De Pligten, ontftaande
uit de betrekkingen van Egtgenoot en Vader, zyn van
Qq 2
then
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then tederen aart , dat zy goedheid do menschliefde inboezemen . By, die een hulploos Kind ziec, hem aanfchreiende om onderfteuning, zal niet ligt zich verloopen in eene buitenfpoorige leevenswyze, of overgeeven
aan werklooze ledigheid . By, die een opgroeiend Ge .
zin, met den tyd, in eene bedervene wereld zal laaten
intreeden, zal omzigtig weezen om geen kwaad voorbeeld to geeven : de befmetting daar van, door 't vaderlyk gezag verfterkt, zou onwederftandlyk bedervend
weezen . In deezervoege zyn veelen, die, in den Ongehuwden Rant , waarfchynlyk hun leeven niet alleen on .
nut voor anderen zouden doorgebragt hebben, maar
overgeflaagen weezen .tot een losbandig en flegt gedrag,
nutte Leden der Zamenleevinge geworden, en cot eene
hoogte van zedelyke vordering opgekloinmen, welke zy
anderzins niet zouden bereikt hebben .
De verfimaading met welke de Huislyke Vermaaken
hedendaagsch bejegend worden, is een maar al to zeker
kenmerk van verdorvenheid, en teffen~ een bewys van
onkunde in 'c geen weezenlyk genot mag heeten . Dezelve toont gebrek aan fmaak, aan oordecl, en goede
zeden . Want de algemeene item der Ervaarenen heeft 9
door alle eeuwen, verklaard ; dat men in eigen Huis het
waaragttigst genoegen vondr .
C L A R I N D A.
Een CharaEEer .

Door den Hoogleeraar

C deongmaktebvalighednvahrgeladnge,

LAYINDA

FORDS CE

voor de Jufrerfchap gefchetst .

is van de Natuur geleerd to behaagen, door

ftalte, dan nog meer door de onvoorhedagte aanloklykheden van eene edele ziel . Haare gedaante en leden, die
welgemaakt en in eene juiste evenredigheid zyn, weet
zy ten meesten voordeele to vertoonen, zonder daar op
to denken, zonder cenige zweem van kunst ; zy fchynt
geen agt to flaan op het uiterlyke , bewust dat zy inwendig lets voortrefiykers bezit . Haare oogen, teffens
vriendlyk en doordringend, zyn zonder toeleg op a ge .
vestigd, en overtuigen u, op eene onwederftaanbaare
wy.
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wfze, dat ze onder den invloed ftaan van eene aandoenly en goedaartig gemoed . Haar mond is fchoon gevormd, en noodigt den aanfchouwer orn lippen to kusfen, die zo betoverend zyn, en zo wyzeredenen voortbrengen . Haare houding en beweegingen zyn leevendig,
en nogthans bedaard ; 'er is niets flofs , en niets gcmaakts
In . Zodanig is haar uitwendig voorkomen .
Maar
wie kan de beminnelyke inwoonfter van zulk eene fchoone Lyfsgeftalte naar eisch affchilderen ? Iemand zou, o ;n
regt to doen aan een zo bekoorelyk beeld , haar eigen
juist penceel, en (tout coloriet, noodig hebben . Goedaartigheid is de eerfte en voornaamfte haarer hocdanigheden, en verfp reidt iets zagts over al haar doen ; nogthans is haare Goedaartigheid niet laf en onnozel ; maar
geregeld door gezond oordeel, en gemengd met edelen
en' deugdzaamen hoogmoed .
CLARINDA is boven
de gewoone zwakheid van haare Sexe verheeven : zy
verfmaadc opfchik en praal, en, fchoon zy niet ongevoelig is voor lof, ligt zy 'er zich mcer op uit om denzelven to verdienen dan to ontvangen . Zy bemint de
zindclykheid, om dat zy in zichzelve beminnenswaardig
is, en laat het opfmukken over aan het weidfche en
wufte deel haarer Sexe, 't welk zy met deerenis aanziet ; doch niet onderneemt to beftraffen .
Weinig toevallen zyn in ftaat om de rust en bedaardheid van haaren geest to ftooren . Deeze is even vcrvreemd van gemaakcheid, als van Stotcvnfche ongevoeligheid : want met eene tedere gevoeligheid van ziel, voor
de tederder aandoeningen der menschlyke natuure, fchvnt
zy weinig of geene dier driften to hebben, die het meercndeel haarer Sexe beroeren : men zou zeggen, dat zv
meer van een Engel dan van eene Vrouw hadt ; of in'then zy gevoelt , 't Been anderen gevoelen, heeft zy dit
in bedwang, zonder kunst , zonder eenige kenmerken
van tweeftryd to laaten blyken, of weec ze ten minfteri
volkomen to bedekken .
't Geen een Minnaar in haar, als een gebrek, zou
wraaken, is eene zekere ongcvoeligheid voor die zagter
indrukzels, welke niet onnatuurlvh zyn aan haare eigene Sexe, en gewoonlyk dezelve by de onze aanpryzen .
Met ecn woord zy fchynt icts Rugs in haare gefteltenis
to hebben, dat, fchoon het tot hair cigen rust en genlak moge toebrengen, hair nogthans gefchikcer maak,t
Wit
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om de bedaarde rol eener Heldinne, 'dan de tedere van
eene Minnares, to fpcelen .
Haar eenige drift fchynt de zugt tot Deugd to wee .
zen : of het bereiken eener volmaaktheid in dat onfchuldig, hoewel mocilyk, beroep, 't geen zy verkoozen
heeft ; niet uit baatzoekende inzigten ; maar uit zuivere
liefde tot fchoonheid en waarheid in haare werken . Haare
beftcndige bcyvering hier in verfpreidt, zomtyds, eene
zekere ftrakheid en diepdenkenheid op haar gelaad, die
al de zagtheid van eene Vrouw noodig heeft om ze to
maatigen , en liet character van cen kunstliefhebber om
ze cc verontfchuldigen . Hier door verfchynt zy ook
dikwyls met een air van ftrengheid in gezelfchap, welke
ingefchikt zou worden aan een die alleen kan fchilderen ;
doch bezwaarlyk in iemand, bekwaam om zich daar met
voordcel to vertoonen . Dezelfde oorzaak heeft haar ee_
ne agterhoudenheid bygezet, die hot uitwerkzel niet is
van wantrouwen of agterdogt ; maar van to veel denken,
en van eene zedigheid haar byzonder eigen : , want met
een welverlicht verftand, en bekwaamheden , meer aangekweekt dan die der meesten van haare Sexe, fchynt zy
alleen des onbewust, en meer op het oordeel van anderen dan op haar eigen to vertrouwen .
Haar Hart is geevenredigd aan haar Verftand, open en
uitgeftrekt, en nogthans bekwaam om mcdelyden to hebben met de zwakheden ven anderen , en hunne misflagen to
dulden . Nook hoort gy uit haar mond lets dat naar kwaad .
fpreekenheid zweemt, zelfs niet tegen haar eigep Sexe, ;
zy zwygt edclmoedig, wanneer zy niet kan pryzen . Haa: c eigene gedagten en neigingen zyn zuiver en onbefmet ;
en da.irom is zy afkeerig om kwaad van anderen to gelooven, of iets, 't gccn aan eene goede beweegreden
kan toe gefchrecven worden , aan eene kwaade toe cc kennon . Zy oordeelt over Werken en Schriften met door_
dringcnheid, en egter opregt en zedig ; gcene flaavin van
gewoonte of gezag zynde. - Vricndelyk en onge :naakt
in de verkeering, fpreekt zy gelyk ze dcnkt, en hoort
met hedaardheid de gevoelens van anderen, zonder ftf
op haar eigcn ftuk to ftaan, of her al to gerced op 'cc
In 't kort, zy zockt alien , die rondsom
geeven .
haar zyn , to verpligten , en , ftondt het in haare magt,
geen fterveling zou ongclukkig weezen . Stille eenzaamheid is by haar zeer geliefd, nogchans zou zy, om cenng
goed
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goed to doen, die ten alle tyde verlaaten, en zelven lyden om haare Medemenfchen gelukkig to maaken .
Zodanig is de beminnelyke CLARINDA . Hy die zo veel
deugd kan zien, en niet beminnen of eerbiedigcn, moot
nicer of minder clan een Man zyn .

KLEEDING DER VROUWEN EN DE
VERSCHEIDE WYZEN , WAAR OP DE VROUWEN,
ZICH IN 'T OOG DER MANNEN BEHAAGLYK

PROEVE OVER DE

POOGEN TE AIAAKEN.

(Overgenomen uit Dr .

ALEXANDER'S History of Women .)

e onderlinge neiging •der beide Sexen, tot elkander,
is de bron van veele nutte Kunllen, en mogelyk
D
van alle de bekoorelyke verfraaijingen : door zich, by

aanhoudenheid , met alle infpanning, toe to leggen om
to behaagen, flrekt dezelve tot een toevoegzel onzer
xedelyke vermaaken , en vermenigvuldigt de geryflykheden des leevens .
Natuur heeft aan de Mannen Sterkte, en aan de Vrouwen Schoonheid , gegeeven : onze Sterkte maakt ons
dicrbaar aan dezelve, niet alleen om dat wy haar be .
fchermcn ; maar ook voor haar onderhoud zorgen : haar
Schoonheid doet ons de Vrouwen waardeeren, niet alleen uic hoofde van het vermaak, 't geen dezelve den
ougen biedt, maar ook van wegen het vermogen , 't
pen deeze heeft om onze ongefluimer driftcn to ver .
zagten en tc ftreelen . Elk Schepzel is bewust van zyne eigen vermogen, en van de wyze waar op by 'c zelve
moot gcbruiken : de Vrouwen weecen ter, vollen dat
het haare in haare Schoonheid berust, en tragten, nict
dz uiterfle zorge, deeze to vergrooten en te vermeerderen . De kunst om ons met eene betaamelyke voeglykheid to kleeden, is een dier vorderingen, welke ons
op 't duidelykst van de Dieren onderfchcid ; de kunst ,
om ons fraai to kleeden, is een der bezialleden , welke
Reeds de vinding bezig houden, en den Man van fmaak
van den enl:clen Naavolger onderfcheidlt .
Waren de Klcedercn oorfpron,r' v k verordend on onze Lichaamen tegen Kou-,'c tc befchutLeu , dan moest
na
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natuurl •, k volgen, dat zv uitgevonden, en tot den hoogflen trap van volkomenheid gebragt waren, in de koudite Landftreeken : en dat de Inwoonders van elk koud
Gewest , door noodzaaklykheid geperst , het gebruik
daar van lang voor deezen tyd ontdekt hadden . Doch
geen van beide is het geval : want de kunst, orn Klecderen to maaken, was uitgevonden cer eenige der verkleumde Lugtftreeken bewoond waren , en de Ingezetenen van eenige der ongenadigfle ftreeken des Aardbodems , byzonder omftreeks den Straat van Magellan ,
gaan, tot deezen dag toe, naakt .
Hier uit blykt duidelvk, dat Noodzaaklykheid de eenige rede niet was, welke eerst de Menfchen aanzette
om zich met Kleederen to dekken : eenige andere oorzaak moet ten minfte met dezelve medegewerkt hebben,
om deeze gewoonte zo algemeen to maaken . Schaamte
heeft men daar voor bygebragt : doch dic gevoelen
wordt door geene blykbaarheden onderfchraagd . Schaamte is, in deezen zin, een Kind der Kunfte, en hoe nader wv de Natuur komen, hoe minder wy 'er van weeten . Het zou eindloos weezen de veelvuldige Landen
op to noemen , waar in beide de Sexen geheel naakt
gaan, en gevolglyk ongevoelig zyn voor deeze Schaamte . Maar laaten wy , om onze veronderftelling niet
geheel op de lcevenswyze der Wilden to laaten rusten,
den ftaat der Kindsheid en der Jeugd van de befchaafdite Maatfchappyen overweegen . Niets is duidelyker
dan dat geen van beide de Sexen, tot zy zekere jaaren
bereikt hebben, over de Naaktheid zich fchaamen
dat de Moeders dikwvls vry veel moeite vinden, om hun,
in deeze bvzonderheid, aan de gewoonten des lands to
gewennen : dikwyls moeten zy zich van ftraffe bedienen
om dic oogmerk to bereiken . Aan dit onderwys, aan
deeze beflrafiing, zyn wy de eerfte aandoeningen dier
Schaamte verfchuldigd, en de gewoontc houdc dezelve
leeverdig .
Indien de bygebragte aanmerkingen toonen , dat '©
oorfprong der Klceding niet geheel aan Noodzaaklykheid of Schaamte moet toegefchreeven worden , flaac
ons den oorfprong to ontdekken : en deeze ftellen wy
gelegen to zyn in eene foort van aangebooren beginzel,
byzonder by de Schoone Sexe, 't weik haar aanzet om
do
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de bekoorelykheden , haar door Natuur gefchonken , op
to luisteren . Zion wy de Gefchiedenis des Menschdoms
in', wy ontdekken , dat eene begeerte tot opfchik algemeen heerscht, waar de Menfchen al den tyd nict onvermydelyk moeten befteeden otn voedzel to zoeken ,
of door bet knellendfte juk der flaavernye niet geprangd worden . Elk Wild Volk, zelfs fchoon het
naakc loope, geeft blyk van zugt tot opfchik , door
hot Lichaam to prikken, to fnyden , en met onderfcheide kleuren to befchildcren . Alle Volken , welker Land
iloffe oplevert, en die de kunst geleerd hebben om dezelve to verwerken , toonen hunne afgerigtheid om zich
ten voordeeligfte op to tooijen , met de vervaardigde
floffe . Deeze omftandigheden leveren een Clerk bewys
op, dat de zugt tot opfchik een natuurlyk beginzel is :
bet eenvoudige en ongemaakte ruimde ailerwegen
plaats in voor het tokkelende en opzigtige . Opfchik ,
derhalven, is een der oorzaaken waar aan wy de Klceding moeten toefchryven . In landen, waar de Vrouwen in de oorfpronglyke kleeding der Natuure voorkomen, zyn ze min de voorwerpen van begeerte, dan
waar zy hunne gedaante en geftalce veranderen , om
ons Heeds onder eene nieuwe to ontmoeten, en cene
gedeelte haarer bekoorelykheden to bedekken of to
vercoonen, naar zy bet best tot ban oogmerk noodig
keuren . 'c Is waarfchynlyk , dat de Vrouwen wel
vroeg alle de nadeelen ontdekten van Heeds dezelfde to
vertoonen, en, om dit voor to komen, allengskens be,
dagten zich to veranderen door bet behulp van Kleeding
en Cieraad .
Als de Vrouwen den Optooi geheel verwaarloozen, is
bet daar zy de noodige ftoffe ontbreeken, als in den
Straat van Magellan ; of waar zy, door kwaadc hejegening , dermaate verdrukt worden, dat eene zugt , zo natuurlyk, geheel verlooren gnat door de hardheid haars
lots : want in de onbefchaafdfle Gewesten , doen de
Vrouwen, lccven zy niet in de hardfte flaaverny, alle
poo ingcn om floffe tot Opfchik magtig to worden . Oh
de Kust van Patagonia, waar de Inboorelingen van betde de Sexen bvkans geheel naakt loopen , ilaan de Vrouwen in bet ftuk van den Opfchik bykans gclyl, met de
I`Iannen, en zyn omtrent cveneens gefchild~nrd : die
boven haarc Medegenooten uitfleeht, heeft nict alicen
O q 5
arnm-

Y82

PROEVE OVER DE I{LEEDING

armbanden , maar koraalfnoeren, in 't hair gevlogten,
Onder veele der ruwe Stammen van omzwervende Tartaaren, zyn de Vrouwen belaadcn met alien Opfchik die
haare Iviannen of Bloedvers , ancen kunnen bezorgen .
Doch bet is noodloos meer bewyzen tot flaaving van
ons gevoeicn op to haalen, de geheele Gefchiedenis des
Menschdorns is 'er zo vol van, dat, ten zy wy alge .
rneene befluiten uit hyzondere blyken afleiden, wy niet
kunnen twyfelen, dat de zugt tot Opfchik aan de andere Sexe natuurlyker eigen is dan aan de onze .
De eerfte Kleeding, waar van de Gefchiedenis gewaagt,
was toegefleld nit zamengevoegde bladeren ; doch , waar
mode zy aaneen gehegt waren, wordt niet vermeld
hier uit molten wy opmaaken, dat hot Menschdom, in
den beginne, tot Kleeding gebruik maakte van zulke
floffe als de Natuur aanboodt, en de minfle bearbeiding
vorderde . STRAno vermeldc ons , dat eenige Volken zich
bedienden van boombast, anderen van riec, ruwelyk door
elkander gevlogten ; dan van alle ftoffe fchynen, in de
vroegfle eeuwen, de Huiden van Dieren 't veelvuldigst
gebruikt to zyn : doch, dewyl zy toen nog onkundig
waren van leerbereiden, bezigden zy de Huiden in dien
ftaat als zy van de Dieren kwamen .
De Chineefche
7aarboeken onderrigten ons, dat TCHINFANG, een der eerfle Chineefche Keizeren, zyn Volk de kunst leerde van
Huiden tot Kleederen to bereiden, door ze van bet hair
to ontblooten ; doch, zelfs naa dat de Huiden der DieYen eenigzins voeglyker gemaakt waren, fchikten zy
zich nog met tot een net en,gemaklyk dekzel van 's Menfchen Iichaam . HESIODUS vermeldt ons, dat de Ouden,
in flede van draaden, de peezen van Dieren , in vezelen
gefplitst , gebruikten ; doornen, fcherpe graaten , beentjes,
en dergelyke, ftrekten tot naalden : van deeze ruuwe
floffe, en op deeze ruuwc wyze, werden de Kleederen in
de eerfle ceuwen gemaakt ; doch hier flaat aan to merken, dat then ze niet vervaardigde op cc,-)e wyze dat
ze aan bet lyf flooten, of een byzonder Perfoon pasten : dic blykt ten klaarfle uit de veelvuldige 'V isfel .
kleedcren, die de Grooten bezaten , en welke zy ten
gefchcnke gavcn aan dc zodanigen, die zy cere wilden
aandocn . De Kleederen der Inwoondcren van Wales en
de Schotfche Hlooglanderen zyn, tot d'CezC'n dag toe, zo
ruiin dat elk ze kan draagen .
Wan-
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Wanneer de Maatfchappy toenam, en de Sexen yverzugtiger werden om zich bevallig in elkanders oogen to
vertoonen, poogden zy ftoffen van eene bevalliger natuur, dan boombladeren, bast, en Dieren- huiden, uit
to vinden ; en zy beproefden bet waarfchynlyk eerst met
kemelshair , eene ftoffe, welke men nog in 'c Oosten
verwerkt : van kemelshair was de overgang tot wolle zcer
gemaklyk en natuurlyk ; en men bevondt wel ras dat
deeze beide een dekzel uitleverden, niet allcen buigzaaamer, warmer, maar ook fraaijer dan ecnige der voorheen gebruikte floffe . In de Aardsvaderlyke eeuwen
vinden wy, dat de Inwoonders van Palestina, en illlefopotanaie, veel works maakten van he ., fcaecren hunner• kudde : welker wolle zy ongetwyfeld bezigden tot dekzel
en cieraad . In de Plaagen, die Egypte troffen, leezen
wy van de vernieling van bet Vlas : en in weinig laater
tyden wordt 'er veelvuldig gewug gema ikt van het fyn
linnen van Egypte . Zodanig waren de ftoffen, waar mcde
de Menfchen , in de vroegfle eeuwen , zich dckren.
Laat ons desgelyks zien wat zy tot cieraad en opfchik
gebruikten .
In de dagen van ABRAHAM was de kunst, om bet lichaam op to tooijen, in lange niet onbekend aan de Afiatifche T7olken : zy hadden Kleinoodicn van verfchcidenerlei foort, zo wel als gouden en zilveren Vaten . ELIEzER, de Dienstknegt van ABRAHAM, hadt, wanneer by
heenen tong om REBECCA voor IZAAK, zyns Meesters
Zoon, ten Huwelyk to vraagen, by zich Kleinoodien
van Goud en Zilver , Armbanden en Ringen , tot ge_
fchenken om hem cen gunflig o#thaal to bezorgen . Wy
leezen, vervolgens, dat dezelfde REBECCA kostlyke Kleederen bezat , lien zy haaren Zoon JACOB aandeedt om
den ouden ZZAAK tc bedriegen , en hem voor zyn Brooder EsAU to doen doorgaan . JACOB gaf zyn geliefdcn
Zoon JOZEPH cen veelvervigen rok, fynder dan die zyner Broedcren : 'c welk hun nyd gaande maakte . Doch,
niet tegenflaande alle deeze verfraaijing , fchynen de
Menfchcn , in do vroegfle ceuwen , geenzins bedreeven geweest to zyn in de kunst om bevallig te kiecden : hun opperklecd beflondt alleen uit een fi:uk floft'c,
los om 't 1}f geflaagen, en dus vast gchouden . Veele
Volkcn, no weinig in befchaafdheid gcvordLrd , houden zich nog aan die klcedinge.

On-
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Onder alle de berigten , wegens de Kleeding dervroegfte tyden, is hot zeer to bevreemden, dat wy geen ver~
flag aantreffen van het Been de Vrouwen droegen, uitgenomen de weinige cieraaden, reeds gemeld , gefchikt
om aan REBECCA gegeeven to worden . Maar, fchoon wy
niet kunnen gisfen, welke haare Kleeding was, hebben
wy zekerheid , dat deeze , naar onderfcheidene omfl :andigheden, verfchilde . Want THAMAR, wanneer zy aan
den weg zou gaan zitten, om in 'c oog van JUDA zich
als eene Hoere to vertoonen , was gekleed als eene
Weduwe, welk klecd zy afleide, en zich met een fluier
als eene Hoere bedekte . Waar uit blykt , dat nict
alleen Weduwen en Hoeren, maar misfchien ook andere Lee'vensftanden , door byzondere Kleedingen van
elkander onderfcheiden waxen : een fterk bewys dat de
Kleeding , in die dagen , con ftuk was waar op men
lette : want waar do Kleeding, om zo to fpreeken, in
haare Kindsheid is, bedient men 'er zich niet van als
cen teken ter onderfcheiding ;, doch, by befchaafde Volken, ftrekt dezelve niet flegts tot onderfcheiding van
rang ; maar hoc beroep en andere omftandigheden worden daar door aangeduid .
Schoon de Kleeding des Gemeenen Volks in Egyp.
to eenvoudig fchynt geweest to zyn, hadt het nog .
thans verfcheidenheid van cieraaden . JOZEPH gaf elk
zyner Broederen Wisfelkleederen . MozES verhaalt,
dat de Israelites, wanneer zy eindelyk uit Egypten trok,
ken, bevel kreegen om Kleinoodien van Goud en Zilver to leenen , die hunnen Zoonen en Dogteren aan to
doen, en de Egyptenaari to berooven . En wy behoeven
ons niet to verwonderen, dat zy deeze dingen bezaten
toen de Israelites van hun uittoogen : want, in de dagen van JOZEPH, was 'er de weelde en pracht tot con
hoog toppunt gevoerd ; zy hadden, behalven hunne
Kleinoodien, Gouden en Zilveren Vaten, ryk gewerkte
Stoffen en Reukwerl en ; zywerdetl opgepastdoorflaaven ;
bedienden zich van verfcheidenerlei wagens ; geborduurde
floffen waren hun nict onbekend : want MOZES fpreekt
van vcelerhande borduurzel, en PLINIUS tekent op, dat
zy Linnen fchilderden, met zekere droogeryen . Uit
alle deeze beCcheiden, zo wcl als uit de verbaazende
groote geldfommen to koste gclegd aan bet toilet der
Koninginnen van Egypte , mogen wy befluiten, dat de
Drags

14E R v1tOUw114 .

585

Dragt der Vrouwen, zo nict fraai, kostbaar was . Wy
zullen, 't geen wy op dit fluk to zeggen hebben, befluiten met aan to merken, dat bet Been dit Volk byzonder onderfcheidde, beftondt in bet nauwkeurig letten
op de reinheid : zy hielden niet alleen hunne Kleederen
net , maar de Ryken deeden telkens rren -fchoon aan .
Dat fchoonheid, door alle eeuwen been, bet voorwerp
was van lof en vleiery, blykt uit de handelwyze der
Mannen, en de zangen der oude Barden . Wantieer de
Vrouwen to dier oorzaake zich hoorden pryzen, was
bet natuurlyk, dat zy die bekoorelykheden, van welke
zy zo veel hoorden, wenschten to zien : loch bet geen
haar verftand niet kon uitvinden, gaf bet geval haar in
de hand . Eenige Pcrfoonen, op de heldere oppervlakte
cens flillen beeks ziende, ontdekten hunne eigene beeldcenis in 't water : of dit bet eerfte denkbeeld inboezemde,
dat alle glad en effengetnaakte oppervlakten, die zelfde
uitwerking zouden to wege brengen, dan of bet geval
die ontdekking mede aan de hand gaf, is onzelcer : doch
wy vinden bet gebruik der Spiegels zeer vroeg in Egypte,
en van de Egyptenaars hebben de Israelites bet waar.
fchynlyk ontleend . De kunst, om Spiegels van Glas to
vervaardigen, was toen onbekend : van zeer glad gepolyst metaal waren toen de Spiegels vervaardigd . In ;
Egypte en Palestina hadt men koperen Spiegels . Toen
de Peruviaanen eerst ontdekt werden, hadden zy desgelyks koperen Spiegels : en nog heden ten dage zyn ze
in bet Oosten toebereid van eenig metaal,'t welk zich
zeer glad laat polysten .
Het aangezigt i4 dat gedeelte des Lithaams, waar in
de Vrouwlvke bevalligheden allertreffelykst uitmunten :
doch dewyl geen haar eigen gelaad zonder behulp der
kunst kon zien, eer de Spiegels in gebruik waren, moest
eene Vrouw bet geheel op 'c berigt van anderen
laaten aankomen, of zy fchoon was dan niet : op haare
eigene handigheid , of die van haare Dienstmaagd, moest
zy de groote zsak, of bet hoofdcieraad wel gefchikt en
de kleur wel gekoozen was , laaten aankomen : flukken
waar in zy ligt bedroogen kon worden, zo lang zy den
Spiegel miste. De Spiegels, derhalven , molten, ten
opzigte van derzelver nutheid voor de Vrouwen , met
regt, voor een der gewigtigfle menschlyke uitvindingen
xehouden worden . Welk eene foort van Hoofddekzel
men .%
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men, in de vroegfte eeuwen, gebruikte , is onbekend°'
alles, wat wy daaromtrent weeten, is, dat de Vrouwen ,
by zommige gelegenheden, zich van eene fluier bedienden .
Doch , indien het Hoofddckzel zo eenvoudig
was van niaakzel als de verdere Kleeding des lichaams,
zal het kappen niet veel tvds of overlegs gekost hebben .

BERIGTEN UIT AMERIItA .
(Uit het Hoogduitsch .)

op de Schoolen was, had ik, onder alien, die 'er met
Toenmy ikwaren,
cenen Speelmnkker, geheeten
diet
Flechmann,

onze Meesters niet ly len mogten, om dat by 't Latyn flier in 't
hoofd kon kiygen ; of dat by het 'er welligt niet in hebben wilde ;
want andeis was zyn hoofd vatbaar genoeg ; en als bet onder on ;
op kleine guiteiyen aankwam,waren zyne aanflagen altyd debesten .
Men *ibood ons zelfs met hem om to gaan ; maar dat kon'ilniet I , aten ; wy hadden elkander te lief, en hidden onzeveikeeiing , n ; de fchooljaaren , nog met alle veitrouwelykheid aan : nu
zelfs, daar by reeds federt eenige jaalen in Amerika is, zie il>
ztiden de zon daar been ondergaan, zonder aan Flechmann to
denken ; want by heeft een zeer eerlyk bedryf uitgevoerd, waar
van ik u ru lets verhaalen zal .
Zyn Va ier was cen Winkelier in eene kleine Landftad . Iiyr
haalde waaren by het pond uit d-- Hoofddtad, die by dan t'huis ,
by het loud, eeu'penning duurder , wederom verkogt, en daar vun
Ieefde by oidentlyk, tot dat by trouwde .
Zyne Vrouw , de Dogter eens hefl :ierders van een Adelyk
I,andgoed in de nahuurf hap, die zig in 'ha,ir dertigfte ja , r tot
hem vernedei de , toen de Genadige Heer trouwde, hon dat onopboudelyk rekenen met koperen penningen niet langer uitftaan . Zy
bepraatte hem om zynen handel uit to breiden tot het artikel van
de gr,anen, wclks voordeeligheid zy by ondervinding wist .
Hy deed het, en de hindel fl .agde zo wel, als zy bet naauwJyks verwagt hadden . Het eerfte uitfchot was pas gedaan , of
Flechmanu moest by de eerfte reize in de Hoofdftad reeds pan
vernee .nen, waar de Genadige Heer de dorineufes gekogt hciddc,
,lie hv zynci Vrouw welecr plagt merle to hrengen . Zy heette
nu, door bet ganfche Steedje, Madam ; en Zondags in de Keik,
als do Gel-,A ddire Vrouw zig by gev, .l eens cn& wond rum ntt .t openIyk chr,stclyk to han'elen, gioette zy eigently' : de VrouwAmptmannin nog alleen ; en de rest weukte zy den gocden moigen to
1 uz
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rug met die houding, welke men in do groote waereld un air de pro .

noemt.
Onze Flechmann was van haare beide Zoonen de jongfte, en
haar lieveling ; ook geleek by haar zo zeer, als of zy, den ganfchen tyd, dot zy hem gedraagen had, niet van voor de Spie
gel geweest was .
Maar zyn ouder broeder, Karel, had geenen trek van haar . Zy
mag zelve daar van wel gedeeltlyk de fchuld gehad hebben ; want,
gelyk hot doorgaands met zulkt tedere en aandoenelyke zielen
gaat, wanneer zy van waarde bekeaden fcheiden moeten, dat bet
beminnelyke en goede, welk agter hen to rug blyft, haar in lange niet uit hot hoofd wil gaan ; zo mag Madam Flechmann, in bet
eerfte jaar van haar huwelyk, haare gedpgten wel to zeer bezig gehouden hebben met hot geene zy in haar vaders hail genoten
had ; doch geooeg : Karel gelcek in allcs zelfs in hot fchelmfche
verliefde glunlacheu, naat den Genadige Heer, by wiJil zyn
Grootvader beliieider was ; en rot een onwederfpteeiselyk be vys
voor de gela.tkonde, hezat de kleine guit ook alle ridderlyke
neigingen van zynen doopheffer . Al vroeg waren honden ea
paarden order alle fchepzelen zyne lievelingen, gelyk geen boeren
jonge, dien by aan kon, voor hem vetlig was ; en als by zyne
fpeelmakkers iets van bun fpeeltuig afleen :?e, 't gene by gaarne
deed, konden zy ook wel vooruit ftaat maaken, dat zy bet kwyt
waren .
Als de liefhehbende Mama de beide lieve jongens aanzag, wist
zy eerst in tang niet, naar welke zyde zy bet overwigt van haare
liefde zouden laaten overhellen . Doch eindelyk werd Fredrik wet
gewaar, dat by de voorkeur had . Want natuurlyker wyze moest
hot voorbeeld van zyn' brooder wel bet eerfte zyn, waarom do
liefde zyner moeder moest afneemen .
Deeze omftandigheid was zo gering niet, als men wel ligt denken zoude ; want naar hot nude landsgebruik moest een hunner ii1
's v ideas zaaken treeden, en do ander tot do Kerkelyke waardig.
heid opgeleid worden .
Gelyk gezegd is ; do voorkeur viel op Fredrik, en dit maakte
hem zyner moeder dagelyks dierbaarder . Als zy op hooge vierdagen den Pfarrheer in zyn feestelykfte Ketkgewaad aan den altaar
zag treeden, fprong haar hart op van aand tige blydfchap, wanpeer zy dagt hoe aartig deeze kleederen den kleinen aap eens
f}aan zoudea ; en oncaer de piedikaatfie zig zy hem dikwyls, als
in eene fool van verrukking, op den kanfel, en hoe de kleine fcheltn
aldair dan redeneerde dat her een aart hadde .
Ze'.fs toen haar man flierf, weende de arme weduwe flegts zo
lang, tot dat de fnyder voor Fredrik hot rouwgewaad bragt, want
als de kleine lieveling in don zvwaiten rok by haar kwam, had zy,
wegens den aanftaanden hoe : Zoon, gelyk by daar in miniatuur
voor haar ftond, wel haast alle droefheid vergeeten .
Iiarel ha 1 zyne Letter-oefeningen by den Schoolineester van bet
SteedteEtion
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Steedje reeds geeindigd, en zyn vader was, in bet rekenen, reeds
tot de tafel der multiplicatie met hem gevorderd, toen dezelve
iieif. Nogthans had Karel 'er zo veel van geleerd, dat by een
lood zodanig kon afweegen, dat zyne ouders 'er niet by to kort
kwamen, en du was nu zyne bezightid .
Fredrik, daar en tegen, moest meer weeten . Hy moest tot zyn
aanftaande be oep ecnig Latyn verftaan, en, daar 'er in bet Steedje geene Jefuiten waren , heftelden zyne ouders hem in de kost by
hunnen ko,iespondent in de Hoofdftad,voor wien de liefhebbende
Vrouw Mama n g jaarlyks een buitengewoon gefchenk befpaarde,
op dat by to gclyk agt gave, dat men haaren Fredrik met bet leeren
niet to lastig vie] ; want zy had uit haaren Oom, den Pfarrheer
van bet Steedje, wel gehoord, dat 'er tot eenen gcestelykcn inderdaad zo veel Latyn niet noodig was, als de Jefuiten wel voorgaven .
Doch het noodlot had dat alles gansch anders befchikt . De
Kryg kwam in 't land ; en toen Karel de Huzzaaren met hunne
groote mutfen door de Stad zag galoppeeren, en hunne breede Sabels agter hen hoorde kletteren, kon by het agter zyneweegfchial
niet langer houden . Hy verdween, toen zyne moeder hem tens
naar een nabnurig Dorp gezonden had, om aldaar by de Koopliedcn eenig geld voor afgeleverde waaren to innen . 13enige dagen
daar na kwam by, bewonderd en gevreesd van, iedereen, die andets zo vertrouwelyk met hem gefpeeld had, als Huzzaar to rug .
Zyne moeder bad en weende, maar vergeesch ! by trok m ,-^, e
voort, en hield by de bocien huis met ul de adclykewoestheid,
die op zyn gelaat als aangeboien was ; tot dat, b y de eerfte
fchermutzeling, een dier breede Sabels , op welken by zo verliefd was geweeat, hem den kop kloofde .
Fiedrik beantwooidde gecn hair betcr aan de aangenaame uitzigten van zyne Mama . Hy was reeds in zyn achttiende jaar,
en als by zag, dat, bet geene jonger knaapen dan by zonder
flagen en mocite leerden, hem nog moest ingeflagen worden, begon hem zulks welhaast to vetdrieten . Wanneer zyn huiswaard,
des middags over de tafel, de rekeningen van deszelfs koornleveringen aan de Franfche armee naar zag, was Fredrik zo opmerkzapm, dat by de School de School liet . De Koopinan, die
cent dogter had, en „yvist wat Fredrik tens to verwagten had,
gaf zyner weetgierigh'Eid in handelzaaken den ruimen toom, en
21s by in de vakanue r'huis kwam, fprak by daar van met zo
veel doorzigt, en van bet ftudeeren •m et zo veel afkeer, dat
zyne moeder 'er eindelyk toe overging om hem by zig in huis
to houden : alwaar by dan verfcheidene dingen by der hand nam,
en zo gelukkig, dat by her eindelyk durfde waagen om zyn geliefd ontwerp, beftaande in ook leveringen aan de legeis aan to
neemen, aan zyne moeder voor to ftellen .
Zy bagrcep nu welhaast, hoe zeer zy zyne warre talenten over
't houfd had gezien . Zync vlyt en kundigheden hadden, by bet
C in .
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eindigen van den oorlog, haar vermogen zo zeer vermeerderd, dat
ha ire tedere liedde tot hem, in de plaatfe van het ontwerp omeen
Kerkelyken van hem to maaken, 't welk zy nu moest laaten vaaren, welhaasc een ander uitvond ; to weeten, dat zy hem naar
Engeland op een gi oot Comptoir wilde zenden , waar toe een
Commisfaris by de Engelfche armee hem aanleiding gaf. Na zyne
wederkomst zoude by dan met haar naar de Hoofdftad trekken, at,
waar haar vermogen hun wel dra eenen aanzienlyken rang onder de
aanzienlykfte Kooplieden zoude moeten verfchafTen . Haar Korrespondent, met wien zy, by gelegenheid, daar over fprak, had haar
in haare gedagten verflerkt, en boven lien het gcwigtig artikel
van een huwelyk met ecae der vooinaamfte Koopmans dogteren,
waar onder by zyn eigen Dogter verftond, daar by gedaan .
Zy leide haaren zoone dit geheele ontwerp met alle die vuurigheid voor, met welke zy het dag en nagt oveidagt . Voor de helft
kwam zy dar mede zyne beste wenfchen voor, in zo verie het
naamlyk de reize betrof ; en fchoon zyn hart van de andere helft
niets weeten wil ie, nogthans vond by goed, dit voor zig ie houden, en den uitfl~g am den tyd en de omftandigheden over to laaten , om niet alles door voorb .-arig tegenfpreeken to verbrodden .
Het geheim bellond hierin ; dat by reeds wist met wie by eene
trouwen wilde, en dat zyne uitverko ;ene - net eene der
voornaamfte Koopmans dogteren - maar veelligt bet armfte
meisje van de plats, kortom geene andere dan Maria, de dienst.
maagd van zyne moeder,, was.
Maria was zulk ceo lievc meld, als Fredrik cen lieve jongewas .
Ha , re moeder was de weduwe van cen Ontvanger der gemeene
middelen, wien juist het noodwendigfte tot zyn ampt ontbrak,
naamlyk eene onvermurwbaare gehardheid tegens armoede en traanen . Hy had zo lang vooruit gefchoten, dat zyne vrouw, toen
by ftierf, niet wist, hoe zy hem onder de aarde brengen zoude, en, voor het toekomende, tot onderhoud van een talryk huisgezin , geene middelen meer overig had, dan eene menigte kleine invorderingen van meest aile boeren der plaatfe ; doch deezen
geldende to maaken vorderde wederom geld en hardhaitigheid, en
du beide gebrak der goede vrouwe even zeer . Zy maakte ondertusfchen, met Fianfche bevalligheid, allerhande tooifel voor de Dames ; en toen zy haare kinderen, op bet jongfte na, dat ziekelyk
en gebiekkig was, by fatfoenlyke lieden een' dienst bezorgd had,
kon zy met haaren arbeid nog zo veel winnen, dat zy haart;
voider .
.gen van nog hulploozer aimen welhaast vergat.
Aldus had Madam Flechmann Maria, die zy over den Doop
gehouden had, by zig genomen . Als Karel nu Huzzaar was, en
Fiedrik met zyne lcveranaen veel to doen had, gaf zy aan Maria
her beftier van haaren winkel over ; en het meisje was zo leerzaam en vlytig, dat zy welhaast het vertrouwen van haare gebiederes won : weshalve zy dan ook verlof kreeg om met haar aan tafel
to eeten, on der dit beding, nogthans, (dit verfl :aat zig) dat zo
I . DLEL, MENGCLw .140 .13 .
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dra iemand, die niet tot hot huisgezii~ hehoorde, inkwam, Maria met haar tafelburd hals over hoofd uit hot vei trek loopen moest .
Frediik had by den Koopman in de hoofdflad ook fchaaken geleerd . De Koopman zag niet ongaarne, dat by zig hierin met zyne dogter oefende . Ook lief Fredr ik zulks niet na , als by 'ci lust
toe had, of als hem do tyd verveelde . Doch daar het meisje to
Feel, en Fiedrik te'weinig, van de groote waereld wist, beving
hem dikwyls, midden in hot werk, do kleinfleedfche wensch,
dat zy zig lievzr zo diep niet met hem wilde inlaaten . Hy had
wel noon cen Cchoon jong viouwlyk aangezigt in de kleur van
bloozende onfchuld gezien ; doch hot was zondeiling , dat ccno aandoening , waai aan by geen' naam gecven kon, hem zeide,
dat 'er zu,k cen kleur wezen moest . Desgeiyks was by nog
nooit geliefd geworden, en nogthans zeide hem zyn hart, dat
de oiLefchaamde fcheits, do gewillige kus, en de ganfche toegeevende viypostigheid zyner huiswaardinne, eigentlyk geeno
licf,:e konden zyn ; gelyk by ook ze .r wel gevoelde, dat by by
cen mei,le, gelyk by 'er con voor zig zelven h - d uitgedagt, en 't
v-elk joist zo Liet was, ais dceze Koopmans dogtcr, iets zoude
konncn gcwa,3rworden , hot gene hem veel aargenaamer moest
zyn, din a11e de liefkoozingen, die by thans genoot .
Maar als by Maria zag, dien Engel in al deszelfs onfchuld en
fcboonheid ; baar hart in elken tick van haar gelaat, en dit hart
zo zagt, zo geed! als by den deepen cerhied vocide, die hem
by baar mecr fliafte otter eene blouse g ..dagte,dan by de andere
over de gedagte daad zelve - dat onwederftaanhaar heenen
fireeven, dien inwendigen rykdom, wanneer by haar flegts met
cen aanblik zag ; en dat kwellende gebrek, wanneer by van haar
of was - toen wist by , ('at by ze gevonden had, die, als
con 1?rgel uit den hemel, zo dikwyls voor hem flond in zyne
clroomen, en naar welke by, ontwaakende, zyne hand nog uit .
Rik, als zy met zynen flaap daar been vloog.
Maria bemindc hem, als haaren biocder ; en dikwyls, federtzy
hem zag, begafze zig in do eenzaamheid ; en dan was hot haar,
als of zy weenen incest, wanneer ze dagt, dat ze nict aan hem
lacmen mogt, als een liefhebbende zuster, hem niet zeggen,hoe
zcer haar hart op hem gezet was, en hoe zy wel in alles de zyne
wilde zyn .
In deezen onzekeren toefland laat de natuur een aim verliefd
paar nict lang dobberen . Slegts een oogenblik , en bet verhond is
bezworen en veizegeld ; en de haiten, die zy vooi elkander gefchapen had, fmelten op de lippen to famen, en do eeuwigheid
moct ze niet fcheiden .
Scboon Frediik cn Maria ook urn en lang alleen konden zyn,
en elkanderen dan ook eeuwige I efde en trouwe toezeiden en toehusten, nogthans vonden hunne haiten aan dit cenvormige tydve :diyf zo veele bezigheid, dat de tyd voorby was als veiflaapen .
Zy hadda elkanderen bunne gedagten nog nooit rnedegcdeeld, hoe
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et eens met den tyd zoti'de moeten gaan, als hunne verwagtingen eenen goeden uttf 'ig zouden hebben ; en evenwel , als zy van
elkander of waren, was dit dag en nagt hunne over "reeg ;nge . Doch
toen de reize nu vastgefleld was , moest dat kapittel evenwel aangeroerd wotden . W elk een giooten voorraad van ontwerpcn men
ook gelooven zoude, dat zy met onophoudelyk overdenken moesten verzameld hehben, egter wistrn ze by de uitkoomst eignntlyk
Diets ; uitgenomen, dat Fredrtk van zigzelven dagt, dat, waar
blood gebakken wierd, by hun beider deel ook wel verdienc :n
zoude ; en dit was zyn troost, wanneer zyn hart hem voorzeide,
dat by zyne moeder eens overbiddolyk vtnden zoude .
Doch Maria was daar mce zo fchtelyk niet gerust gefeld . Zy
geloofde nag zo flyf en 11crk aan haaren katechismus , dat ze dikwyls van z,g zelve veifchrikte, als zy aan alle ~'e kusfen dagt,
die zy haaren Fredrik gegeeven had, zonder dat de cene of andere
van hunne Ouderen lets daar var wist . Ook voelde zy wel , dat
bet haar arme hart to zwaar moest vallen, nu zy welhaast voor
al haar lyden en vi eugde geenen vertrouwden meer zoude .
hobben , dien zy haar feed klaagen konde .
Hoe veel to dierbaarder word Fi edrik haar dan , in hot co
genblik, toen hy, drags voor zyne afreize, daar zy by haare
moeder was, en reeds een tang fchrikkelyk met zig zelve gefcreeden ha 1, of zy fpreeken dan zwygen zoude, by haar intiad ; haare beevende hand Dam, en, zonder to zeggen wat by
wilde, haar met zig voor de voeten van haate moeder nederwierp, char alles bekende, en om haaren moederlyken zegen over
hunne Iiefde had . Dit vetraste haar zodanig, dat, fchoon zy voor
haare moeder dear nederlagen, zy Diet konde nalaaten haaren arm
om zynen hits to flean, en al de traanen, welken haar zo fang en
zo z,,waar op het hart gelagen hadden, aan zynen fchouder uic
to weenen .
De goec'e Vrouw wist Diet, wat zy zeggen of doen zoude. Had
zy 'er hot get inglle to voren van geweeten , zy zou waarfchynelyk op tegenwei pingen en vermaaningen gedagt, en zig op bet
oogenblik gedeaagen hehben, gelyk de zaak van eene voorzigtige
moeder vorderde ; magi zo vcrrast wordende, kon haar hart Diet
anders handelen als het beflond ; ook vertoonde bet zig in deszelft
ganfche onbewimpcldheid, goelheid en tederheid . Zy verzamelde de beide weenenden in haaren fchoot, en weende naet hun .
Maar ouderdom , en hot treutige voorregt der ondervindinge,
maakte haar toch eerst wederom koelder . Zy kon reeds vreezen,
en van bet toekomende fpreeken, toen haare kmders noch fpraakeloos nederzatcn , hunne harten in elkander verftuolten zynde in do
liefelykheden h unr.e r omat mingen , en zy nicts anders gevoelden
dan hot gevoel van zig zelven, 't gene de liefde in ztdke oogenblikken zo onuitfpteekelyk aangenpam maakt .
Zo dra Fredrik wede.rom fpreeken konde, zeide by haar alles,
wit by van hot toekoomende hoopte, on wat by beiloten had,
R r a
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wanneer deeze hoope mogte mislukken . Dit laatfte, 't gene den
goeden jongen incest gerust ftelde, was juist bet gene de moeder
de grootfte ougerustheid baaide . Trcur,ge ervaarenisfen hadden
haar geleerd, wat eeden der liefde zyn ; en wanneer zy dagt
aan alles, wat tyd en langduurende afwezenheid, andere voor •
werpen
en fchoon dit ook geene plaats hadde - nogthans naderhand. eene veranderde denkwyze, bet aanfchouwen
een :r moeder en derzelver liefde, mitsgaders duizend andere
hyna onverwinnelyke hinderpaalen van hem maaken kouden, aan
wren de liefde nu her ganfche geluk van haar kind voor eeuwig
gekluisterd had, wenschte zy byna, dat Maria liever aan haare
oogmerken beantwoord, en bet Geestelyk kleed aangenomen hadde .
Zy kou Fredrik niet anders beoordeelen, dan naar den mensch,
lien zy kende ; maar de gevolgen toonden, dat de liefde nochverh
fchrikkelyker hinderpaalen kan to boven komen, dan die, welken
haare ganfche moederlyke zorgvuldigheid haar deed vermoeden ;
en wie zoo haar toes gezegd hebben, dat zy zelve deeze grootite hindeipaal zoude zyn!
Fredrik reisde been, en voerde zyne zaaken in Engeland zowel
uit, dat by, in een pair jaaren, alreeds meer kennis van alle takken der handelweetenfchap verkregen had, dan welligt ooit in
zyn Vaderland geweest waren . De arme Maria troostte zig ondertusfchen met zyne brieven, in welken de uitdiukkingen zyner liefde dageiyks vuuriger en waaragtiger werden, welken Maria niet
minder hartelyk beantwoordde .
Eindelyk was de tyd hunner fcheiding meer dan vervuld . Fiedt ik fchi eef geen woord van den dag zyner wederkoomfte, en
waarlyk by kon ook niet . Hy wilde, op zyne to rug reize, Holland bezien, werwaards by van Kooplieden, uit Engeland en
Duitschland, de voordeeligfte aanbeveelingen hadde ; maar, toen by
zyner Maria wederom zo naby was - was bet voor hem net
uit to ftaan ; en op vleugelen der liefde vloog by derwaards , alwaar
by den hemel in hunne eerfte omarming verwagtte ; doch wat by
daar vend! hoe zal ik u dat zeggen?
Fly was aan de poort afgeftegen, en vermydde den langen weg
naar de markt, dien zyne Maria uit den wirkel kon o~ erzien .
Zonder to bedenken, dat deeze verrasfing alles aan zyne moeder,
ontdekken zoude, had by vastelyk befcten al bet aangenaamedaar'
van to genieten, wanneer zyne Maria flegts fpraakeloos in zyne
armen zeeg.
Toen by nu door eene dwarsftrpat op de markt kwam, alwaar
9yne moeder woonde, zag by eene menigte yolks, dat, gelyk by
eene buitengewoGne gelegenheid, to hoop geloopen was . Hy had
bet verflag nog nict uitgehoord, dat 'er zo aanftonds eene vrouw,
die geftolen had, zoude gegeesfeld en gebrandmerkt worden, of
omen voerde de arme lyde ;es voorby . Zy had haar aangezrgt in
haaren rok verborgen, en de geregtsdienaars moesten haar halt onmagtig voortfleepen. Ecue menigte aanfchouwers weenden overIt id ,
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laid, en Fredrik was zo aangedaan, dat by, daar by ho'ren then
niemand aan de deur zag, zyne blydfchap en liefde voorj eon poos
vergat .
Maar teen de ongelukkige bet fchavot beklom, toen men haare
handen los rukte, en haar gelaat der erbarminge en fchauie prys
gaf, toen Fredrik haar herkende! - bet was - homel!
Mai ia's moeder !
Hoe bet met Fredrik afliep
ik hoop niet, dat ik zulks
iemand, die dit leest, behoove to zeggen . Tot zyn geluk hadden
zig eenigen zyner hekenden rondom hem verzameld, die hem met
geweld in huis fleepten .
Maar aldaar !
De eetfte, die hem ontmoette, was Maria : zyne moeder baar
agterna, die haar van de trappen had afgeworpen, haar nu, met
geflooten vuisten, agter na vloog, en do arrne meid aldus ten hujze uit ftiet ; alwaar bet aanfchouwen van haaregefolterde moeder,
derzelver gekerm en fchande, bet eerfte was, dat zy zag en hoorde ; tot dar do menigte hair medefleepte, haar herwaards en derwaards fleurde, en alles over haar uitfpoog, wat een onbcteugelde moedwil vermag.
Fredrik was iaazend . Hy zau zig aan zyne moeder vergrepen
hebben, als men hem niet, met geweld, opgefloten had . Hy
floeg alles in ftukken wat hem voor do hand kwam, en toen by
niets meer had om zyne woede aan to koelen, frond by brullend
aan 't venfter,, alwaar by nog moest zien , dat de ongelukkige
vrouw, aan do armen van zyne Maria, met waggelende fchreden,
daar hencma ging, terwyl alle moeite der geregtsdienaaren Diet kondo beletten , dat hot yolk deeze ongelukkigen met deszelfs ganfche
tazerny vervclgde .
Dit maakte hem zinneloos . Hy viel verftyfd en bedwelmd noder, herfte'de zig, Rep met bet hoofd tegen de muur, zo dat by
wcer nederzeeg, en bet geweld, dat men tegen hem gebruikte,
behLld hem alleenlyk hot leven .
Tegens den avond, toen by langzaamerhand wederom by zyn
verftand kwarn, begreep by wel, dat veinzery hot eenige middel
Ryas om to ontkoomen . Hy verkreeg dan zo peel van zigzelven,
dat by fmart en woede vetbyten, zyne moeder om vergeeving bidden, en eon ieden van zyn bedryf verdigten konde, die haare
waakzaamheid eindelyk in flaap wiegde . Men liet hem dien n igt
zonder oppasfers, en zo Lira alles in do ruste was, ylde by ten
huize uit, en de ongelukkigen agter na .
Hy vond ze in eene boeren hut, naby de Stad . Verder hadden
ze niet konnen komen ; hebbende eene arme medely dende % rouw
haar, voor eenige kleedingttukken, die Miiia nog geied had, dak
en ftroo gegeeven, waarop zy toen in alle vertwyfeling haarer
elende nederlagen .
Welk een tooneel, Loon Maria haaren Fredrik, en toen zy hem
zag! Het was eveneens of zy van hem gedioomd had, toeo zy in
R r 3
zyn
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zyn huffs hem voorby geftooten werd .; Maar nu, daar zy verze.
kerd was dat ze hem zag, daar by haar ii zyre armen nam, en
nevens han op het flroo ncderzeeg, - verfchrikkelyker had
zy haare ganfche elende niet gevoeld .
En ha ;re moeder !
Het was in dat jaar, toen fchaarsheid van graanen en duure tyd
de meeste gewesten v 'n Duitcchland niet minder drukten, dan alle
cle ongemakken van den oorlog . Daar men no ; geene fchikkir gen
had gemaal .t, om de aimoede, in de-zen nooi, to huipe to ko.men, en de hongef ondertusfchen de dieveryen dagelyks veimeerder3e, zag men zig gennndzaakt, door de uiterlte ftrengheid in 't
f}raffen, een onheil to fuittn, dat men doo, mcnschlie\ender
Ini .ldeien zo haast niet verhelpen konde . 'Er is eerie foort van rmen, die nog eenen merkelyken trap ondei de elende der hedelaaren venae3erd hg_gen ; de huisarrnen naamelyk, die, in de eenzaamheid hunner nood, hulpeloos vetfmagien ; terwyl het openfyke gehutl om brood zyn onderhoud nog wel verkiygt, of afdwingt, door ontfe .ming of lastig aanhoudcn .
In deezen rang w,s Maria's moeder nedergedaald, toen de algemeene nood de bron van have neeting, naaren huisaibeid ,
deed opdroogen . Haar a, me kind, dat ze nog by zig had, jammet de nog meer door de fmai ten des h,-ngers , dan der l rankheid .
't Gene zig verkoopen liet, was al weg ; daar zy nog byrand veriverven konde, had ze dien reeds genoten , en daar zy om nieuwen ondeiftind aanfprak, ook reeds alie kienkende afwvzmg uitgelaan . In deezen uiterften nood, al .; zy, in eene vlaag van vertwyfeling, uit bet huffs van haare huurvrouw trad , die , an haar
verpligt was , en haar flu met alle vcrnulercmlehrttciheid afw~es,
zag zy , in de kcuken, cen brood op de tafel liggen . Zig zeher
waanende, nam zy het, en verbergde bet in haar voot fchoot ;
inaar naauwlyks was ze ,buiten de deur , of de huurvrouw ylde
haar na, greep haar by de hairen, en leveide ze zo, onder den
toeloop van bet ganfche Steedje, aan de geregtsd enaa's over . Zy
weld dus een offer der ftrenghetd, die de tydsoniftandigheden
vordcrden .
AladamFlechmann was wreed genoeg,om de arme Maria haare ganfche onbai mhartigi :ei 1 to Iraten gevoelen ;dock toen ze de
traaren en de verlegenheid van de arme rneid zag, werd zy ciudelyk hewogen, en sing zelfs zo verre, dat ze met al haaraanzien voor deizelver moedet fprak : dock veigefsch! de nood
e schte eene voorheeldelyke fti affe .
Toen bet tydftip der uitvecr,rge van 't vonnis nadetde, en Alaria by haar bctl .rt bleef, van h-tare moeder in alle der zelver c'entle to volgen, en haare fchande in eenen orbekenrlen oord to vcrbergen, aln'aar zy voor de nngelul :kige zo ge zouden konn .:n
draaagen en -,rbcidcn, was Afadant Ilech :nvnn van weemoed hyna
Urede aan 't (chrciien geiaakt . Zy krceg een pa --r gouden louizen
flit haarcn fpaarpot, die zy de arms meld, welke i* .aar goed ;c on-
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clertusfchen byedn pyte, in derzelver vertrekje brengen tvilde .
Mar toen zy bmnen rad
Maria zat daar , en weep le over eenen brief, dien ze teen iuist
aan hairen Fredrik fchrcef . Dezelve behelsde een affcheid voor
eeutvig ; by moest hear vergeeten, fchoon zy hem nooit zoude
Haar geheel- hart was in den brief,
honnen vergeeten . •
en zyne brieven lagen open voor haar in haare briefcasch, teen
zyne moeder inkwarn .
Aan 't fchryven? zo had ze do arme meld minst gedagt aan to
treffen, en wat kon zy in dat oogcnblik to fchryven h .;hben? Zy
wilde hot zien , inzonderheid, daar de fchrik, waar inei3 Maria
opfpiong, en de angst, met welken zy alles byeenzamelde, haare nicuwsgierigheid ten hoogft, .n hadd-n gaande gemaakt.
Maria viel haar to voet, en fmeckte haar, dat zy haar maar
wilde laaten gaan : doch dit was juist hot gereedfle middel om
haar nog meet aan to zetten : zy ontrukte hut dan do brieven met
gewe!d, laa, en ontdckte alles fliet de arme meld, zo
nis dezelve op de knieen voor haar lag, met voeten, fleurde haar
by de hairen door 't vertrek, tot dat ze do dour zag, en Maria
half onmagtig van de tr ippen afwerpen konde .
Maria had vast voorgcnomen, dat Fredrik nu nicts meer van
haar hooren zoude, en , l kon zy hem niet ontgaan , eter vast beloofd , dat ze nook haare fchande en ongeluk mode op' hem zoude
werpen ; maar als zy hem zag, als by weende voor haar voetcn,
als by vraagde, wat liefde dan dce!en moest, wanneer by zoude
konden zien, dat de geheele nedenverpende list van een ongeluk , gelyk bet haare, op haar aileen drukte? als by met al hot
vermogen der liefde op haar rndrong, was hot oogenb'rk daar, dat
haare krrgten tot hot bieden v , , n tegenfand uitgeput waren . Fredrik drong haar zy . .e goudbeuis op, en bezoigde ha r een rydtuig, dat haar in hot eerfte Hodandfche Steec!le zoude brengen,
alwaar zy dan blyven nroestcn , tot dat zy nadere maatregelen met
elkanderen konden neemen .
Zyne moeder had hem des morgens vermist ; maar zo als zy iemand been zenden zoude , om hem op to zoeken , kwam by we
der, zo bedaatd en weigemoed, dat ze wel dra alle mistrouiren vaarcn list .
Dien dag, en cenige volgcndc, bet by vooibygaan ; doch zo haast
by geloofde zyner moeder tyd en net genoez gclaaten to hebben,
om van hare opbrurfc'iende grauifch , 1p on vollen to bedaaien, drong
by haar zyne uitzigten met alle mogelyke koelzinnigheid en c - n , t
voor . Hy had wel cict veele hoo :e, dat by haar zoude verrpuiwerr ; maar by wilde zyn hart, ear deezen flap phgt noemde, to
vrede ftelicn .
?_ ync moeder horGt uit in haar c voorige woede, en dreigde hem
nnct ont3ivn.g en moedlerlyken ~ , Ic uk . fly bluof onbewogen . Tocn
l'chr cfde zy gehe{en cn traanan ; dcch even vrugt^loos . Hy
rung aan op eeu beilisrend von rs ; 't gene by dan ooh zo voll,oRr 4
tnci :
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men verkreeg, dat by wel zag, dat dit laa,= middel ook heteeni,
ge was .
Hy nam dot aan, zweeg, en bleef daar by in zyn ganfche gedrag zig zelven zo gelyk, dat zyne moeder, toen nu reeds een
paar maanden voorby waren, zonder dat by zig een enkel woord
van de zaak liet ontvallen, begon to hoopen, dat by zig aan
haaren ernftigen wederftand had onderworpen .
Maar nu was bet tyd ; en by beproefde Dog eene voorftelling,
met verzekeiing, dat by Never huis en hof, en alles wat by
to verwlgten had3e, wilde opgeeven, dan een meisje, welk
haar ongeluk hem nog duizendmaal dierbaarder , gelyk zyn eed
Ireiliger, had gemaakt . Hy dreigde buiten 's lands to zullen gaan ;
't gene zy flegts als fnoevery befchouwde ; want een vermogen,
gelyk bet haare, op to geeven voor eene dienstnreid, die wel
in haar gelaat veel bevalligheids, doch wier moeder op den rug
een brandmerk had, was eon denkbeeld, dat zy nict kon bevatten . Van deezen kant was zy dan gerust, en verwagtte van
den tyd en zyne eigene inzigten, bet gene haare gebeden noch
haare dreigementen op hem vermogt hadden .
Eenige dngen daar na reisde by op de jaarinarkt in de hoofdftad .
Zyne moeder verwagtte niets minder, dan 't gene zy welha ;st
hooren moest . Als zy eindelyk Diets van hem zrg noch hoorde,
en de tyd, dat by weer t huis gekoomen moest zyn, meer dan
verloopen was, ylde zy hem agter na, maar hoe was zy to
moede, ton ze vernam, dat by in die Stud geheel Diet geweest
was! Zy zond hem van alle kanten na, het n - ar hem vraagen,
overal waar zy flegts konde vermoeden dat by ware ; doch by was
op gene van die plaatfen geweest, en ook nergens to vinden .
Eindelyk ontving zy, na verloop van een half jaar, door den
Engelfchen Koopman, by wien by in London gediend had, eenen
brief, behelzende, dat hy, door deszelfs tusfchenkoomst, eene
gelegenheid in Amerika gekregen had, alwaar hem de tedere liefde
zyrer huisvrouwe, alles wat by verlaaten had ; en de dankbaare
zorgvuldigheid haarer moeder zelfs,het veilies van do zyne ryke .
lyk vergoe •' de .
Madam Flechmann was troosteloos ; verwenschte hem, verwenschte haar zelve ; doch , daar ze nu wel genoodzaakt was , zig to
vrede to ftellen, bad zy hem, dat by maar zoude wederkoomen ;
zy wilde hem dan alles inwilligen . Maar dit was ook vrugteloos . Een Land, daar hot ongcluk van de zynen ecu geheim
was, mocst wel eene aantrekkelykheid voor hem hebben, die
by Diet z z, dat hem door ecnige fchadeloosftellmg in zyn Vaderland zoude konnen vergoed worden .
Nu ging haare fmart tot volkoomene woede over, in welker vervoermge zy, in haar zeven-en vyftigfle jaar, zig nog in bet huwelyk begaf met zeenen veiarmdcn verkwister, welke, voor
de helft van haar vermogen, de goedherd had van Laar, binnen
den tyd van eon jaar, ten volley var haar baitzecr to geneezen ;

VIT AMEEIKA .

597

zen ; want langer duurde bet niet, dat by haar reeds dood ge-

plaagd had.
De andere helft van haar vermogen werd den jongen Flechmann
bezorgd . Nog maar een half jaar geleden liet by my door een
Hollandfchen Koopman groeten, en verzekeren, dat by, in zyn
gezin, in de armen zyner geliefde Maria, eenk hemel op aarde
genoot.
ANTON MATTHIAS SPRICKMAN .

DE VERSCHILLENDE LEERWYZE .
In cen dier fchemeravond uuren,
Die, tusfchen flaap-en arbeids tyd,
Des zomers, onder goede buuien,
Aan een gemeen gefprek vaak worden toegewyd,
Kwam Fred'rik by join een pyp op 't bankje rooken ;
En fprak, na dat men eerst,door een beleefde groct,
Elkander vriendelyk ontmoet,
En over wind en weer een weinig hadt gefpxoken,
Joan in dezervoegen aan .
„ Myn vriend! 'k ben met een zaak begaan,
• Waar over ik, als 't onze vriendfchap niet zou breeken,
„ U gaarne wel eens wilde fpreeken .
' k Begryp', hernam Joan, , reeds uit uw voorberigt,
•
Dat zulks een zaak is van gewigt,
•
En in 't byzonder my moet raaken .
•
Dus kan 't, met geen den minften fchyn,
•
Aan onze vriendfchap fchaad lyk zyn,
•
't Geen u op 't harte ligt aan my bekend to maaken .
Op deze wys nu aangefpoord
Ging Fredrik dus vrymoedig voort.
• De opvoeding van ons kroost ic, 2o wy beide weeten,
„ Een onderwerp, dat alle onze aandagt we] verdient ;
„ Dan 'k twyffel in de daad, myn vriend,
„ Of ge u wel hier orntzent hebt van uw pligt gekweeten .
„ Myn
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„ Myn twyff'ling fleunt op dezen grond
~, 'k Raakte onlangs aan myn huis met zeek'len viiend aan 't
praaten ,
„ Daar onze kindeien toen joist to fpeelen zaten ;
• Myn Jantje, - als of by geen vermaak in 't fpel meer vond,
• En zyn afzondering goon twist haat kunnen baaren,
„ Liet al zyn fpeelgeieedfchap vaaren - ;
„ Mengde aanflonds zig in ons gefprek ;
• En gaf, al zegge ik 't zelf, wel dra de kiaarlle blyken,
„ Dat by in fcliranderheid geen ouder hoeft to wyken
• Terwyl uw Kootje, by gebiek
• Van ieniand, orn mee vooit to fpeclen,
• Zo fpiaakeloos to kyken zit,
„ Als of hv, naar men zegt, den mond val tanden hadt .
„ Hoe kunren zy, gelyk in jaaren, zo veel fcheelen 1
• Voor my ; ik mag in jonge lien
• Die lust- en geest loosheid niet zien .
Des
iaade
ik u, myn Wend, hem beter aan to fpooien!
•
• En"
zagt', zei de tinder, , 'k weet genoeg!
'
t
Behaage
u
flechts
dat wy myn zoontje nu eens hooren !
•
Ligt 147,13 'er reden voor, dat by zig dus gedroeg'.
Inmiddels deed by reels den knaap van agt'ien komen ;
Die, naar de zaak gevraagd, dit antwoord hooren lieu.
• Ja, Vader! 't is, zo buurman zei , gefchied .
• Dan, fchoon 't my kwalyk wordt genomen,
• Ik deed loch zo als 't u behaagt .
't Vocgt immers kind'ren nict, als oude lieden fpreeken .
Zo ligt hun mond 'er in to fleeken ;
Vooral zo hun niets wvordt gcvraagd .
•
Ook zat ik, waarlyk, door verwond'ring opgetoogen,
•
, Dat buurman zo fltlzwygend kon gedoogen,
, Ja, naar heWcheen, 'er zelfs dcor wierdt bckooid,
Dat by , in 't middea van zyn reden,
•
Door Jantje telkens wierdt geflooid .
•
Stiyd dit nit tegon gocde zeden s
, Naar
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-Naar myn begrip', fprak Kootje's Vader toes,
, Moet gy althans pet nimmer doer .
Maar vraag het Buurman eens ; die zal 't ligt peter weeten' .
De Man hadt niet meer tyd ; men wagtte hem met ceten .
w.

H.

DE VADERLYKE RAAD .
Myn Zoon, hoe welgegrond zal zig myn ziel verblyden' ;
Wanneer gy hartelyk de waare Wysheid mint!

Zo ge al uw vlyt en kracht aan haar helang verbind!
En al wat haar mishaagt grootmoedig wilt vermyden .
Moet ge op deze aarde al eens met moeilykheden itryden ;
Geen zwaarigheid, myn Zoon! de Wysheid overwint .
Of zo ge u in den tyd van God gezegend vind,

Dan zal ze u weder van ondankbaarheid hevryden .
Zy doet u, door 't o E L o o v, tot uw Verlosfer gaan;
Leert u uw Evenmensch, ill L I E F D E, by to ftaan ;
En fterkt u in de 1t o o p op een toekomend leeven .
Haar doen is b',anke deugd ; -- haar vrugt een rein gemoed,
Het voorwerp van haar leer, de bron van 't hoogite goed ;

En haar verwagting 't Heil, dat nooit u zal hegeeven .

R. rr;
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETLNSCIIAPPEN
BETItEKKELYK .

VERHANDELIN(. OVER DE VERSCHILLENDE SMAKEN DER
MENSCHEN, TER AANI'OONINGE, HOE DE GROOTSTE
VERSCHEIDENHEID VOORTKOMT, PIT DE VLRSCHILDIE MEN AAN DE JEUGD
LENDE OPVOEDIN
OEEFT.

s,

(hervclg van Bladz . 564 .)

verbeelde zich hier, (ingevolge van onze laatst •
M engc.iaane
voorftelling,) in de eerfte plaatze, eon

jong levendig mensch, wel gemaakt, aan wren de nat ulr
niets gefpaard heeft, om hem eene, gocde uicwendigever_
tooning, een hevallig voorkomen, to fchenken .
Vlug van geest, bezit by natuurlyke bekwaamheden,
om zich op cene trcffende, op cone zeer bevallige, wyze uit to dru'kken .
l\leer tot eenen zagten, dan tot
eenen ftuggen en ftuurfchen aart overhellende, valc de
verleiding by zulk eenen gemakkelyk . Nict gewoon
zynde zich met ernst op cone zaak toe to leggen, is hem
de vcrandering zo eigcn, dac by zich nergens op bepaaDit mensch heeft in zyne jeugd de
len kunne .
de flegtfte opvoeding gekregen . Men moge hem verbeelden in eenen ftaat, die hem bovcn het gemeen verheft, bedeeld met middelen, overeenkomftig met zynen
ftaat .
Dit zal niet weinig medewerken om hem to
bederven . - Eene verkeerde, eene onmatige liefde
der ouderen, eene al to groote toegevendheid berokkend
den kinderen een onvermydelyk verderf : nergens gebrek
aan hebbende, van alles ryk en mild bedeeld zynde, wor .
den ze geftort in een allerbeklagenswaardigen, in eenen
by uitftek rampzaligen ftaat . In de tederfte jeugd, zeer
vatbaar voor de leiding, is zulk een, door de lafhartig .
heid van Vader en Moeder, to deerlyk verwaarloosd ; en
de zaden van ondeugd zyn door dezulken, welken daar
tegen de grootfte zorg en oplettendheid behoorden to
I . DEEL . DIENCELW . NO . 14 .
Ss
ge-
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gebruiken, met eigen handen ryklyk in bet zwak en teder gemoed ge(trooid ; zaden, die welig was fen, en, door
derzelver gullen wasdom, bet verderf der Jeugd bowerken .
By bet vermeerderen der jaren doen zich
eene menigte van verleidingen, gepaard met verderve,
lyke voorbeelden, op : -- alien leggen zy zich op hem
toe ; alien loopen zy op hem aan, en ze hebben weinig
gewelds to gebruiken, om hem to verleiden, om hem
mee to flepen, of ter navolging aan to dryven .
De
overvloed van alles brengt met zich, dat men zo fchie .
lyk van alles walgt, als men hot begeerd heeft ; - en
die onuitputtelyke bron van verkeerde lusten vult wet
dra de mate van ongebondenheden tot overloopens too .
De gelegenheid, om hot verftand to fcherpen, verwaarloosd zynde, zo word de ganfche fmaak bedorven .
Van bet ware fchoon heeft men de geringfte kundigheden niet, daar men zich alleen bepaald heeft,
tot hot geen cone flikkerende vertooning maakt . De
dartelheid, als eene onaffcheidbare gezellinne der zinne .
Tyke vermaken, voegt .zich wel dra aan de zyde der Ondeugd .
De overdaad, de verkwisting, volgen dozen trein ; en doen de Ondeugd al dieper en vaster wortelen fchieten in hot bedorven hart . - Al ras werden
alle banden verbroken, alle teugels ten eenemaal verfcheurd . De wellusten, do ongebondenheden, onkuischheid en allerleie grove, voor de Maatfchappy verdervelyke gebreken, flepen zulk eenen verdorveling geheel
met zich, en knellen hem in de flaaffche banden barer
flavernye. - Dus in weelde en dartelheid opgewasfen,
kwelt by zich nergens mode .
Hot eenige, waarop by
zich toelegt, en dit doet by ten fterkfte, is, zyne
'•l ugheid, zyne aartigheden en geestigheid aan al de wereld to doen blyken ; op dat dezelven ieder een, by alie
gelegenheden, in 't oog loopen ; en ieder wete, hoe bekwaam by zy, als een vuile en fnoode fpotter, met al
wat ernftig is, kwaadaartig en laf den draak to fteken .
Alle de aartigheden van zulk ecn mensch beftaan
in onbefchofte, in vuile en oneerbare reden, die alle
kuifche ooren kwetzen mocten .
Die aartigheden
loopen uit op Godtergend vloeken en zweren ; Godslasteringen, hot fpotten met zynen Maker, hot verguizen van zynen Schepper . Zo ver gaan veelal baldadige Ligtmisfen ; door eene verkeerde, door eene kwade
op-
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opvoeding, dermate bedorven, dat zy het tot hunne
grootfte eer itellen en onder hunne uitgelezenfte, hunne
allertreffendfte aartigheden rekenen, met het Opperwezen, op de baldadigfte wyze, to fpotten ; dat ze zich beroemen op het plegen van de fnoodfce, de ongehoordfte
euveldaden . -- Zo ver gaan ze veelal, dat zy hunne
hoogfte eer in hunne grootfte fchande ftellen . --- Nergens door bedwongen, door niets weerhouden of beteugeld, is'er gene misdaad, hoe fnood ook, of zy durven
dezelve ter uitvoeringe brengen, wits zy maar van de
regterlyke openbare ftraf bevryd kunnen blyven .
Dan een jammerlyk lot is niet zelden eerlang het deel
van dusdanige Menfchen, welken alle hunue bedryven alleenlyk inrigten naar de infpraak hunner bedorven neigingen ; en zich dus geheel en al fiaafsch overgeven,
aan de verdervelyke en breidelooze wellusten dezer beZy toch, die op deze wyze eedorven wereld .
niglyk leven, om hynne dierlyke, hunne vleeschlyke
lusten to voldoen, ontvangen vroeg of laat het rampzalig loon, dat op de dartele wellusten volgt .
De
zwaarftc tydel }yke rampen druifchen met gehele drommcn op denzulken aan , die zyne dagen in onkuischheid,
in allerleie onbeteugelde weelde, flyt ; die zyne dagen
doorbrengt in toomelooze, in overdadige wellusten .
Die vuile zonden berokkenen hem, onvermydelyk, de affchuwelykfte plagen ; en flepen hem doorgaans, onder het uitbraken van ecne wanhopige ziel,.
vroegtydig in het graf ; waar uit b y ten jongften dage
eens geroepen zal worden , om to verfchynen voor hee
gerigte van den allerhoogften Rigter ; alwaar by den welverdienden loon zyner gepleegde euveldaden ontvangen
zal .
Gelvk nu de fterkftc koleuren, die 't meest van elkanderen verfchillen, nooit me6r affteken, dan wanneer
zy naast, of tegens elkanderen, worden overgeplaacst ;
zo fchittcrt, ook de beminnelyke Deugd nimmer met
fchooner glanzen af, dan wanneer zy naast, of tegen, de
verdervelyke ondcugd overgeplaatst word . Dit zal men
in dezen ten duidelykfte ontdekken, als men, naast de
zo even hatelyke fchildery van een ondeugend mensch,
het aangename afbeeldzel hangt van zulk eenen, die is
al zyn handel, in alle zyne bedryven, in zyn ganfche
leven, nooit van het fpoor der Deugd is afgeweken .
Ss 2
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Welke hatelyke trekkcn zal men dan in de eerfto
fchildery, en welke aanminnige in het tweede afbeeldzel befpeuren! Een onderfcheid voorwaar zo groot, . als
men zich in de meest verfchillende koleuren met mogelykheid kan verbeelden . - Een onderfcheid zo groot , dac
bet den minst oplettenden in het oog loopt, en doe walgen van bet hatelyke der eerfte ; terwyl de twede zelfs
aan hare Vyanden beminnelyk toefchynt .
Men verbeclde zich bier, in tegcnoverftelling van on .
%c gegeven tekening, een Mensch, die, van zyne vroegfte dagen af, nimmer lafhartig bet (poor der aanbiddelyke Deugd verlaten heeft ; die nooit gehoor gaf aan de
verleidelyke weelde, noch zich liet wegflepen door betoverende welluscen . Men verbeelde zich een
Mensch, die, door eene treffelyke opvoeding geleid, de
zondige, de bedorven hegeerlykheden van bet hart heefe
leren beteugelen ; die zich nooit, door de verleidingen
van eene looze, van eene ten eenemaal verdorven wereld, heeft laten vervoeren .
Men ftelle zich zulk
ceren voor ; welk een magtig groot onderfcheid zal 'er
zich opdoen, en hoe veel beminnelyker zal doze ons
voorkomen, dan hy, die, aan allc godlooze en baldadige
wellustigheden overgegeven, een leven leid, fchadelyk
voor zynen evenmensch, verdervelyk voor de gehele
maatfchappy, allerrampzaligst voor zich zelven!
Van zyne kindsheid of hebben zyne Oudcrs bet vooral daar op toegeleid, dat ze lie n de Deugd, als het beminnelykfte aller voorwerpen, affchilderden ; zy hebben
hem ingeboezemd, dat by zich daar door, daar door
alleen, by al de Wercld bcminnelvk kan maken ; dat
de Deugd uit eigen aart ftrekt, om zyn gelak, geduurendc zyn leven, op aarde to bevorderen ; en dat zy het zelve, met her afloopen van (lit tydelyke, in de eindelooze
ecuwigheid zal voltooijen . Zulke lofwaardige gron.
den, in hey tedcr hart gelegd, deden den Jongeling zich
dcrmatc gewenncn -, , an deugdzame bedryvcn en handclingen, dat zyn eanfchc cdrag nict anders was , dan
cene aanccnfchakclmg van lofl' . ;c daden . -Dc denkbeelden van Ucugd, hem met' de kindfchc jaren inge .
prent, rustten op die denkbecldcn , welken ieder mensch
natunrlyk hccft van zedelyk good en kwaad ; op die
denkbecldcn , welken bet ,cwctcn in elk mensch
werkt ; wclken het redelhcht aan het verftand brengt,,
dat alley zielen met deze edele kennis vervuld .
Al-
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Atle die denkbeelden werkten in hem zamen, en verenigden zich, om hem op to leiden tot het eenige tot
Langs dezen weg gcleid
.het volmaaktfte good .
brengt men hem, tot het onderzoek van de gronden
en de natuur van den Christelyken Godsdienst .
Deistifche denkbeelden, kon by zich, na een hehoorelyk
onderzoek, onmogelyk vormen ; hier over behoefde
men gene zwarigheid alcoos to maken . Door de rode
geleid, was by wel dra van de gewigtigfte waarheden van
den natuurlyken Godsdienst overtuigd ; deze overtuiging bevestigde hem op het allerfterkfte en onwrikbaarRe in den Christelyken Godsdienst ;devrtgnswo
diging van deszelfs bevelen bleven hem geftadig voor
den geest, en zy hadden voorts een verbazenden invloed
,op zyn gehelen wandel .
Den lof van zynen Ma .
ker to verkondigen, en deszelfs eer to verbreiden, is van
daar zyne geliefdfte bezigheid .
Zorgvuldig zoekc
by zich to wagten, van dat oneindig Opperwezen, vats
't welk zulk een overvloed van weldaden en goedhedcn
afdaalt, immer reden van misnoegen to geven . - Het
zedelyk kwaad komt hem in zulk een hatelyk licht
voor, dat by zich nimmer oplettexd genoeg fchatte, oni
ler tcgen to waken , en op zyne hoede to wezen .
Bet kwaad is by hem kwaad uit de natuur, om dat het
tegens het hoogfte goed ftryd . Hy houd iets niet voor
zedelyk kwaad, om dat de wetten het verbieden ; maar
is van oordeel, dat het, zonder de Weccen, zedelyk kwaad is . De Wetten, dit ftaat by hem vast,
verbicden het kwaad, om dat het in den aart kwaad is,
cn gebieden hot goede, om dat het waarlyk overeenkonmltig is met de natuur en den aart der dingen . Hy bezeft ovcrtuigelyk, dat men anders tot die opgerymde
Rolling moot vervallen, dac goed en kwaad iets willekeu, .
rigs zyn, afhangende van 's menfchen bepalingen ; zo dat
jets goods zoude zyn , om dat do menfchen het voor goed
verkozen to houden, of kwaad, om dat zy 'c als kwaad
begrepen . Alle zyne bedryven wordcn nauwkcurig
gewikt en gewogen, voor by ze uitoefent ; en na derzelver verrigting overdenkt hy, wat 'er in verzuimd,
wat 'er nog in of to keurcn, en wit 'er lofwaardig in
zp . - Deze treffelyke gewoonte, uit eene onwaardcerbarc opvoeding g :~boren , is hem zo cigen geworden,
dat zyn gedrag peen zweem van gemaal~theid hebbe,
znoch eenige de m .nfta zo,;enaamde Godtirugugo waardy
s 3
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uitwendig vertoone . --- Al zyn gedrag is natuurlyk,
ongemaakt ; en zyne deugdzame hoedanigheden vergezellen hem als zyne getrouwfte gezellinnen, overal,
waar by is, en in welke aevallen, of omftandigheden,hy
zich bevind .
Ondertusfchen is by voor vermaken net onaandoenelyk ; by onttrekt zich niet aan zulken die geoorloofd zyn, maar by geeft 'er zich niet ongebonden aan over, en daarom walgen zy hem ook nooit .
Zulk cen Jongeling, die bet genoegen zyner ouderen is, agt men tevens bet vermaak der gezelfchappen
to zyn : en elk rekent bet zich eene eer, met hem om
to gaan . Men vind hem, daar by in al zyn gedrag, zo wel
in vrolykheid als in ernst, eenpaarig is , altoos aangenaam
en nuttig, van eenen zagtmoedigcn inborst, befcheiden
en vriendelyk zynde ; alles vermydende wat zou kunnen
beledigen ; zich, naar do voorkomende omftandigheden,
infchiklyk in al zyn fpreken en gedragingen , nederig aanftellende ; meer van anderen willende leeren, dan men
van hem leers ; hoewel alle zyne gefprekken ten uiterften leerzaam zyn , zo word by zelfs van de ondeugd geeerbiedigd . --- In zyn ganfche gedrag is by opregt, en
de billykhcid geeft by altoos plaats . Zyn verftand, z y .
ne kundigheden, vertoont by nooit opzettelyk, maar
flegts als by Coeval ; en bier door zyn ze nooit vervee .
lend, noch iemant tot last . Zyn ganfchc leven is voor
zichzelven eene aaneengefchakelde keten van waar ver .
maak, van wezenlyk genoegen, en van bet uitgeftrektfte aardsch geluk ; terwyl bet sevens aan anderen tot bet
zelfde einde dient, waartoe bet hem verftrekt . De gan .
fche Maatfchappy trekt nut van zulke menfchen ; elk
heeft 'cr min of meer gevoel van in de zamenleving .
-- Heeft men raid en beftiering noodig, zie daar de
toevlugt, tot welken men zich henen wend . - Nimmer
mist bet, bier den besten, den heilzaamften raad te ontvar gen .
De veragtelyke , de naakte armoede is
bier in gene verfi-nading ; maar word van dekzel beDe hongerige word gefpysd, of hem het
zorgd .
iniddel asngcwezen, waar door by zyn dagelvksch brood
winnen kan . - Be ouderlooze, de hulpeloozc, de
beklagenswaardige Vdezen , vinden bier hunne getrouwe
Vaders, hunne bezorgde Moeders weder .
De bedrukte, dc troostelooze `Vcduwe vind bier haar troost,
hair ftut en Iteun . - De verdrukten, do vervolgden,
wor-
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worden in hunne verongelykingen verdedigd ; bier onc .
dekken - zy de vei'ligfte toevluge, den getrouwften be .
Alles trekt voordeel uit zulke brave
fchermer .
leden der maatfchappy. Zy bevorderen de eendragt in
de zamenleving, en bewaren de beste orde onder de
menfchen : zy dringen de gehoorzaamheid aan de wettige
Overheden op hot terkfte aan, en doen een ieder de l ief.
de tot God en den naaaten, als den grond van alle pligten, aanmerken .
Word de fchoone Christelyke
Godsdienst door (potters, en godlooze menfchen, met
befchimping en veragting aangevallen ; dezelve word door
~ezulken verweerd met wapenen die gewoon zyn to overwinnen . - Doze vermogende wapenen zyn zagt.
moedigheid, liefde, overtuiging en waarheid ; --- de
zegenrykfte wapenen inderdaad, de best gefchiktfle, om
den Godsdienst to verdedigen, en to befchermen .
Zie, zulke gewenschte gevolgen heeft eene goede opvoeding dQorgaans . - Het gebeurt maar zelden, dat
zy, then , van kindsheen af, de regte hegrippen van de
ondeugd en derzelver heilloze 'gevolgen, mitsgaders van
de Deugd met haar gelukkig uiteinde, rngeboezemd zyn ;
dat dezulken, die dus van jongs of hot kwaad leren
ylieden, en haten, het goede integendeel hebben leren
aankleven en betragten ; hot gebeurt, zeg ik, maar zelden, dat de zodanigen, by hot opwasfen, de verleidingen niet kunnen wederftaan ; maar door dezelven weggeGewapend tegen derzelver fchokfleept worden .
ken en aanvallen, ftaan zy hot grootfte geweld door,
dat men op hen doec ; en keren als zegepralende overwinnaars uit den ftryd.
Welk een verbazend, welk een hernelsch breed verfchil vertoont zich bier tusfchen doze twee afgefchetZo hatelyk als hot eerfte is, zo befte chara&ers .
minnelyk moet hot twede aan al de wereld voorkomen . -- De Deugd tog is in zich zelve beminnelyk ; de
ondeugd zelfs moot haar hulde doen .
Hoe verre
zy hec, die aan de verdervelyke wellusten dienstbaar
geworden zyn, beneden zich rekcnen, om zelven dcugd .
zaam to leven, kunnen zy nogthans niet nalaten, de
Deugd , in hare beminnaars, en opregte navolgers, to eerbiedigen .
Zo grooc nu als hot verfchil is, dat
men weldra ontdekt heeft, tusfchen den afgefchetflen
Deugdzamen, en den wellustigen ; even zulk een vcrhaonSs 4
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ondcrfcheid ontdekt men in duizend en duizend anderen ;
in CCD ieder, naar mate by in zync tedere jeugd opgetrokken en geleid zy . - - Elk mcnsch heeft zekerlyk in zyn cart, inborst, en manicr van bc(laan, zeer
vecl, dat hem van zo vcle milhoenen anderen ondcrfcheid ;
't geen hem juist dat mensch en geen ander doer zyn .
Maar met dit alles is 'er nogtans ecne ecnparige overeenftemming tusfchen alien, tusfchen zo vele millioenen
deugdzame menfchen, als 'er van den heginne of geweest
zyn, nog zyn, en ooit zyn zullen . Deze cenparige overeenftemming nu maakt dat magtig, dat hemelsbreed
onderfcheid uit, 't geen 'er wezentlyk plaats heeft,
tusfchen deugdlievende en ondeugende menfchen . Eri
dit ondericheid vloeit bykans uit gene andere bron,
dan uit die van de Ieiding, welke ieder mensch in zync
jeugd ontvangt.
Alle de goede hoedanigheden ;
welken men in de jeugd ontdekt, worden, door een
goede opvoeding, door ecne deugdzame Iciding opgewekt,
en aangekweekt ; - waartcgen zy, onder eene verwaar=
loozende opvoeding, door de menigte ondeugden, door
con gewigt van gebreken, ras onderdrukt worden . En
die gebrek is, hclaas I de groote, de voorname oorzaak, waardoor men de jeugd in onze dagen veelal zo
geheel en al vcrdorven ziet . Hieruit ontftaat het inzonderheid, dat velen den Godsdienst zo fchandelyk
verwaarloozcn, - dat de Deistery, en allerleie wange .
voelens, welken geftadig nieuw voedzel aan de gebreken
verfchaffen, van dag tot dag onder ons toenemen .
De verwaarloozing van de jeugd is des zo nadelig voor
1jet gcmenebest, dat 'er geen slimmer, geen verdervelyker
plaag uitgedagt kunne worden . Mogten wy in dit allergewigtigcc ftuk eens eene gehele - verandering, eenc
volkomen he?vorming, onder onze Landgenoten, ontdek1 en! Hoe -,eel grooter zou hot genoegen veler ouders
on welk een onwaardeerbaar nut zou hot der zazyn ;
m:ienleving toebrennen ! Onze fchoone Godsdienst zou dan
geen gevear meer loopen, van aangerand to worden , en
verfinadingen to lyden : men zou denzelven in tegendeel
eerbiedigen en bctrcgrcn . Bet gevolg van dit alles zou
wezcn ; dat de goedertierenheid en de waarheid elkander
zouden ontmoeten ; de geregtigheid en de vrede zouden
elkander kusfen ; de waarheid zou nit de aarde fpruiren ; de gercgtighcid zou nit den Hemel ncderzien, en
C . V . D. C .
de k-lt .ere zou ons het goede gevcn .
VER-
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VERHAAL VAN DE UITWERKING DER ELECTRICITEIT
IN 'T WEGNEEMEN VAN EEN VASTE SAMENTREKK!NG
DER VINGERS . Door ALEXANDER EASON, InCde .
gedeeld aan Dr . DUNCAN.
(Medic. and Philof. Comment . VQI. V. Part . I.)

in
landfchap Corke, had 't ongeiul~
E onhaarJuffrouw,
arm to breeken . Op den gewoonen tyd na 't toe't

val, werd 't verband weggenoomen, en de arm werdt
bevonden volkomen refit to zyn ; dog de vingers war en,
in den palm van de hand, krom toegetrokken , en konden
met gcen mogelykheid uitgerekt, of de hand met geweld
geopend worden . Baaden, en al wat dienen kon om de
deelen to doen flap worden, werdt in hot work gefleld ;
dog to vergeefs . Zy reisde naar Bat11, alwaar zy de geneeswyze van 't pompen onderging, en do wryving met
't flyk van 't water ; dog met Been gevolg. Ten naastu
by tien maanden na dac haar 't ongeluk overgekomen
was, kwam zy to Lismore, om haar zuster to bezoeken ;
dewyl ze toen wanhoopte ooit geneezen to zullen wor,
den, zo liet ze zich ligt door Mr . Eels, zeer ervaaren in
de proeven van de Ele±riciteit, overhaalen , om to waa .
gen wat of een Eleticaale flag in dit geval uitwerken
zoude . Mr . Eels laadde tot dit oogmerk de Eletrike
vlesch vry zwaar, en deed dezelve ontlasten langs den
loop van de fpieren die den arm doen buigen (Musculi flexeres) : in een oogenblik tyds fprongen de vingers open ;
met dit gevolg dat ze federt then tyd alcoos 't vry gebruik 'er van behouden heeft . In dit geval fcheen de
oorzaak van 't ongemak niet in de zenuwen to zyn ; en
de Eledrike fchok werkte waarfchynelyk alleen gelyk
ecn vermogen, door de fpiercn los to maken .
wAARNEEMINGEN VAN MR . CRUIKSHANK, OVER DE BEENWORDINGEN,

deelt, in een Brief aan Dr.
M mode, de c'olgende
Waarneemingen, aangaande de
r . Cruikfhank

Beenwordingen .

Duncan,

De Heer
Ss5
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had de gewoont£
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to in zyne Lesfen to vertoonen ee i Bereiding van de
kniefchyf, waarin by aantoonde, dat de Beenwording van
dat been begon door de beenwording van de Slagaders in
't middelpunt van 't kraakbeen, 't welk in jonge voorwerpen, dc plaats van een beenige kniefchyf vervult .
Mr . Cruikfhank hecft deeze waarneeming verder nagefp oord, van 't eerie beginzel na de beenwording, van
den Slagader, tot de volkome formatie van de kniefchyf .
Hy veronderftelde daarop, dat 't zelfde gebeurde in de
beenwording van alle overige beendercn , en heeft vervol .
gens verfcheidebereidingen gedaan, om aan to toonen dat
dit zelfde gebeurde in byna alle de beenderen van 't lichaam ; by is bier door in ftaat, om aan to toonen, dat
de beenwording niet alleen begint, maar ook verder
voortgezet wordt, door dat de Slagaders in been veranderen .
EENIGE VOORNAAME BYZONDERHEDEN, RAAKENDE DE NATUURLYKE HISTORIE VAN GIBRALTAR .
„ v'ermids het tegenwoordig beleg van Gibraltar ge-

legenheid geeft, dat de Nicuwspapieren van die
„ Stad, by aanhoudenheid, gewaagen, en deeze plaats
„ bet voorwerp is van veele gefprekken, zal bet onzen
„ Leezeren, zo wy vertrouwen, niet ongevallig wee„ zen , de voornaamfte byzonderheden , raakende de Na„ tuurlyke Historic diens uithoeks van Spanje, in ons
„ Mengehrerk, aan to treffen . Wy hebben ze ontleend
„ uit een Engelsch berigt, in den Jaare MDCCLXXII
„ gemaakt".
De Berg, op welken Gibraltar gelegen is, wordt 's
jaarlyks bezogt door eene menigte Arenden en Gieren,
van de tegen overliggende 4fricaanfche kust . De hoogte van de Jigging dier fterkte noodigt hun, als 't ware,
uit, om, vermoeid van hunne vlugt, daar to rusten .
Doorgaans zetten ze zich neder op den top van den
berg Calpe, in een rechte lyn, en vertrekken van daar
na Spanje . De Arend broedt ook in de brokkelige rorzen van Gibraltar, voor menfchen ongcnaakbaar . Vcrfcheic'e foorten van Haviker, vertooncn zich daar, en nes
te .
„
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telen .
Men vindt, 'er eene menigte van ander Gevogelte .
'Er zyn verfcheide kleine zandige baaijen, tusfchen de
rotzen infpoelende, bet zand is witagtig, zeer fyn, en
doormdngd met veele Zeefchelpen . Daar is misfchicn
gees; beter kalk in de wereld, dan die van deeze rotzen gehaald wordt : men bedient zich daar van tot bet
bouwen van huizen en vestingwerken ; dezelve is van
een bruin graauwe kleur en zeer hard . Op veele plaatzen van den berg vindt men marmer, met kleine blauwe
aderen, doch de laagen zyn dun : ook trefc men marmer van gemengelde kleuren aan . Aan den voet der oi -nfchanfng aan den baay .oever, tot bet nieuwe werk,
beftaat de geheele rots uit ley(teen .
Wat de lugtsgefteltenis aanbelangt, deeze is bykans
het geheele jaar gezond : fchoon dezelve to dun en to
fyn is voor lieden met borst- of longkwaalen gekweld,
treft men voor gezonde geftellen weinig beter lugtsgefteltenisfen aan . 't Is waar , de Zomers zyn zeer warm
in de maanden Juny, July, Augustus en cen gedeelte
van September ; de hitte is dan zomtyds drukkende,
doch men heeft dan altoos den helderiten hemel, then men
zich kan verbeelden : desgelyks ook in den winter, naa
lterke regenvlaagen, harde winden en fchriklyke onweersbuien . De Winterkoude veroorzaakt hier zo vecl
vorst niec, als op de nabuurige bergen in Spanje : doch
bet is noodzaaklyk to f'ooken, waar toe de Engelfche
Bezetting zich van koolen uit Groot-Brittanje voorziet .
Eer de Ooste winden waaijen, voelen de zodanigen, die
met Rheumatique ongemakken gekweld zyn, of verzeerde leden gehad hebben, derzelver aankomst . Doch
de Levant-wwinden, gelyk men ze noemt, ter zyde gefteld zynde, heeft men weinig ongemaks 1 uit hoofde
van de lugtsgefteltenis . De winden, uit het Westen en
Noordwesten waaijende, zyn verfterkend en verfrisfend :
doch de Levant-winden zyn bar, vogtig, en koud, zy
voeren een ondoorzienbaare mist mede, en blaazen fterk
op ; doch deeze dikke dampen worden weggevaagd door her
aanhouden van dienzelfdcn Oosten wind, inzonderhcid
wanneer dezelve na 't Noorden draait 't geen doorgaans
bet geval is . Dan wordt de lugt klaar, de op eengcpakte wolkcn wyken, dc zon fchynt holder, en all ;. de
af-
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afgelegene voorwerpen worden opgeheever., en, als yt
ware, nader aan 't oog gebragt (*) .
Indien eene Vloot zich naby de Straat bevindt, wanneer de Levant-wind eerst begins to waaijen, heeft dezelve grooten leans om Gibraltar onontdekt voorby to vaaren : dewy, het bykans onmogelyk is, door de mist, die
deeze Oostclykc winden aanvoeren, heen to zien, als dezelve eerst tegen de Weste winden aanwaaijen . Menig
een enkel fchip heefc zich, daar van bedienende, do
waakzaamheid der bezettinge to leurgefleld, en geheele
Vlooten zyn 's nagts, door den Levantfchen nevel beguntligd, welke hun als tot cen bedekkend gordyn flrekte,
de Straat doorgezeild . De Kruifers in de Straat moeten
dikwyls voor deezen wind woken, en in den Atlantifchen
Oceaan fleeken, of in de haven van Gibraltar to rug
keeren .
Zomwylen zyn de Zuidweste winden met dik regenag .
tig weder vergezeld . De Spanjaarden, to Cadix, eene
gunflige gelegenheid afwagtende, hebben 'er zich van
bediend, om 'er in den nagt door to raaken, en zich met
de Vloot in de Middelandfche Zee to vcreenigen : want wan .
neer, in den Jaare MDCCXLIII, de Admiraal HADDOCH,
met twaalf Schepen van Linie, in de baay van Gibraltar
ten anker lag, zeilde de Spaanfche Moot 's nagcs deStraat
door, en vcrednigde zich met de Franfche Moot van Toulon . De Britfche Admiraal, uit Gibraltar zeilende, trof
ze , binnen wemnig dagen , aan, en vondc beide de Vlooten
in Slagorde gefchaard : als by op de Spaanfche Most aanhieldt, liet de Franfche Admiraal hem weeten , dat hy,
dewyl de Spanjaarden en Franfchen op een gezamenlvker,
Krygstocht uit waren, verpligt zou weezen, de Bondgenooten zvns Konings to helpen . Deeze tusfchenfpraak
voorkwam bet leveren van een flag : de vereenigde Vlooten waren tweemaal zo talryk 41s de Engelfche . Dergelyke gevallen zyn 'er zedert gebeurd , dat de Schepen
uic de Levant in den Atlantifchen Oceaan kwamen, terwyl
de Enge fiche Vloot in de baay van Gibraltar lag .
Oo een helderen dag, met een Westen wind, kan men
de Gieren en andere Roofvogels, die 's jaarlyks van Africa na Spanje overvliegen, onderfcheiden zien zitten op
den top des bergs Calpe ; doch wanneer de wind Oust
loopt,~
Voor dit verfchynzel hebben wy hct woord opdotmei : .
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loopt, is de Bergen minder dan een half uur tyds ge-heel met een wolk omgeeven .
Zelden fneeuwt bet to Gibraltar, en wanr_eer bet
fneeuwt, is bet zo weinig, dat men het nauwlyks kan
bemerken : veelvuldiger zyn de hagelbuien, die met
zwaare rukwinden worden aangevoerd . Ys is 'er een
.zeldzaamheid , nogthans heeft men bet, 's morgens zeer
vroeg, ter diktc van een halve krodn, op den berg gevonden . Op de bergen van Grenada, die van Gibraltar
gezien kunnen worden, ligt de fnecuw wel drie maanden agter cen : en 'er zyn eenige diepe Valeien in deeze
hooge gebergten, waar de fnecuw zeven jaaren bleef,
zonder geheel gefmolten to zyn : en de wateren van een
der twee rivieren, die de eertyds beroemde Stad der
Romeinen, Illiberis , bcfpoelde, oncftaan uit de fneeuw van
bet gebergte in Grenada . De armen van de Crefpeda, die
zich na D'arifa uitflrekken, als of zy de Straat wilden
overreiken, zyn, in eenige winters, veertien of vyftien
dagen met fneeuw bedekt ;het zeer hoog gebergteAbila,
in Africa, ligt vecle dagen befneeuwd . De winden,
over bet befneeuwde gebergte van Spanje waaijende, zyn
zeer aangenaam voor de Inwoonders van Gibraltar.
Eenige dagen , in den Zomer, zyn zo heet , en de
dampkring zo drukkend geweest, dat men to Gibraltar
nauwlyks kon adeen haalen . Op een avond, in den Jaare
MDCCLII, was de hitte zo geweldig, dat de Buuren
elkander vrocgen of hun huis in brand ftondt ; deeze
hecte ging vergezeld van een zwavelftank, zo geweldig,~
dat de vogels hunne nesten verliecen, en in de venfters
der huizen vloogen .
Ten befluite moeten wy nog een verfchynzel, bier
in den Jaare MDCCLIII waargenomen, optekenen
de avond was zeer beet, de lugt h :.lder, de ftarren flikkerden met eenen meer clan gewoonen glans : de meesten
van de bezetting zagen toen cen Vuurbal ; dceze kwam
uit het Westen op, en fchooc na het Oosten ; de fnelheid was verbaazend . Het licht van deezen Vuurbal
was witagtig, gemengd met dat biauw, 't welk in vlam
geftooken Brandewyn vertoont . De dampkring werd
'er zo fchielyk en dermaate door verlicht, dat veelen
vreesden voor eene oogenbliklyke verdelging door vuur
van den hemel : zy ftonden roerloos van fchrik en verbaasdheid . Dit vuur waz zo helder en doordriugende,
dat
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dat het , naar veeler gedagten, den Blixem zelve overtrof. Dewyl het uit het Westen opkwam , dugtte
men dat het tegen het midden van de rots onder het
Wagthuis zou aanftuiten ; en daar het over onze hoofden been ging vreesden wy voor de uitwerkzels . De
wagt in het wagthuis verzekerde ons, nogthans, dat
het zeer hoog boven hun heen ging : en na dat de Vuurbal boven de Middelandfche Zee gekomen was, verfpreidde zich dezelve in verfcheide vuurvlammen . De flag
by de losbarfting werd gehoord op de paradeplaats , in
de Stad, waar verfcheide Officieren en anderen zaten om
een avond lugtje ce fcheppen . Onmiddelyk na deeze losbarfting, veranderde dat fterke licht , zo helder dat men
een fpelde op ftraat zou hebben kunnen zien, in zulk
eerie zwaare duisternis , dat niemand een voet durfde verzetten : zy, die by elkander ftonden, vroegen de cen na
den ander . Van de eerfte verfchyning deezes Vuurbals tot de losbarfting verliep 'er omtrent anderhalve
rninuut.
DE VOORNAAMSTE LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN BEROEMDEN COMMANDEUR GEORGE LORD ANSON .

(Uit bet Engelsch .)
ANSON ftamde of van een oud en braaf geGrORGE
Jflacht, 't welk, zints lang, in Stafordfhire woonde .

I3y werd, to Shugborough, in de Parochie Cohvich, op
den 23 van April, des Jaars MDCXCVII, gebooren .
By was de derde zoon van WILLIAM ANSON, Esq . by ELISABETH, ondite Dogter en Mede-erfgenaam van ROBERT
CARRIER, Esq . van Wirksworth, in Derbyfhire ; een van
wrens andere Dogteren, door Sir THOMAS PARKER to
trouwen, naderhand Gravinne van MACCLESFIELD werd,
en Moeder was van den overleden, en Grootmoeder van
den tegenwoordigen, Graaf.
De verkiezing van onzcn ANSON op de Zeevaard vallende, ping by vroeg de Zee bouwen, in den Jaare
MDCCXVI werd by Onder-Luitenant op het Schip zyner Majefteic de Hasnpfhire, gevoerd door Sir . JOHN NORRIS, Vlootvoogd eener Zeemagt na de Baltifche Zee . In
't
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't volgende Jaar deedt by eene reis naar diezelfde Zee,
op de Vloot, onder 't bevelhebberfchap van Sir GEORGE
RYNG : to deezer gelegenheid hadt by 't genoegen, om,
op het Deenfche Strand, den wereldwydvermaardex Czaar
PETER, en de beroemde Keizerinne CATHARINA, to zien .
In den Jaare MDCCXVI1, kreeg de Heer ANSON de
plaats van Onder-Luitenant op het Schip de Montagu,
behoorende tot de Vloot van Sir GEORGE BYNG, op den
krygstocht na Sicilie : by woonde den beroemden flag by,
niet verre van dat Eiland, in welken de Spaanfche loot
de nederlaage, en de toeleg des Konings van Spanje op
Sicilie cen zwaaren krak kreeg .
In het Jaar MDCCXXII, werd by bevorderd tot hec
bevelhebberfchap over de Sloepde Weazel ; en in't volgende tot den rang van Post-Kapirein , en 'c bevel over het
Oorlogfchip de Scarborough . Schoon het mogelyk is,
dat hy, in deeze vroegcydige en fchielyke bevorderingen, eenigzins voordeel trok van zyne bloedverwantfchap met den Graaf van MACCLESFIELD, toen Lord
Kanfelier van Engeland, kunnen wy niet wel veronderItellen, dat zy zo fpoedig zouden geweest zyn , indien
by geene byzondere blyken van verdienften in zyn beroep getoond hadt .
Korten tyd na dat by het Schip de Scarborough gekreegen hadt, ontving by last, om na Zuid-Carolina to gaan,
waar by meer dan drie jaaren bleef ; terwyl by zich daar
onthieldt , bouwde by een Stad, A7fan Bourgh geheeten,
en gaf zyn naam aan een Landfchap tot nog Anfon Country genaamd . Twee maalen kreeg by naderhand last om
derwaards to vertrekken, 't geen hem, buiten twyfel, zeer
aangenaam was, van wegen den eigendom, then by daar
hadt , en de vastigheid door hem daar opgerigt . Het
blykt uit eenige oorfpronglyke Brieven van den Heer
ANSON, aan de Admiraliteit gefchreeven, dat hy, op deeze posten, eene bekwaamhcid en omzigtigheid betoond
hadt, welke algemeen genoegen gaven .
Naa dat ANSON de laatfte refs uit Zuid Carolina was wedergekeerd, blcef by tusfchen de twee en drie jaaren
t'huis : wont het was niet voor het einde van het Jaar
MDCCXXXVII, toen by het bevel kreeg over de Centurion. Met dit Schip ontving by last, om, in February,
des volgenden Jaars , na de Kust van Guinea to ftevenen ;
van daar keerde by id July, des Jaars MDCCXXXIX ,
we.
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weder na zyn eigen Land, over Barbados en Zuid-Carolina
Bet blykt, uit het Dagverhaal van de Centurion, ftaande then tyd, vergeleeken met den last aan Kaptein ANSON,
door de Admiraliteit gegceven, dat by , met veel
voorzigtigheids en trouwe, den last, hem opgelegd,
volvoerde, en de Franfchen noodzaakte of to laaten van
bet ftremmen onzcs handels op die kust, zonder tot een
flag to komen, op een tyd, wanneer bet zeer flegt gcvoegd zou hebben aan her Britfche Hof , om met dac van
Frankryk eenen openbaaren oorlog aan to vangen .
Het gedrag van den Heer ANSON, op de onderfcheide
posten, hem toebetrouwd, hadt zulk een gunftig denkbeeld van zyn verftand en bekwaamheid ingeboezemd,
dat, wanneer men in den Oorlog met Spanje, uitgeborften in den Jaare MDCCXXXIX, beflooten hadc, de
Americaanfche vastigheden, in den grooten Stillen Oceaan,
aan to tasten, en dus in bet gevoeligfte deel, werd hv,
van den bcginne af, beflemd tot Bevelhebber over de
Vloot, gefchikt om dit to volvoeren. Naardemaal bet
verhaal van deezen krygstocht , die ten grondflag ftrekte van nyn volgend geluk, opgefteld door den Veer RO131NS , fchoon onder den naam van den Heer WALTER ~
Kapellaan op de Centurion, meer geleezen is, dan eenig
andcr Werk van deezen aart, keuren wy bet noodloos ,
in een breed veiflag bier van to treeden (*) . 'c Is be3,end, dat by, op den ig van September, des Jaars
MDCCXL, van St . Helena onder zeil ging, aan 't hoofd
eener Vloote, uit vyf Oorlogfchepen, een Sloep, en
twee Vic`lualiefchepen beftaande ; dat by met veelvuldige
en groote zwaarigheden to worftelen hadt, in bet omzeilen van Kaap Horn ; dat, op deezen gevaarlyken tocht,
cen gedeelte van de Vloot van hem afraakte en noit weder by hem kwam ; dat by, eindelyk, op bet Eiland yuan
Fernandes landde ; dat by van daar voortging na Peru',
de Stad Paita innam, na de kust van Mexico zeilde, en
bet plan beraamde, om bet Acapulco Schip to onderfcheppen ; dat by , naa zich eenigen tyd opgehouden to
hebben in de haven van Chequetan, befloot, den Stilleuj
Oceaan over to fteeken ; dat by, ten laatften, van zyne
geheele Vloot niets anders overhieldt dan de Centurion ;
d .i t
( ) De Reiaen van ANSON zyn by de Nederlanderen zo bekend als by de Engelfchen.

VAN LORD ANSON .

6117

dat by eenigen' tyd vertoefde op Tinian, een der Ladrones of Marian_e Eilanden , van waar by vertrok na
Macao ; dat hy, van lllacao to rug zeilende, om het
Manila Galjoen op to fpeuren, 't geluk hadt, om 'c
zelve aan to treffen, en op den 3o Juny, des Jaars
I\IDCCXLIII, to neemen, Dat fey, naa deeze onderneeming na Canton wederkeerde, van waar hy, over de
Kaap de Goede Hoop, na Engeland flevende ; zyne reis
rondfom de Wereld volvoerd hebbende, kwam by
behouden to Spithead ten anker, op den iS Juny
MDCCXLIV ; en dat hy, deeze geheele onderneeming
met veel eers en voordeels voor zichzelven en voor
zyne Scheepslieden, uitvoerde ; fchoon door misflagen
by de uitrusting, en uit oorzaakcn, waar in by geen
dcel altoos hadt, hoc groot oogmerk van then Toclie
nict ten vollen Acrd heantwoord .
Gelyk ANSON, cer by deezen tocht aanving, zorg
droeg om zich de gedrukte Dagverhaalen to bezorgen
van de Reizen na de Zuid zee,, en de beste gcfchreevene berigten, welke by kon krygen van alle de Spaa7 fclae
T/artigJeden, op de kusten van Chili, Peru en Mexico,
welke by vervolgens zorgvuldig vergeleck met de opgave zyner gevangenen, en de berigten van verfcheide kundige Perfoonen, die hem voorkwamen, zo ging hy, op
den geheelen tocbt, to work, met Gene zonderlinge behoedzaamheid en bedaardheid, welke in zyn character
dcrmaate doorflaken . Toen by gerecd flondc om van St .
Cathaaina in Zee to fleeken, en bedagt, dat zyn eigen
Schip kon blyven, of buiten flaat geraakcn om Kaap
loin om to zeilen, gaf by zulke onderrigtingen aan dt
andere Scheepsbevclhebberen,als konden dienen,om,in
dot geval, de geheele ondcrneeming niet to doen mislukken .
`.'an zyne Menschlievenheid gaf by blyk, op bet Eiland .7uan Fernandes, door met eigen handen de zieke
Schccpslieden , in hunne hangmatten , op 't flrand to
draagen, en de andere Officiers, zondcr onderfcheid,
daar toe aan to zetcen . Op die zelfde •p laats zaaide by
falade, wortelen, en andere moes'kruiden, en planttein
de bosichcn .ccle pruim-, abricoos-L-n perzikfteenen ;
tot verfrisfing zyner Landsgenctoten, die 'er, in 't vervolg van tyd, mo.-ten komen . Uit eene dergelyk inzigt
ten dlcnile van volgende Zeelieden, beavlytigde zich de
I . DEEL . MLNGLLw . No . 14 .
T t
Heer
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Beer ANSON om de fcreeken en kusten to laaten op . en aftekenen, benevens andere waarncemingen : want by kende, uit eigen ondervinding, wat het was, (lie to misfen,
en van hoe veel belangs zy voor cen Engehch Schip konden weezen, 't geen, in 't vervolg van tyd, deeze zeeen bevoer.
Zyne braafheid en cdclmoedigheid, in bet behandelen
van eenige Vrouwlyke gevan„ enen, die hem in handen
gevallen waren, en de zorg, welke by drocg, dat zy geene
ruwe of onheufche bejegening ontvmgcn van Zeelieden,
die in byk . .ns rwaalf maanden geene Vrouw gezien hadden , ftrckkcn hem grootlyks tot cer .
Hec verftandig en gepaste gebruik,'t geen ANSON maakte van de kundfchap, uit de Spaanfche Gevangenen opgedaan, zette hem aan om het beleg van Paita to onder
ncemen ;; en zyn gedrag, in het aanvallen deer Stad, vermecrdert zynen roein . In zo geregeld cen krygstugt
hieldt by zyn Volk, dat, by bet inneemen van Paita,
flegts een Man gevonden wierd, die zyn pligt zo verre
to buiten ging, dat by zich dronken zoop. Toen naa
het inneemcn van Paita, ecn geest van jaloufy en misd
noegen, wegens hct verdeelen van den buit, onder zync Manfchap, ontflondt, gaf by blyk van zyne voorzigtighcid en billykheid in bet byleggen van dit gereczene
gefchil, en van zyne milddaadigheid in bet afitaan van
zyn cigcn aandcel .
Doch niets was 'er 't geen den Heer ANSON nicer a ;;ting fchonk, en tot grooter roem des Engelfchen Volks
ftrektc, dan zyn gedra ;; omtrent de gevaugenen in 't algemeen, en in 'tbyzonder omtrent de Vrouwen, boven
agemeld . Dit gedrag was zo lofwaardig in zichzclve, err
zo heilzaam in de gevolgen, dat bet nict met ftilzwygcn
mag voorby gegaan worden .
Schoon zyne magt zeer verzwakt was , door de ziekte
en dood van veclen zyner Tochtgcnooten, en door de
fcheid .n g of bet verlies van bet grootfte gedeclte zyner
klcine Vloote, zien wy hem altoos bedagt op middelen,
om het cen of ander plan to ontwerpen, waar door, indir,n let mogelyk was, het oogrner•k van den Tochc
mogt beantwoord worden . \Vane ecr geene andere toeleg fcheen to zullen kunnen gelukken, dan hct nccmen
van bet Acapulco Schip, zette by dit plan met de grootfte fchranderheid en volhandiaheid voor,,
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In gcen geval flondt zyne f}erkte van geest een flerker proeve uit, dan wanncer de Centurion, van het onbewoonde Eiland Tinian, in Zee gedreeven was ; tcrwyl
by zelve, vcele zyner Odtcieren, en een gedeelte des
Scheepsvolks, op 't Brand bleef . Met to min behieldt
hy, in deezen naaren en hooploozen ftaat, zyne gewoone bedaardheid en rustigheid van geest, fchoon by niec
kon nalaaten to deelen in de algemeenc ongerustheid . Hy
was bcdaard bedagt op elk iniddel, 't Been waarfchynlyk
lion ftrekken, om den nroed in zyn yolk lcevendig to
houden, en hun vertrek van het Eiland gemaklyker to
maaken . Fly nam zelve duel in het werkzaamfte, 'c geen
to doen flondt, tot het vervaardigen van een vaartuig ;
en 't was allecn op het hooren van het aangenaam en
onN erwagte nicuws der wederkomfte van de Centurion,
dat hy, zyn byl nederwerpende, door een vreugdegerocp, voor de ecrfte mail, but gelykmaatig Charmer,
des Lang bewaard, verloor .
Toen de `llootvoogd ARSON zich to Macao bevondt,
betoonde by zyn vcrnuft en bekwaamheid in bet verkrygcn der noodzaaklyke hulpe der Chineezen, tot hey
bouwcn van zyn Schip .
In het plan, om het Manila Galjoen to neemen , ftraalde zyne wysheid en dapperheid om 't zeerfte door, en
zyne gewoone bcdaardheid van geest begaf hem niet by
Gene allerhachlykfte gelegcnheid : toen, op het oogenblik
der overwinninge , de Centan ion root gevaar liep, door
vuur digt by de kruidkatner .
Staande zyn volgend verblyf to Canton, handelde hy,
in alle opzigten , met veel moeds, en handhaafde beften4
dig de eer Nan de Britfche Vlag . De gevaaren, die hem
zo dikmaals gedreigd hadden, omringden hem ten laatfien : want , by zyne aankomst in Engeland , verflondt
1~v, dat by gezeild was door 't midden van de Franfch&,
TVloot, die in bet kannal kruiste : een nevel hadt hem gefladig voor 's vyands gezigt verborgen . In deezervoege
volcindigd,~ by ee n Tocht, welke drie jaaren en negen
mianden geduurd hadt . „ Waar door by", gelyk de Befchi yvcr zvner Reize het uitdrukt, ,, de wereld van deeze
• ge :vigtigewaaa•l ieidovertuiyde,dat, fchoonvoorzigtig• held, onverfchrokkenheid en volftandigheid, vere nigd,
• nict verheeven zyn boven de flagen van tegenfpoed,
• zy,-no'gthans, in een langen reeks van verrigtingen,
Tt 2
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zich dliar boven verheffen, en in 't einde zelden mis,, fen wel to tlaagen" .
De Heer ANSON werd,weinig dagen naa zyne wederkomst
in zyn Vaderland, aangefteld tot Schout by Nagt van de
Blaauwe Vlag, en binnen kort werd by verkooren toc
Lid ' van bet Parlement voor Heydon in Yorkshire . Wanneer, in de maand December, des Jaars MDCCXLIV,
de Hcrtog van BEDFORD werd aangefteld tot eerften Lord
der' Admiraliteit, word by benoemd tot cen der Commisfarisfen van de Admiraliteit, en in 't volgende Jaar
tot Schout by Nagt van de Witte Vlag : en, in July,
des Jaars MDCCXLVI , tot Vice-Admiraal . In 't najaar
des Jaars MDCCXLVII, en bet voorjaar des volgenden
Jaars , voerde by bevel over de Vloot in bet Kanaal , en
verdroeg de ongemakkcn van een langen en ongeftuimen
\Vintertocht , met zyn gewoon geduld en volftandigheid .
Nets zou het welgelukken van deezen Tocht vcrydeld
hebben , hadc de Captein van een Hollandsch Schip niet,
toevallig, aan de Vloot des Hartogs D'ANVILLE kundfchap
ge geeven van den ftaat en toeleg der Vloote van den Admiraai ANSON. Doch vroeg in 't volgende voorjaar hadt by
gelegenheid om zyn Vaderland cen zonderlingen dienst to
doer . Aan boord zynde van de Prins George, van 9O
Stukken, met den Schout by Nagt WARREN, die de Devon3hire voerde, en twaalf andere Schepen onder zyn
bevclhcbberfchap , onderfchepte hy, op dcn 3 May
MDCCXLVII, by Kaap Finifterre, cone groote Vloot
van Frankryk, bcftemd na de Oost- en West-Indien, gelaaden met Koopmanfchappen , Geld= en Oorlogsbehoeften ;
by nam zes Oorlogfchepen , vier Oost-Indievaarders,
geen van 's Vyands Oorlogfchepen ontkwam den daps.
Door dccze gelukkige krygsverrigting vernietigde by de
verderfiyke oogmerken, van twee vyandlyke krygsonderncemingen, dcedt de magt en rykdom zyns lands op
ecne aanmerkclyke wyze toencemen, en veranderde dus
de middelen, tot bet berokkenen van ramp beftemd, ten
algemeenen beste. De Heer St . GEORGE, Kaptein van de
Invincible, zeide,met toefpeeling op de naamen der twee
Schepen, door hem genomen, als by zyn' de-en aan den
Overwinnaar gaf : „MynHeer,gy hebtde INVINCIBLE o„ vcrwonnen en de GLOIRE volgt a" .
Zyne Majefteit , Koning GEORGE DE II, bewecs ANSON,
op den i3 Juny, dien-s Jaars, uit hoofde van de groote
di'c .i
„
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dienflen, door him gedaan, de eer van hem tot den

Engelfchen Ad~(hand to verheffen, den tytel van LORD ANSON, BARON VY1N SOBERTON, in Southampton, to fchenken,
en zyne Lordfchap verkoos tot zyn Motto, zeer gelukkig met zinfpeeling op de gevaaren van hem doorgeworfteld en het geluk hem bejegend, de Spreuk : NIL DESPERANDUM .

Op den 25 April, des Jaars MDCCXLVIII, begaf
by zig in den Eat met ELIZABETH, oudfte Dogter van
PHILIP, Lord Hardwich, ten lien tyde Lord .Opperkamerheer van Groot-Brittanje ; deeze zyne Egtgenoote
ftierf, zonder hem eenig kroost naa to laaten, op den
i Juny, en Jaars MDCCLX .
Menigmaal hadt by de eer om Koning GEORGE DEN
II , uic Engeland, na Holland to geleiden . Op den 1 z
July, des jaars MDCCXLIX, werd zone Lordfchap
aangefteld tot Vice_Admiraal van Groot-Brittanje, een
Ampt, 't welk meer van een Burgerlyken, dan Militaiien aart is ; des niettegenftaande alcoos aan een Man
van den Degen gegeeven wordt . Op den 12 Juny,
des Jaars MDCCLI, kreeg by de waardigheid van eerlien Commisfaris der Admiraliteit', in plaats des Graaven van SANDWICH ; en, in de Jaaren MDCCLII en
MDCCLV, was by een van de Lords der .u/titie in
hct Koningryk, geduurende het afweezen zyner Majeftcit . De Vlooten, in het laatstgemelde Jaar uitgcrust,
in het vooruitzigt eens Oorlogs met Frankryk, werden
mct cen zondcrlingen fpoed gereed gemaakc ; de Offi_
cicrs, na de Zeehavens gezonden, betoonden een ongemeenen vlyt . Dat Been meer voorfpoeds dit beftaan
vcrgczclde , meet aan toevallen toegefchreeven worden .
De Ileer BOSCAWEN voerde bevel over het cene Smaldcel, en Sir EDWARD HAWKE, over het antler : en beide
deeze dappere Vlootvoogden dienden met room, en dikwils met ecn fchittcrenden uitflag . De drift Bier tyden, door partydige Schryvers ont(tooken, was, Lord
ANSOn to laaken, om dat by flier vroegtyds eene Vloot
na Minorca zondt , toen Port-Mahon helegerd wierd door
den Hertog DE RICHELIEU, en men beweerde, dat, teen
by 'er een zondt, deeze to zwak was . Dat by dezclve
niet fchielyker afvaardigde, werd grootendcels veroor,
zaakt door dien BOSCAWENS Smaldecl, (van 't Well, hv+
voorraad van Zcelieden verevagtte,) verfclicide week- ell
'i t ;
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?cater inviel din verwagt was : en naa dat bet Ryksbe .
ftuur opgchouden was , door de gerugten eens Invals,
gegrond op eene byzondcr verkreegene kundfchap . Vat
de t crkte der Vloote aanbelangt, de bekwaamfle ZeeOt?icielen, (Mannen, wier oordeel niemand in twvfel
zal trekken,) dagten altoos dat de magt, onder nYtvu,
grout gcnoeg was . In getal ftondt dezelve gelyk met
den Franfchen Ahciraal, en was zeer wel bemand . flier
by mag men in aanmcrking neemen, dat noch dc tvd
van het zenden der Vloote, noch de flerkte van dezelve, allcen afhing van den eerflen Lord der Admiralitcit ;
n .aar dc toeilemming moest hebben van 't geheele Kabinet . - Op den i6 November, des Jaars MDCCLVI,
lag Lord ANSON, by eene verandering in het Beftuur ,
zone post als eerfle Commisfaris der Admiraliteit neder.
In de naastvolgendc zitting van het Parlement word 'er
een z :.cr nauwkcurig onderzoek gedaan op de zaak van
.cllieorca, en het i\Iinisteric van dien ty(I word, door verfetlcide befluiten, van bet Huis der Gemec[ite van alle
blaarn cens pligtvcrz uin s vrygefprooken .
In het Jaar MDCCLVII loom by, op den 24 February, tot den rang van Admiraal, en, op den 2 July,
zverd by wederom aan 't hoofd der Admiralitcit geplaatst, en blcef in die waardi heid den overigen tyd
zyns leevens . fly nam 'er zitting met zync oude Vrier,den, den Hertog van NEWCASTLE en den Graaf van HARD
WICKS, op de roemryd :fte wyze ; elk lid van bet Ministerie hadt 'er zync toeflemming toe gegeeven . Mr . PITT
nam het zegelbewaaren weder op zich, als Secrctaria
van Swat ; ook gefchiedde zulks met byzondere goed .
keuring van Koning cEORc .E DEN II . Al het ovcri~!e
zyns bcfluurs , als cerfle Commisfaris der AdmiraLteit ,
v-erd met eenen gJul.kigen uitflag hekroond, onder bet
roetnrykst Kyhs7uftaur, 't welk Engeland immer aanfchauwda..
De iaatCte keer dat 1,01 1d ANSON ter zee bet bevel voerde was, in den Sure M[)CCLVIII, om den Tocht te .
gen de kust van Fia -ikayl to dcklzen . Admiraal van de
Wittc Vlan rynde, he;.s by dezeelve op aan boord van
de Royal George, van honderd ;rukken, en flak op den
r van 3uny, iaet cen talryke Vioote,'van Spithead in
zec ; Sir EowAnD I-IawKL diende onder hem, en geft di,
Or B e» l.>? :t t e, de,,te by do aanvallcn of St . 11T.-l
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lo, Cherburg, enz. De Franfche Moot het niet waagcnde uit to zeilen, hieldt by zyne Vloot en Scheepslied .-n
in geduurige bezigheid ; een fluk waar op by oordeclde
dat men to weinig agc geflaagen hadt .
Op den 30 . Juny, des Jaars MDCCLXI, werd zyn
Lordfchap verheven tot de waardigheid van Admiraal eii
Opper .Vlootvoogd : weinig dagen daar naa, zeilde hv,
met het Jacht Charlotte, uit Harwich, om haarc Majefteit
de tegenwoordige Koninginne na ngeland over to haa .
len, waar hy, naa een ftormagtige en vcrdrietige reize,
den p . September landde .
In het Jaar MDCCLXII , vertrok by na Portsmouth,
om den lroeder der Koninginne, Prins CAREL Van Mectenburg, to vergezellen, hem het merkwaardige daar to
laaten bezigtigen, als mode de Vloot, die toen gereed lag,
om, onder het beveHiebberfchap van Sir GEORGE POCOCK,
na de Havana onder zeil to gaan . Lord ANSON vatce,
den Prins vergezellerde, eene zwaare koude, gepaard
met Gene jichtige ongefteldheid, waar aan by drie rnaanden kwynde : deeze koude zette zich eindelyk op zyne
longen, en was de oorzaak van zyn dood, die voorviel
op den 6 Juny MDCCLXII, op zyn Landgoed Moor
Park, in Herfordfzire ; by werd in zyn Familie-graf, CB
Coht'icli, bygezet .
l3chalven de waardigheden hem opgedraagen , en reeds
vermeld, was by Lid van den Geheimen Raad, een der
oudc Brocdcrs van Trinity .houfe, en Overfte van het Chart`s lioufe . Ily woonde de zittingen van de Admiraliteit
zccr v lvtig by , en betoonde groote vlug- en bedreevenlicid in filet maaken van allerlei befchikkingen, tot de Zeezaaken behoorende, bovenal uitmuntende in de keuze van
do rechte foort van Schepen, tot verfchillende dienften
noodig .
Gaarne zag by aan zyn tafcl Heeren, die tot den Zeedienst hehoorden, en ,eclcn dcr voornaamflen van dat
beroep lieten zich daar menigwerf vindcn . Onder do
veclvuldige dienften, die den naam van ANSON roemryk
zullen maaken, behoort niet vergeeten to worden, zyne
verftandige en gelukkige kcuze van Officieren : deeze zal
elk erkennen, die zich herinnert, dat cenige der uitmuntendften, als ;Sir CHARLES SAUNDERS, Kaptein sAU .
$.'AREZ, Sir pERCY BREST, Adaiiraal KEPPEL, Sir PETER
T t .4
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Admiraal CAMPBELL, en anderen, of zyne Luitenants op de Centurion waren, of onder hem, by andere
gelegenheden, dienden . Men mag in bet algemeen van
hem zeggen, dat by ecn Vriend en Befchermer was van
Mannen, die in den Zeedienst weczenlyke kunde en bekwaamheid bezaten .
In een onlangs uitgegeeven Werk, wclks Schrvver
zich weinig mocite gegeeven hecft otn egte narigten to
bekomen, vinden wy opgetekend, „ dat Lord ANSON,
• t'huis bly vende, een groot gedeelte van zyn verkrecgen
• roem verloor, door eene zotte gehegtheid aan her
• Spel ; dat by, weinig met de groote Wereld ver• verkeerd hebbende, opgeligt wierd door gefleepener
• knaapen, die een groot gedeelte zyner middelen hem
• afwonnen : en dat de befpotting, waar aan by zich, to
• dier gelegenheden,blootgefleld vondt , naar veelerge• dagten, hem niet weinig trof en medewrogt tot die
• laaggeestigheid, welke zyne dagen verkortte" . Maar
WV hebben alien grond van to verzekeren, dat dit voor1}el der zaake zo valsch in zichzelven , als hoonend voor
bet Charahr zyner Lordfchappe is . Over 't geheel ge .
Domen , won noch verloor by met fpeelen : en by maakte
van bet fpel, gelyk honderd anderen, die dit onopgemerkt doen, veelcer zyne uitfpanning dan zyne gezett
bezigheid . Te beweeren, dat de fpotterny, hem bejcgend , hem laaggeestig maakte , is volftrekt onge.
grond . De agting , hem betoond in alle gezelfchappen ,
waar by kwam, verheft zyne nagedagtenis boven alien
laster .
Lord ANSON liet alle zyne bezittingen naa aan zyn
Brocder THOMAS ANSON, Esq . , die Lid van bet Parle,
Inent voor Litchfield was, en met wien by befendig dQ
naauwfte vriendfchap onderhieldt .
DENIS,
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BRIEF VAN DEN II000GELEERDEN HEER A . ELUIT .

Ann de Heet'en Sclrryveren der Al-em
. Vaderl. Lettoeffeningen, ky geLgenheid der Recenfse van myne Tnivyings.
reden (*) .
Zeer Geleerde Remit!
hcden UWEd. Uittrckfel
T kI .heb
Deel, No . 12, bladz . 5o--, van

mvner Redevnering , in 't
U6W Ed . Mitandwcrk, gelezen .
filet zy hot aan de Duisterheid myner uitdruklcingen, of aan to
groote vooringenomenhcid onzer Nederlardercn voor cen oud Systema toe to Ichryven zy ; 't is , ondertusfcihen . waar, dat . wat
ik noch gehoord of gelezen hebbe, myn gevoclen, of liefst de
grand, waar op myn gevgelen eeniglyk berust, zoo kiaar niet hegrepen worde . lk zegge dank voor de gematigde recerfte . en
voeg 'er by, dat ik veel to ftcrk ovcrtnigd hen van de bra .fhcid
uwer gevoelens, dan dat bet by my zoudi kunnen opkomen, iiat
U WEd . d e gronden, waar op ik bouwc . willens niet mar hehooren zoudcn opgegeven hehben . Evenwel neemt my nicr kwalyk,
dat ik, om wile haatlyke induftien voor to komcn, of liefst, om
de zodanigen . die dit Stuk nadcr zouden willen onderzocken,
geene veelvuld ;'ge vergecffche mocitens aan to jagen , UWEJ .
mclde, (fat de gronden, door UWEd . voorgefteld, vnvnegronden
niet zyn . UWEd . zegt, bl . 503, „ (fat bet tyd vordert, om at• les nlct bedaardheid na to gaan, wat tot bet Stuk der Leem •e • geeringe, met betrekkingc tot het Gtaavelyike Bewind hier to
• lande in vroegcre en lnatcrc dagen, behoort : waarop lift in dcc„ zcn voornaaMlyyk aaukomt, nadien de Hooglecraar zyne denkheel• d_n daarotntrent als ten grondflage van alles legt, daar uit gevolgen afleidt, cn naar dezelve het voorgevallene verklaart', en t geen

cr

(') Op het cnrv ngcu en nagnan t .?n deozcn hcufchen Brief van den Hoo og-.
Iccra :u' 1: t . t: 3 •r hcbhen vvv nict gLLwvhld deuzclven pchccl plaats tc °ccvcn , zu a's wy- Mien onlv :m cu hebNrn : _;cmer', ;t dccze zyne Lettemn daadlyk
dienjn, 0m a.n \cczcnIV9ccn ornudli ; ; . vvaarop r.yn Ed . bun wt, in c•ut
e!' . ;idavhtr licht tc il .llen, dan vvc, en V) we vctrnuwen, vecI . anderen met
0 :3<, rlen; avcn uit zync Redenvnc in 0pgcmaakt hehben . - \ ermoec ay?:
hecft de gclldi c invlegting van do deukbee!den nIpcnr de I .ecnrrtcer ;n• ; , en
v'eI in cen al tc ll. .kcn zin, zn 't oils vOWhnmt . ten minftcn 013s aanlc dint,
re2en .n, o:n uns gczigt bepa :tlcicr 0p (lit 'mdcrwcrp tc vrxigcn . - Vr •n rt .
I.; nest dccze Lettercn null aaulcidins geev'en . 0111 bcp :.a!der over ' .s
h! o!ih,cdocldc t . u,1n'.cCIcu, en her `011: zelvc nai: vkcuriger to ooderzorkcil
ia : , : ;Ic!s ;!czulit .11 , lien 't gclustcn ul0etc, in 't 0penha ;,r tc°cn (!Cs
lc,raas Rcdervucri : t of v'cldOCI :!_.•k Stellinn up tc konten,to gelctuLr tcd . , :i
fqunt•rkc•n , •a t zy, 0 ;11 rcau to zaa!c , tc fchryvcu, bovu:al in 't oog he5bun
tc IIuudcu .
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'er meer volgt . Maar, myn Heeren, dit is myn grondflag waarlylk
aiiet . Was dit de zaak, zoo was hot Pleit, in plaatze van my,
vorgens UWEd. Gedachten, niet to begulfigen,in tegendeel ras
uitgemaakt, dewyl ik my verbeelde, dat als dan klaar zoude
blyken, dat cenige Leenmannen, kwalyk van hunnen Leenheer
behandeld, (zonder andere bykomende redenen) daarom noch geen
Recht hebben zouden , om then Leenheer ook uit zyne overige
Landen, die de zyne, niet de hunne , waien, uit to zetten . Im.
fliers ik kan nict denken, dat U WEd . onder de Leenregeeringe
bier to Lande bet Leen van 't Roomfche Ryk, betreklyk tot den
Graaf, verftaat, dit zoude van myn gevoelen noch verder afwyken . 1\Iyn gevoelen fteunt op geen Leen, maar op een erfelyk
bezit van eigen goed, op eon eigendom van vaste goederen, die
;ny toekomen, en op welke niemand iets to zeggen heeft . Dit,
meen ik , heb ik, in myne Redevoering, zoo klaar getoond als de
bekrompenheid van eon derde gedeelte eerier Redevoering, met
trio elykheid, medebr?cht . Men zie flechts bl . 7, N-D . waar
ik 't noeme ene eifyke BEZITTINO van Landen --- en goederen,

landen, TERREINPN, door onze Vorf~n verkregen en bezeten,
by ERFRECHT, - by IIUW eLYKE7`I, `e door WAPENEN,
door BELITNEIIINGEN (praefcriptio), ^- door BEGIFTIGINGEN,
door VLRBEURDMAKINGEN, - by VERDRAGEN, enz . maar
vooral biadz . 62 (*) , waar ik 't ondeifcheid tusfchen de Gerechtigheden, die aan do vaste goederen, onder dcn gewoneu naain
van Regalien , vastwaien, en tugfcben de vaste goederen zclve,
meeue getoond to hebben, zelfs Uit iIERIS, die hot ganfche
Giaaf(chaplyk gebied onzer Voiftcn aan 't enkcle Zuidholland,

(en denklyk to recht) vast maakt, latende al hot overige zyn en
blyven de Domeinen, of vaste, eigen, goederen van den Vorst ;
fchoon de Hr . MIERIS zelve de kracht van dit gezegde niet fchynt
begrepen to hebben . Om dan myne denkbeelden, waarop ik
bouwe, to wedelleggen, moot men niet handelen van de Leer' egeeringe , en de gevolgen, daar Wt afgeleid . Ik bob, wel is
waar, onzen Vorst ook als Graaf befchouwd, ik heb my, bl . 3,
ook bcroepen op de Opvolging in 't Graafllyk bewind . Hy was
p)k Graaf voor dat gedeelte dab nu Zuid holland hoot, en waardoor ook a potion ich die naim van Holland naderhand al verder
uitgebreid heeft, 't geen de Graven, in die eerite ceuwen, ook
zoo «-el wilden! Maar ik heb Hem teffens, en wel vooinaamlyk,
als Landsheer hefchouwd . Dit is geheel icts andeis dan Graaf.
Als Graaf was hyde door den Keizer of Koning a .ngeftelde Minister, om, op naam van don . Vorst, hot Land to beheeren, iecLt
en g°rechtigheid to handhaven, en de hand to houden aan de uitvoeii g dier wetten, daar 't land aan veibonden was ; voords 't
Vo k by Hood in de Wapenen to brengen en tc doen uittrekken, en
tct hot overige de hevelen des Voilien of to wagten, en zich daar
voor teveiantwoo dcn . 1\laar als La+alsheer wa, by de Hcer en El .
genaar van hat Land, of, gelyk il . bl . ~9,ZegJc, zy n ai en D f yke
L
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Landvorten en • Eigenaars v' n hot Grondgebied _ Ms zulke I a7ulsvnrflen zyn zy altyd doo, de Nederlaudeien erkend geworden! Als
zulke Landsheeren hebben zy de Inwoners in hunne hulde, dat

is, onder hunne gehoorzaamheid ontvangen, en in hunne befcherming genomen . Van deze huldiging of verklaring vin gehoor!~aamheid en trouw am hunnen Landsheer gaven zy hem naderhand brieven, en daarop bevestigde by hunne Voorrechtcn . Als
zulk een Graaf en Heer to zamen behoeven wy flechts den aller .
eerften brief by MIERtS op to flaan, en we zullen aldaar vinden,
dat de Ingezetcnen eerst hem hul jigden, -,its hunnen rt , chtenLandslzeere en als hnnnen Graaf,, en dat daarop de Landsheer hun beloofde to zullen doen als can recht Landsheer fchuldig was, en
I vin de vorige Beloften zyner Vooivaderen gefl :and to zullen doen .
11"y hebben (zeggcn die van Zierikzcc,) den 7 Dcc . Iz99, by
.SICRis, D . Ii . hi . I . - JANNE Grave van H nenoniven, die

van gerechten oyre CRAVE Ps in Hollant, Zeelant ends Heere van
Y ieslant, ontfangen over onfen rechten Heere, GRAVE" to wef ne
C7tde HEERE ill then voirfeyden landen ; ende ivy hebben hem l.711de gefworen met gh flaveden eden HEM TE IIOUDENE en de sYN
1tECtiTR OYR NA HEM Over 07fen RECHTEN HEERE, ends hem ende finen rechten oyr sin hem altois to doene ale ivy o+afen ?echten
MERE fchuldig J)n re doene .
Na dat deze plcchrg_ verhlarrng
van hulde, of zwcring van getrou to zyn, op den 7 Deccwhet

gefchied was, beloofde de Landsheer den ti Dec ., dat by Zicrikzee hare Voorrechten geftand zoude houden, en bevestigd9
2e. 't Zelfde viel voor to Dordlecht den ii en p December,
en elders . Zic bl . 2 , euz .
Dit zyn de cerfte huldigings brieven, die men vini 3 t, Wet,
ow dat dit bet eerfte geval is . dat de Graaven in Holland geliuldigd zyn , gelyk de Heer MIERIS wit in de aanteekening op
bl, I, maar om dat duslange tot het jaar 1299 die t :ouwzwe,ing
der Ingezetenen, geda .aa aan Hem, die reeds voor die Huldiging Heer en Graaf was, (gelyk de Brief van Middelburg van
den 29 Nov 1299, bl . x, hem uitdruklyk noemt) to voren
Ilechts by monde op 't H . Euangelium gefchiedde . Voeg 'er by
het gcen omtrent do reden, waarom de H .miJigings-brieven titer
ecrst beguinen, gezegd is , door den geleerden G. VAN LOON in
2ync goede Aanteckeningcn op ecnen met zQnder reden vcrd .^,chten KLAAS KOLYN, hladz . 275 ; fchoon dit alleen tot bet
Grz'fyke Bewind betrekking hecft.
En al is 't fchoon dat in de orde van Huldiging nalerhand
cnige omkecring gekomcn is, zulks doet tot 't wezen der za',e
niet hot a',le :minfte . Daar watch zelfs Iedenen, die dit aan de
rvde der L ndshearen cencgzins noodzaaklyk maakteu . fly was
en brief I-eds Landsheer, zoo dra zyn Vader of Eriatcr flicif .
AZa ar alzo was 't nict aan de zyde der Landz'ttcn . Dcie ha I.
den PI ivilegien ; maar zy hadden ook Wetten, hun door de Vor4ten gefteld . Zy hadden Graaflykheicls Llfc :elen, Ba1iIW II,
SchOu-
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Schouten, en zoo vele andere Dienaren als de noeh levende

Graaf hid aangefteld . Maar wie weet niet, dat by den dood
des Landsheeten alle die Graaflykheids Offcieren of waren , en
of uitdruklyk of ftilzwygende by de komst der Opvolgeren , in hun
dienst moesten gehouden worden? Ja, wie weet niet, (misfchietF
echter weinigen!) dat wanneer de tyd van 't vermaken der Stede
regeeringen,, volgens prive Schikkingen, Rechten of Privilegien,
gefteld . verftreken was , 'er als dan geene Stadsregeerin,g was v en
de 7uflitie ftil moest ftaan, ten zy de Graaf, of zyn Raad, uit
naam des Graven (belet wordende de Regeering op zyn tyd to
veranderen) by afzonderlyke Briceren de vorige Officieren en Regeeringsleden continueerde (*) .
Daar moest dan by de of
opvolging one Confirmatie van dat alles
wezen, wilde de Graaf Landsheer geene regeeringloosheid door
't ginfche Land hebben : daar moest ook in 't L-cn een nieuwe
manfchap of verhef weezen . Dit gedaan zynde, zoo konde de
Graaf en Landsheer met zyne Onderdanen a!s zodanigen handelen . Doch bier trede ik niet in! Ik b .eng bet alleen by, om to
toonen, hoe kwalyk men de Leentegcering, of alleen of geheel
als 't Hoofdpunt van onderzoek myner Hoofdftelling zoudenemen .
Die myne Grondflagen wil ondeimynen, en de daar uit afgeleide
Gevolgen omverwerpen ; die moet geheel lets anders hewyzen .
Diens post is bet to toonen dat de Gr,iven deze Landen niet erflyk
bezeten hebben ; dat de Gewesten van Westfricsland, Kennemerland, Rhynland, Holland, Zeeland, volgens myne Redevoering,
bl . p, hunne eigene hezittingen, en eigendomlyk goed niet geweest zyn ; dat zy, bI . 8, met door erfrecht, niet by huivelyken ;
niet door wapenen, noch door andere titeleu van wettig bezit aan
die goederen, landen en terremen, met het geen 'er op en in is,
gekomen zyn . Fly moet toonen, (naar bl . 9,) dat zy die Landed
en goederen, of met alle hunne rechten of met enige, by Verkopingen, by Sch , idingen, by uiterie willen, niet aan anderen hebben gegeven of kunnen geven, of onder hunne Kinderen, by Wyze van Ipanage of uitzet aan de jongercn verdeeld hebben . Hy
meet toonen, bbl . io,) dat alle de groote Leenen, van Vrye,
Hooge en Amhachtsheerlykheden niet oorfpiongiyk van de Graaven en hunne Uitgtften, voor den Tyd der Feuda oblata, zyn afgedaald . Hy moet toonen, dat 'er een andere oorfprong der Steden in ons Land is, dan dat de Graaven die gebou vd, en weggegeven, of met vooriechten begifcigd hebben ; dearin hunne Offiicieien aanftellende, en, als de Steden moesten uitgeleid worden,
daaitoe hun hoog gezag veileenende, en zulks by 0&iooien vcrcorlovende. Hy moet vooial toonen, volgens bl . i5, (tat dcze
Lan(') Dit zvn ecene lode
ctomden, elect 't z`n zaken
'c I a air or:da Regrsec,
s,
b~wy .cn.

geze,,dcn, die meat znnder b^wvs been gcz^id
, die nns ficenc let-re gefel :uftvn lecicn, meat cite
en ecitte icf i;+Jee :i in de 4olt c htecht en n : .ltid;
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Landen niet geweest zyn het patrimonieele Erfgoed van de Landsheeren . En als dit alles tegen my zal bewezen zyn , en het blyken zal, dat ik in de oude Gefchiedenisfen mynes lands, tot wier
rechte kennis 1k naar myn verm'ogen den onbt :vooroordeclden Vaderlander trachte op to leiden, den bal mis geflagen hebbe ; zoo
vreeze ik dat echter de grootfte zwarigheid, of zegge ik liefst,
de meeste noodzakelykheid van bewyzen, ter wederlegging myne>r
Hoofdgronden, noch achter aan zal komen . Immers niet ik, maar
myne Rsdevoering, ,vereischt geenzins, dat men eene Leenregering wederlegge, (dit is een geringe zaak,) maar zy eischt, dat
men wederlegge myne Stelling, die daar in belaat, bl . 39, dat
de WETrrVENDF MACItT herust heeft in den perfoon en boezemi
van den Giaaf ; dat by die macht heeft uitgeoeffend, en alleen
heeft uitgeoeffend ; zonder dat ooit of ooit Edelen en Steden, 't
zy to zamen , 't zy afzonderlyk , eenig aandeel aan die Wetgevende Macht gehad hebben ; of hun naam ergens, als zodanig, in eenige Ordonnantie, Wet of Bevel, voorkomt.
Om dit to bewyzen heh ik my heroepen , niet op eenige enkela
plaatzen, maar bl . 55 en 56 op den geheelen DIIERIS, op veer dikke folianten vol van Graaflyke Ordonnantien, Wetten, Bevelen,
Landrcchten, en vol van alles wat tot dit Onderwerp dienen kan
en moot . Men moet dan toonen dat de Graven niet die geenen
geweest zyn, uit wier boezem alle 's Landswetten zyn gevloeid ;
dat by bun niet geweest is de Macht, om to veranderen die Wetten, die zy minder oorbaar voor t Gemeene Welzyn oordeelden
men moot toonen dat E~Mlen en Steden (voor de tyden der Beroerten) ooit anders, dan by wyze van Raadpleging, door den Graaf,
of zynen Ra„d, ter Dagvaard opontboden zyn, zoo dat zy met de
meeldcrhe .d hunner Steunnen (die altyd kon geweest zyn) in ftaat
waren om den Landsheer to bewegen, ja to noodzaken, on1 de
Wet zoo en nit antlers in to i 1chten .
Zu'lk ccn tegenfchryver, of onderzoeker van myn gevoelen,
moot vooral ook toonen , dat hot iemand anders , en niet de Landsbeer ,geweest is,
BL 40. Die de Baijuwen, Schouten, en alle Regeering, aanftelde,
of 't aanft_llen aan anderen oparoeg,
Bl. 40 . Die do Collegien van Dyk en Hee7nraaden , on alle andere
Collegien inftelde, en met Wetten voorzag . Hy moot
toonen
Bl . 40-42. Dat Edelen en Steden voor de XV Eeuwe, met elkander, buiten den Landsh er, tegen zyn Wil, hebben mogen
zamen komen, om over hunne byzondere belangen to fpreken , zonder dat dit droeg tegen 's Vorflen Heerlykheid, of
zyne Hoogheid to na kwam.
Zo cen moot toonen, dat de Oorfprong van alle Lyfflraffelyke
Rechtspleging, hl . 43, dat alle kennisneming van misdaden, alle
l3 - trgcrlyke Pleitzakch, alle anacht van Rechtspleging, en de uit-

vee-

voering der Gewysden, bl . 44, 45, by iemand anders, 't zy geheel, 't zy gedeelteiyk, gewcest zy, dan by den Landsheer . ----,
I-Ty moot ontkennen, bl . 49, on die ontkenning Raven, dat de
Landshceren alle Jnffruftieu , P,aftyken, en Formulieren van Procederen, ja, alle de Gerichtshoven , veroi dead en ingefteld hebhen .
--- Dht by hun, hl . 49, 't Rec7st van
en Yreede, 't wer'en van Krygsvolk, htt berteesnen van 00,
Legerhoofden,
't bouw~aa
10-17
van Vestingen , 't bezetten met Krygsbend~n, hot oprecliten van
Amiraliteitslioven, dat, dit alles, by hun niet geweest zy, en de
Inwooncis niet vetplicht waren by elk opontbod ter Landweete
tegen den Vyand op to trekken (*). Kortom, by moot toonen,
hl 51, en voig . dat 'er eenig . Rechten, Vrydommen, Ptivilegien, Tollen, Schattingen, Jachtgerichten, Houtvesteryen, en
vat Voorrechten men ook noemen kan, die byzondere pe ; foonen,
Edelen , Sceden , n,.derhand bezeten hebhen , en, gun andeien oorfprong hebben, of van iemand anders afkomftig zyn, clan van den
Landshecr, die dic ha 1, op gtonden, dat, in de primitive Inrichting, doze Landen geweest zyn con cigen, patrimonieel, E
geed, to a,nop ntemaud iets to zeggen had, en 't gee~a de LandsTaeei n bez,ten en to Teen hidden van God en de Zen, gelyh Ia .
scorer. zich omnent Florens V reeds uitdiukte .
Zie daa1, myne Heeren ! wat ik meene van myne Tegen-Sc,,ryvei en met reden to mogen etfchen, en billyk to vei wachten , dat
zy tegen my bewyzen,eer zy my aantasten omtrcnt cen Begrip,
dat op doze Gi , ;m dllagen , meest, zo net geheel aileen, f; r
bouts-d is . En dit meet zoo den niet bewyzen nit gezcgdcn ;,
federd de opgerezene Troubelen oveial verfpreid, co am den
man geholpcii ; nods vcel minder dit bewyzen nit Gefchriften,
die met n na bet iaar r58r, hot Jar onzer VRYHEID, in grooten getale zyn nugegeven, -waatmede tren veel ophef maakt,
en onkundige't verfkrtkt : maar by moot d :t bewyzen uit gelyktydige Schiyveis en Gefchriften, uit Schryvers die in dezelfde
tyden lcefden, en genocg voor hauden zyn ; als mode uit zull,e
(ii gunele en krachthebbende Docutnenten on 's Lands Oorkonden,
die allecn do histoiie en do iechten onzcr vroegere Landsheeien in hun icchte licht vooi fellen . Men moot ook dit oudLizoek niet begtnnen mot de Bourgondifche Regcering, die, test
onzen gelukke , , aan ayes eeu beter en gefciukter vorm gegeven
heeft, en van welke ivy noch heden ten dage in onze Vryhetd
do zoo heettyke Viuchten fmaken . Velen onzer Nederlandercn
wrllen ook liever op dezelve finalen, dan die gunften dankiyk
CL .
(*) Den Lat:dsheer, buiten 'c Lands, ten laves to volgen, tsouncer hv, by
voorbcdld,
Gtaaf v .m l'l a ;rde, .u, L11 utct .11s Lludshcet pan dit Land,
co , Ioonde, i , , dLIS dan rrl wdl,,? ; woidc by vcien oil'ltt Land'en3tLn net , , I
votplichten i 'gsd cn51 sceltyds verwatd, cn daat mt onnegioudc :;wohtn-r,kin,;cn ai ele: t. Dc is ten geheel anc'. . :e zaak. lliet tegan nalhic 1e 1. u zeat zc Feel tno~clyk~ cu de Laui%lshcsr ~iscLeo dan r:iet, utaot by
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erkennen. Men most, zeg ik, van die Regeering niet beginnen, en zoo maar los been zeggen, dat de vorige tyden ons
minder bekend, en van minder aangelegenheid zyn . In plaatze
van 'er mede to beginnen zoude men veel cer in dezelve moeten eindigen, om dat van then tyd of alles op een vaster voet
door de Landsheeren gebracht is . Maar wil men de Grondflagen onzer Landshistorie on Landsvorflen kennen, moet men 3
of 400 jaren rugwaards keeren, en daar leeren, avie en lvat onze Graven en Heeren uit bet Oud Hollandsch Huis , nit de Henegouwfche en Beijerfche Huizen, geweest zyn, dan zal men bevinden dat onze vroegere Vorilen waren Graven en Heeren van
Friesland, dat zy, voor 't jaar aoa8, geen iecht of titel op eenig gedeelte van bet Land gehad hebben, om zich char naar Grawen van Holland to hecten, anders dan dat zy in dat jaar int8,
bet Gewest, dat nn Zuidholland beet, den bezitteren, den Bisfchot'pen van Utrecht, v , n Luyk, en Kameryk, ter wraakoeffe.
ning van 't vermoorden des vorigen Landheers, met geweld van
wapcnen hebben afgenomen, daar 't nog meest onbebouwd en onbewoond lag, en zich, met toeftemming des Keizeis, daarvan
meestcr gemaakt bebben, en aan hem hulde gedaan .
t Is mogelyk , dat UWL d . enige bedenklykheid tegen dezen
mynen eisch zult opperen , als of ik meesr eischte tegen my to bewyzen , dan ik zelf bewezen hebbe . Doch vergun my als dan to
antes orden, dat, 1 • . al ware dit zoo, (des neeu ;) dit evenwel de
Giondflageu zyn, waarop myn gansch Gebouw berust, en met dezelr-e ftaan of vallen most. Maar 2 • . ik hebbe, bL 55 56, duid-

lyk en uitdiuklyk, ter flavinge, en tot waarborg van alle die
Grondflagen , my beroepen en ten bewyze aangevoerd, niet deze
of gene Piivilegien of Charters, maar my beroepen
op ALLE Piivilegien, Op ALLE Keuren, Rechten, Vergunningen , zoo aan LANDEN en GIaVESTEN, als aan STEDEN, DORPEN,
era afaaondeilyke PGRSOONEN gefchonken .
1k hebbe my beroepen
op zoo vele opens Giftbrieven en 's Lands Charters, die de narren
iuaaner Landsheeren en die allecii aan h .t hoofd dragon .
1k ht:bbe my beioepen :
:i's ail„en gcnoegzamen getuigen , op 's Lands Wet-en Privilegie-'
bo,. ;t onzer Hollandfche L mdheer en en Graven, door MIERIS fn
4 folianten , en dat noch maar tot bet jaar 1436 , uitgegeven .* Voeg
'er by ale latere Verordeningen, Wetten en Privi ;egi-n, door de
oud : Lan •l svorflen den Lan .ie vergund, zo velen 'er in de Hollan .lfehe Piac'atboekenen cl deis reeds zyn uitgegeven, of noch kunncn worden uitgegeven . Voeg'er nocn by alle 's Lands oude Registers, die met zo vele zoig en naauwkeurigheid bewaard zyn en
wo .den, in welken men, your zoo were men ei licht in heeft,
de alleihoogfle Overeenflemming van bet bovergelegde GrondbegiDfi zal aantre ;fen .
Ziet dear, myneHeeren! dit zyn myne bewyzen, waarop ikiny
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ftelli,~ en uitdruklyk beroep, ter adfruflie, dat Qnze Landsheeren fedjerd eeuwen hebben bezeten en uirgeoeffend aile die macht
en Iechten, die aan de Landsvorft_lyke Opperhoogheid vast, el;i
daar mede verknocht zyn , en dat , wat zy ook aan anderen hebb,n uitgegeven en mildelyk uit hunne Domeinen, Inkomften, en
Recl .ten hebben we,ggefchonken, zy dit altyd gcdaan hebben ,
,yo iure Principis, behoudens hun Recht en oppergebicd (*) .
1 : zoude zeker van de grootfte onvoorzichtigheid to befchuldigen zyn, indien ik niet alleen niet genoegzaam overtuigd was van
de zeketheid dezer (telling, maar indien ik nict alle die Bewyzen by de hand hadde, die in een Stuk als dit, namelyk, de ontvou-.' ing van ons Oud Staatsrecht (geheel gekant tegen ons te;enwuordig en veel gelukkiger Staatsrecht) nodig waten,om hetzelve
op vaste voeten to zetten . Ik neem Du dit eene voorbeeld 1 't
welk ik in myn Tide Stuk, Ifte Deel, myner Hist . Crit. Cotnitat .
Hold . bl . 472, en vo1g . kortlyk hebbe opgegcven, oil in bet volg, ude Deel in Codice Diplonzataco, bl . 299-319 geven zal . Aldaar
vindt men, d, , t Philips van Namur, toen Ruard van Vlaa ::deten,
in 't jaa- 1206, met yne Edelen als Schcidsman geflaan liceft,
over den twist tusfchen LODEWVK VAN LOON, Arlaas man, en
WILLEM VAN HOLLAND, 1Idaas oom ; namelyi;, wie Holland ell
Zeeland hebben moest ; her gees die twee liever aan cc ultfpta .k
van eau onzvdig Scheidsman , dan langer aan de wapenen wilden
overiat"n . Ilct be(luit is, dat Philips aan Lode't yk tocwyst bet
Giaaffchap van Holland, met al wat daar aan vast was ; als mede
de 4 Eilanden van Zeeland, Schatpenesle, Duveland, S6avensfe
en Drieskite, met de Heerlykheid van Oost-en W stvoorn, waalvan Hupe, Ht;cr van Voorn, hem her hotniuzutn (j') doen zoude .
Wet aau de andeic zvde van de Maas lag , met uitzondci ing % an
't bovcngeno.:mde in Zeeland, woidt hat aapdcci van Willem. Zy
.zullen malkander, over en weer, in 't bezit van die Landen en
goederen fat Ilen, p. 303 . Willem doct de Ede!en, daar tegeuwoordig, den Eed van trouw zwetcn, p . 3o4, en moet aan abe de in .
gczetenen van Holland, by opene Biievcu en Boden, orde zcn :en

fal.
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(") Iudien ilc alle deze npzcnocnlde Hooldzaken, die ik om do l)ckiompaalicid niyn .r Rede maul a11ceu hell aan:;eflipt, cu wiac % .m du hefcheidcn by
Iii IF iIS zyn, cal: atzondeiI~k met aanhahn ; %an j'aatf?d nI IT',
t had
'N. .1~, n bcwyzcn ; zoo zoudo ik can imtotie vat 't oude Staatsrccln -ell met cne
Re&O ocnnc;,hchbcu moeten fchtyven, en daar mede ecmge liuc/, 'et lea gevuld
hebben, onn Ales ten dtndelykflui to flavun .

(t) 11, acct van Ilovtiniava scene arid( to betakenis, dan die n v r, A
Letter H . p . II ;S, 'Ci aau Cceft . Ibir-zivitaz lee Ifumrnu to didla fait

N G E op

p ; o/cc/'o
i'la frdet et o,',/tgr .t, guava Ho .uo, fees I'af;'llus, Doatrno fuo fea,'alt po .,,~o .t
2r : ,re fri-at, ga'ud al' cu tcact . Hy S'oegt 'cr by : t,z LZS,ts fez,--IwCrt Ioc- z
i, [I I! - e If) a L I T A T I S duaaovat, qc',c itu,z lll,ttlltie IOttat l/U~ :Sie i3
II o yi I N I v m .
En dit hat+riueaz weld Boor een mce;nd bebctdsirn
n den lleec
.au 1 -vo,to oil,,,legd, oul aau Lodewy'k to doen .
'
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,om Lodewyk van Loon den eed van trouw en manfchip (hominium
et fdelitatem faciant) to doen, en, zo 'er weigeiden, en weer
pannig waren, zoo zoude by verplicht zyn, Lodewyk met al
fzyne
Macht by to ftaen , tct dat bet gefchied ware, p . go ; . Willem zal verplicht zyn, to Dordrecht, to Vlaardinge, Leidei en
Haarlem to trekken, en daar op to ontbieden at de Nabuurfchap,
liun hevelende Lodewyk als Graaf to hulden, en hen on ;flaande
van de trouiv, die zy hem gezworen , en de Manfehap , die zy
hem gedaan hadden, en waren 'er (reb :-lles) die dit v; eiger_ en ,
zal Willem, by 't opontbod van Lodewyk, hem mocten byfpringen ,om ze wcg to jagen, en ze niet III zyn Land nemen of by ;tand
doen , p . 306 . Willem zal uit Zeeland en Schouwen Gyze'aais geven, p . 309 . 't Zelfde zal Lodewyk nit Holland doen , p. 311 .
Op die wyze befchikte men over doze Landen, zonder d it,
in dit Vcrdrag , flip of jota van afhangklykheid der Graven of
H-,eien vooikomt, en zonder dat 'er eon eenig mcusch nit Holland,
of Zeelanvl, is, dig zelfs mars als getuige over doze VeideeLng
van twee zulke groote Landcn geftaan hebbe. Zulke en hondeid
dicigelyke flukkcn moeten cerst, myns bedunkens, uit den weg
g_iuun i, cci men, met cenigen giond, een oud en gemeen Vcoroordeel, of, zeg ik lievec , zachter , eon oud Syste7nz zil kunnen
vast houden, waaihy mcn bet gediag onzer Landsheeien altyd
van do haatclykfte zyde befchouwt, altyd roept van ufurpatien,
en inkruipingen op de rechten des Volks, err men noch bewyst,
d , t die Rcchtcn 'er torn -eweest zyn .
Cy ziet, clan, myne lleeien! dot bet bier niet aankomt op bet
dcnkhecLl van cnkoic Leenregeeringe ; noch ook, dat, om vau
hot hoofdondciwe .e myner Rcdevoeiing wet to kunnenoordeelen,
en met grond to fpiekcn, alle . ;n in aanmerking komt het confrner_0 if ni t confirineren van Privilegien : maar dat her aankomt op
de giondcn en iccliten, die vooitvloeijen uic de Landsheerlyke
O ;ip rhoo%;heid, en war den Opvolgei toekwam, zoo, voordat by
ne Privilegien en lnrichtin gen (dat is zoo IVetten als Gunf an)
vyner Ouderen by zyne huldiging of later confrineeic als, nz dat
liy dic ,,conjiimeerd had . Deze rechten, maar niet d-- Lrenieg-eocig, lLg ;;c ik, ten grondflige van apes ; dear nit leide ik niyne
m,volg en af, en near dezok c verklare i ;l hot voorgevallene . Die
cl :t nit in her oo , hou_ t , icheunt in 't wild ; gelyi : vooi zeker doet
Ue my onheken me Sch'yver der drie Prieven, door UtiVi d . bi .
504, a ngehaal t, die niets your den dig biengt, d u 'r peen door
ar,,icien inenig,uldigmaal g_zegd ca riy ten ioilen hei:end is ; dock
die ook III 'car n,rzichten too, t, d,it by myn gevoelon niet iccht
v : .iit .at, gelyl : UWEd . uit her lezen van niyne bovengemelde
L_ainerkin ;een van ze f znlt onto am en .
\Via deze g ;on i/iu,en oiideimynen wil ; h' ga zyn' gang . Als
nien deze Grondf igin oidermyid heeft, en do Gevolgen, die ik
4,iar lilt aflelde, my ontnomcn heelt, als den zil 'c cost de tyd
w0rden oin to viagcn, met, wat Eccht hcbben de Ncdeiland ii
. MENGLLW . t1J . 14 .
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gehad, om, ter handhaaving hunner Privilegien, toen zy zoo
iterk en gewe'digeihand gedrukt wierden, jure Cauafce de wape
Don op to vatten (w nt dat ici ik ook,) inaar, wat Recht hebben
de Nederlandei s gehad , om, na 't opvi , tten d ; er wapenen , om 't
geweidig verkrichten dier Privilegien, huunen Landcheer, wren
dit Land eigen en erflyk toekwam, uit dat zyn Land en Eifgoed
uit to zetten? En die als dan my enig ander R :°cht, don hct Oorlogsrecht, door my b1 . 156 ., enz . aangedrongen, wect a :n de
hand to seven, waar dour zy, ;ure causfce tot de wapenen en .
Oorlog ge ;Longen, zich jure belli meester gemaakt hebben v •, n
't Land hunner bewoning, waarin zy zulke hcerlyke Voorrechten
genoten ; en daar door zich zelven op cone roemruchti .e Marl icie
tot verbazing van Etnopa tot een VRY VOLK gemaakt hebben, 't
welk hot nude .Ilataaffche bloed in zyne aileron van nieus weer
koken deed : dicn zal ik gerust de overwinning laten, en my Diet
fchamen hem den laurierkrans toe to retken ; als my genoeg zynde
dat ik geiegenheid gegeven hebbe, otn dit ftuk in kLrer daglicht
gefteld to Zion .
Ondettusfchen geeft my deze laatfte aanmerkinge aanleiding,
om UWEd . notch lets ten aanzien myner Hoofdbedoeling in try.
n e Redevoering to doen opmerken, 't welk mtisfchien enig 1'cht
verip,eiden kan over mo hehandelinge en oogmeiken \ooi 't
veivoig, indien ik nt`ot - mogte goedvinden, op uitkotnende fchriften to antwooiden.
Hot Hofdonderwerp myner Rcde was , op to fporcn het
Rccht onzer Nederlanderen om den Boning van Spanje to ver.
later . Ad= dit is myne ware Ho,afdbedoeling, on 't oogmcik,
dit ik met deze Rede voorhad, geenzins geweect. Wilde ik
onzen Vadeilandet , by de aanvaarding van mynen post , eenigen
dtenst doen ; ik kon g ,-en' beteten hem bewyzen, dacht my,
dan om denzelven een recht inzien to geven in de ware gciteidheid van ons oud cti vroeger Staatsrecht ondet de Giavcn,
en hem eon afzien in to boezemen van de nu, zoo ik meende,
reeds genoegzaam flytcnde , ongerymde denkheelden van cue
Qude en alle eeuwen voortduutende Batavifche Vryheid, welhe
de Schiyvcis, na het jar I58t, onzen Necleilanderen, 't zy u t
overylmg, 't zy uit vooioordeel, 't zy uit beiden, in do hand
gcftopt hebben .
Ik vernioedde hecl list d,t dit to verhandcien weer op ee ;i
recit, of dioog veihaal, zoude nedLrkomen, zo ik Diet lets gewichtigs ten bctoge .'or 1$yvoegde, wair door ik de aandacht
der hoorderen 'konde t'triywaai s trekken en gaande houden . Do
IJnie van Utrecht k',-,'am daaitoe my stet gelchilct genoeg your ;
ik koos de opgevolgde Afouwering . Doze rant ik tot myn florfd®nder„ err' maar de/c, tra, n .yne Hoofdbedocling niet , en ze zal
t ook nooit wo, den ; en daat um denke ik over dit ftuk nooit
enig hatnrs aan' to ticki cn . 1llaar myne Hoofdbedoeling is, en
blylt, zo als ik buvcp iugewikkeld to kennen gaf, om aan do
N e-
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Nederlanderen , die myne Historia Critica Comitatus Hollandict
noch niec in haar geheel konden of wilden lezen, cen beknopte,
doch echter eenigzins in zyne Onderdeelen afgeperl :te, fchetz to
malen van den that onzes Lands, zoo als die was onder de Graaflyke Regeering, gefleld tegen alle die ongerymdheden , waarmede
onze vroegere en latere fchrifren, federd den tyd der Trocbelen,
als opgevuld zyn . Hoe verre ik daaiin geflaagd ben, en w .it nuttigheid ik daarmede aan doordenkende en onbevooroordeelde Lezeren moge gedaan hebben, moet de tyd leren .
Ik erkenne danklyk , dat ik myne eerile kundigheden verfchuldigd hen aan de noeste vlyt en atheid van den gdleerden vAN
LOON, cen Man, die zyne imsflagen gehad heeft , maar met at
die misflagen Diet verdient zo fmadelyk gehandeld to worden.
Meermalen is my verhaald, dat hy, by zyne gemeenzame Vrienden,
met de tranen in de oogen , zich beklaagd heeft over de haatlykheden .
die by moest bezuren ; over de valfche rugfpraken , die over zyne
fchriften en ooginerken gehouden wierden, en over de onaangenaamheden, die hem bejegenden, om dat by, de I-listorie van zyn
Land dieper dan anderen ingezien hebbende , zoo vele oude
vooroordeelen, voorheen als Euangelie grctig omhelst, tegenging,
en den bodem zocht in to flaen . Indien ook dit myn deel mogt
zyn , 'en wen my met haatlykheden, valfche illatien, of andere
onaangenaamheden wilee affchrikken , of door fchynfchoone ea
luidklinkende woorden enige uiterlyke vettooninge van wederlegginge maken, of ook door di iftige pennen my doorftrepen ; ik zat
alic.s geduldig aanzien en aanhooren, en gerustelyk myn gang gaan,
orn onze Oude Lands befliciing, naar myn vermogen en met de
&nb/idien, die ik hebbe en verder krygen mocht, in helder daglicht to ftellen .
Ik meende deze na?ere opheldering van myne ware gevoelene
aan my zelven verplicht to zyn ; ik meene ze ook aan UWEd .
verplicht to zyn , die ik wete d, t seen oogmerk gcha',1 •bebben om
dezelve niet zodar.ig, As zy waarlyk zyn, op to geven, ten eindu
UWEd. indien 't novdig ware, en indien ik UWEd . van dezelve
mochte oveituigd hebben, in that to fl'ellen, oni nit deze myna
Grondbegirfelen , en niet uit het auk dei Leenregeringe, de vender tegen my uitkomende fchiiften to recerferen'en to heoordeelen .
Ik late bet aan U WEd. o m van dezen Brief zoodanig gebruik to
maken als UWEd . .zult denken to behooien , en, vindt UWEd .
goed denzelven in UWEd . Maandwerk to plaatzen, kan by misfchien dienen, om mynen Tegenfchryveren verkeerde denkbeelden
to ontnemen, en to doen zien, wat Wet ik, maar ivat myne Redevoering van hun afvordert, om vooraf tegen .m y to bewyzen,
ear zy tct het onderzoek gaan van t Recht van 4fzivering zelve. ,
en dat dit alles gefchiede uit gelyktydige Schryvers en Documenten
van die Eeuwen, waarvan zy fpieucen, en niat nit Schryvers, die
met en na de Afzn trine geleefd hebben ., nosh uit zulken, wier
V v 2
pan,
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partydigheid bekend is
andere Schryvers, die
aanvoeren .
Ik hebbe de eer, na
fchuldigde achcinge to

, en tegen dewelken men even zoo veal
vlak het tegendeel fchiyven, zoude kunnen
toewenfchinge van ailen zegen, my met vertekenon .

Zeer Geleerde Heeren!

UWEd . Onderdan. en Dienst .
vaard . Dienaar

Leyden den S . Nov . 1779.

PAILAS, BY HET GRAF VAN

A. KLUIT .

DAPHNIS .

6 Zombie
Avondftond 1 thans dckt gy met zwarte vlcugelcn bet
Uwe donkerhciJ konit my akeliger voor
aardryk .

dan in vioeger dagen ; - DAPHN1S, myn dici haare DAPItNIS ! beftaat niet lacer ; zyn leevenslamp is uitgeblust ; en gister is by on&r deeze cypiesfcn begraaven ; hot oveifchot van mynen braaven
bcczeinvriend rust bier ter plaatze ; cene ontydige dood heeft hem
tveggeiukt ; de tedere as :ldoeningen van myn hart zal ik opvolgen : luistert toe, 6 Jongelmgen ! en LLiagden ! Leent uwe ooren
am myne lykgezangen .
DAPHNIS was de rcem der Jongelingfch,p, vie oveitrof hem in
Wanneer by fpralt,
gcestigheid, wie in aangenaamheid?
fchcen bet dat de bevalligheden hem de woordcn in den inond lagen ; en die mond is geflooten, voor alcyd gcllooten . Hoc broos
-is hot n:enfchelyk lecven! hoe weinig op bevalligheden to vertiouwen!
Maar de Deugd, de Deugd was zyn grootftc pronkcieraad, en
de oogenblikken, waarop by zich met ftervcnde lippen tot my
keerde, zal ik nooit vergeeten, ach! laat ik die verrukkcnd°woolden nog eens lieihaalen : „ Dierbaale PHILAS' ik voel dat do
• aangewende geneesmiddelen vergeefsch zyn ; ja ! myn leeven fnelt
• ten erode, en ik he!) den loopbaan afgeloopen, gy zyt myn
• getiouwfle vriend, en in de laatfte oogenblikken reik ik u die
• hand toe, die wy c!kender zoo menigmaal tot token van onze
vriendfchap gegeeven hebben" ; en hicr, bier befproc'de by myne
hand met de laarfte tiaanen , die by op deeze waereld gcftoit heeft
by vervolgde, te.wyl by myn hand hield vast geklemd, „ Wit is
• hot zalig, 6 PtIILAS' to rug to zien op ecn deugdzaam leeven !
• Niets dan gy, en myne PHYLLIS, boeit my aan deeze to aci old . Van
affcheid - geno• PhYLLIS heb ik affcheid - voor eeuwig „ men . Haar oog verfmolt in traanen ; ik bedwong myne baits„ tocht

PPIILASI BY IlET GRAF VAN DAFHNIS.

($j7

tocht om nog met u, myn viicnd, eenige oogenhlikken to
„ fpreeken . In ons g_hecie lceven is hot pad der deugd een zalig
„ pad ; zomtyds mag con doom ow, in den voet flecken ; nooit
• echter is do weg zonder roozen ; maar als gy aan hot erode van
„ dien weg komt dan voelt gy die dooinen niet moor, dan be• treed men alleen een roozenpad . - Wat is Uezondhcid, 6
• I'IIILAS! eene biooze iietftaf voor him, die 'er op fteunen ; wie
;, was or gezonder dan ik, de kleur op myn wangen gaf do in• wendige gefleldheid to kennen, en nu is gezondbeid in cone
• doodelyke Krankte veranderd . - Wat is Steikte7 WIe der
„ Knaapen overnof my in fterkte? Ik won van e!k den loopprys,
„ in het perk, en nu, nu hecft do ziekte die kragten geknakt, eri
„ zal myn leevenshloem gehcel van d-n fleel afrukken .
• Wat is Rykdom? Myne Schaapen gioeiden, van dag tot dag,
• in menigte aan , myne landen waren ryk met koorn beta Aden,
• en al d,en iykdam zal de dood my ontrukken .
Miar do
• Deugd blyft ons by tot op her fleifbed ; - onze Vriendfchap,
• op deugd gevestigd, kan wel afgebreoken worden, maar bier na
„ zal de deugd die knoop voor eeuwig toetrekken . --- De Lief.
„ da tot PHYLLIS verandert in vriendfchap ; op den rand van hot
, . graf zwygt de flew der Min, dan het oog der vriendlchap ziet
„ bet 11k in bet graf dalen . - 8 PHILAS'. de kragten van myn
• leeven vei zwakken , de band zal fchielyk gebrooken worden .
„
Do Poorcen der Eeuivigheid zie ik opengaan, de fterkfte
• hoop ontvonkt myne ziel, en ontfluit my die deuren . 8 PoILAS!
• wat Neil! wat zegen wags ons bier naa . - Ik zie do braaven
• worden met een hioon van eeuwige eer beloont. Welk een ver„ rukkirg! ik heb eon volkomen voorfmaak van ons geluk hierna ;
„ daar word do band myis lee\-ens afgehrooken ;zeg PHYLLIS
„ vaalwel ; vaarwel, myn vricnd,vaarwel"
en hier, hier viel
hot goidyn nedcr, cn zyn Iol was afgefpeeld . In zyne oogen, die
ik loo. , f1raalde nog eene kloekmoedigheid door, der deugd, der
Chr,stelyke deugd, alleen eigen .
8 DAPHNIS, had gy my
met u de zaalen der eeuwigheid ingeleid', hoe vergenoegd zou ik
Dan iir voel dit oogenblik
deeze waereld veilaaten hebben .
myn halt velUcikt, door de hoop, otn u hier na to omhelzen .Ja,
Dan zullen wy eikander met vreugdetraanen ontmoeten .
inyne Vi mend, Ik zal uwe PHYLLIS ti costen ;ivy zullen d .1gelyks uw
giaf bezoeken, on jaarlyks deeze plaits met roozen hefliooilen .
I-I er onder deeze Cypresfeu zulVi ivy uwe braafheid herdenken,
en hec fpoor, het geen gy ons geweezen hebt, zullen wy beneeden, in hoope, dat ivy op d, :zelfda p'a,ts zullen aanlanden . W y zullen de Herders eon eeuwig gedenkteken van uwd braafhcid
oprlgten . Ik zi1 op eon fleen deeze lectels listen uithouwen :
;,

HIER RUST DAPHNIS, DE BRAAFSTE HEADER!

En deeze wool don zal ill dagelyk5 met UNC PHYLLIS , met do traanen
van Vriendfchap en Liefdc hefpro_ijen, tot dat onze Vriendfchap
A.
.n bet Ryk der Zal,gheid vcrccuwigd zal Word=
E-Etvr
V v 3
I - 14 ; 9 .
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karakter is kenbaarer, dan dat des Logenaars ; want hot verGDeeenraad
zig zelve door den overvloed zyner kwaade vrugten .
Logenaar poogt steeds, door 't langwylig verhaal van by-

zonderheden, de aandagt, en de verwondering, van alien op zig
gevestigd to houden . - Dan, hoe dwaas is zyn-beleidwant niets is meer aan het fyn oordeel van hefchaafde verikaudcn
onderhevig ; niets zal derhalven beter en eerder and zogt, en
in hot
aan den proeffteen der waarheid getoetst worden,`
odgloopende byzonderheden .
Ik zoude derhalven lieden van deezen bedorven imaaki'aaden,
nietzecr
dat ze hunne Verdigtzelkunde, zo zy anders be
fterk nagefpoord , en niet ontdekt to worden, to l~t 'eggen aan
mcer onverfchillige, en niet zo, .fterk gecoleurde, verhaalen . Dan zal 'er, ten erglten genomen, by toeval flegts eene enkele
logen uitlekken .
Niemant vreest racer, ontdekt to zullen woiden , dan de Logenfpreekcr .
Zyne veihaalen zyn als een ftioomend water ;
dat zig , op den minften tegenftand , in allerleie bogten wend,
en draait .
Om de verlegenhefd, uit de w edeifpreek .ng
van andcren ontftaande, voor to komen ; zal by zyne logeu,aal
bekleeden met fterke, en menigvuldige verzekeringen . - Men
befluit dus, meestil met hot grootite regt, van eene fterke, onafgevraagde bevestiging, tot de logen .
Wyl hot de zaak des Logenaais is, dat by agter het morn van
geloofwaa'digheid fchuiie, zo zal by ailes afwaalen met veele coleuren en byzonderheden , die wel d .n glimp van duidelyke kenmerken der waarheid vertoonen, maai ook to gelyk juist dat geen
aan de hand geeven, waar aan men het eerst zyne redenen ondertasten kan. -- Let 'er op, gy zult den Logenaar, doorgaans ,
meer dan ecn ander, tyden, plaatzen, perfoonen , enz . hooren
bepaalen : - dat was die man, - het was in dat jaar, enz .
als ware by niet alleen niet bevrcesd, maar zc .lfs begeeug,
dat men de waaiheid zyne gezegdens nafpoore, by die geenen,
welke by noemt .
Die veer' fpreckt , of, (oin dnidelyk to zyn ,) een babbelaar is ,
die is niet zelden een Logenaar. lemand die veel fpreeken en
veihaaleu wil , en nogthans zo veel kundighei,l , zo veele deniabeelden, als daar toe vcreischt worden, net bezit ; (en wemige
van dit foort zyn zo gelukkig!) die moet noodwendig zig zelven,
ten koste der waarheid,met nieuwe denkbeeiden verryken ; zo by
Yet gezag der Logenkunst wil in ftand houden .
Hoe mccr men liegt, hoe me--a men liegen wil . Van bier, dat
de meeste lieden, die 'er hun handwerk van meahen, de eene
logen by de, andere doen ; 4n Dimmer fpraakeloos zyn, al waxen
zy
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zy tien uuten agter een bezig. De man van verftand hood daaronn
altoos de zulken in bet oog .
Het is wel eene Oude maar ook eene waaragrigc fpreuk .
Een Logenaar behoort cen goed geheugen to bezitten .
Wie
fpreckt meer, over verfchillende zaaken, en dikwyler dan by?
Wie loopt des meer gevaar, van t'eeniger tyd zig zelven to
wederfprecken?
Voeg bier by , dat by telkens nieuwe
logens aanwint, en dat verdigte gebeurtenisfen, veel ligter dajI
anderen, bet geheugen ontvallen .
Hoe, grooter Logenaars, hoe ouder in let bandwerk . - Alles hdeft` doorgaans een gering beginzel . - Wanneer de eerite
onderneentingen van den Logenfpreeker wel flaagen , en by meent,
dat zyne hedriegery niet ontmaskerd word, zo word by allengs
ftouter. fly`~iegmt meer en .grover to liegen .
Hy vordert
kunst oeffen~ ; ---r em eindelyk zult gy hem waarzo Ian g h
fchynlyk
ig uiterfte zfieri overflaan. I3y zal of zig vet beetden, dat h~, al liegende, waarhipid fpreekt ; ow dat bet ee>fte by
hem eene hebltelyi,heid is geworden ; - of bet zal hem onverfchillig zyn , dat zyne logens al of niet openbaar worden ; - of
eindelyk, by zal 'er zyn roem en eer in ftellen, dat by by alien
voor zulk een', als hy'waarlyk is, to boek ftaa .
Oozes bedunkens is geen karakter natuurlyk beter tot bet gebruik van logens gefchikt, dan dat van trotfche, grootmoedige,
laatdunkende menfchen .
Een cholericus fchynt deihalven
boven alien den voorrang to hebben .
C

NUTTIGSTE GEDAGTEN.

zigtbaar zoo de Mensch een blank eemoed vertoonen ;
HDeoeWaatheid
hulde doen ; - naar kunde en wysheid flaan ;

Te vrecn zyn met zyn lot ; - op't (poor der Godsvrugt gas n3 ,
En de onvolmaaktheen zyns natuurgenoots verfchoonen ;
De vrede, liefde en trouw zoude altoos by hem wooncn ;
De optechte dankbaarheid doorittaalen in zyn darn ;
Waare'edelmoedigheid, - gees opgeblaazen waan,
Noch zugt naar fl&tven loon - zou hem tot weln
en troonen ;
Hy leende aan lasterzugt en afgunst tong noch dor ;
Schoonfchynende agterklap kreeg nooit by hem gehoor ;
Belang of nood deed hew zyn woord ouch eed vetbreeken ;
Ko :t6m, by dreef met cer, met pligt,noch deugd .den fpot ;
Wanneet by immer dagt ; „ Een vlekk'loos heilig God
„ Doorgrond, befchouwt en Moor t myn denken, doen en fprecken
w. u.
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Ilarderszang .

Harder Alexis, getroffen door de Deugd en
D dejonge
behoorlykheden van de bevallige Delia, zatmyC

mcrendc in zync lage Harders flulp, terwyl de guure
Wmterftormen langs de dorre Velden huilden , en de zil .
veren regcndruppelcn , gcmengd met ligte fneeuwvlokken',
door elkanderen fpcelden .
Akelig was het creurig
gezigt van den nagt, en eene pikzwarte donketheid viel
van den droevigen Hemel over de wyde vlakten .
Maar, toen Alexis cen hardersiied began to zingcn , vlo
den de dikke wolken van den Hemel, de Regen hield op4
ook begonden de hullende wervelwinden to flillen ; bet
was of zy naar des harriers zangen luisterden ; terwyl de
blecke maan, in eene zuiverc en onbcvlakte gedaante,
met langzame fchreden zich boven de Oosterkitnmen begon to vcrtoonen .
Dus ving by aan .
A L E X I S.

vied, vlied haastig voorby, gy 6 verdrietige en
langduurige Winter ! - Is 't niet genoeg alle myne
geurige kruiden, myne licfelyk ruikende Bloernpjes to
hebben verdord ; de huilende wervelwindcn to doen ftuiten
op de dorre ftruiken ; de bruisfchendc golven van het
ontroerde Scheld tegens deszelfs oevers to doen aanklotzen, met cen toomeloos gcweld ; en de zilveren regcndroppelen, met de wittc fneeuwvlokken en kletterenden bagel op onze geplonderde velden near to florten .
Is 't u niet genoeg de gan{che natuur geplonderd,
omeekeerd to hebben , en in eene pare zomberheid to verNecn : Gy moest my nog al myn go .
anderen .
noecen, al myn vermaak, ontnemen .
Gy moest
my nog hot zoet gezigt nryner Delia ontroven .
Waar is zy, die Aanvallige? waar is zy?
" ont .
vlugt gewis de norfche Winterbuien, en verftcckt zich
1 .I E L.MIENCr.LW .N O .,i5 .
X.x
in..
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in haare hut .
Zult gy, 6 liefelyke, 6 verkwikkelyke Lente, zult gy ze my weerfchenken ? Kom dan
* Van daag meende ik haar
haastig , en geef my
nog to zien. . . . maar neen. . . Wac is 'er een tyd verlopen, en hoe lang, hoe veel ]anger fchynt ze my nog dan
ze inderdaad is, dat ik haar byzyn heb moeten derven .
Myn hart klopt !
welk eene ontroering ~
als ik denk aan de jeugdige Lente, wanneer ik in een
korfje de fchoonfte bloemen vergaderde ; als ik denk aan
den warmen Zomer, wanneer wy zamcn, in de koele
fchaduwe gezeten, hardersdeuntjes zongen ;
als
A denk aan den rypen Herfst, als ik myn korfje, dikwils volgeladen met fchoone vrugten, in den fchoot my.
ner Delia mogt uitftorten, onder het losfen van menige
diepe zugt ; die haar in eene ftomme taal zeide, dat ik
myn ganiche hart voor haar wenschte uit to ftorten : dat
kloppend hart, 't geen eenige onverftaanbare woorden
itamelende op myne lippen bragt ; maar niets meer!
De ftormwinden bedaren ; de pikzwarte wolken zyn
overgedreven ; de fneeuw- en hagelbuien zyn verdwenen ;
de Hemel is helder, de fterren tintelen ; de gehele natuur is bedaard, cene itille rust heerschc in de wyde
Vlakten . Het geluid myner zangtoonen alleen
klinkt langs de Velden : mogten zy, mogten zy tot in
de hut van Delia dringen! en zy eenig behagen fcheppen
in myne lage harderstoonen !
Het is tog alleen
voor haar dat ik zing ; voor haar alleen ; naar wie ik
nicer verlang, dan de gevederde wildzangers naar den
bloemtelenden voortyd .
Voor haar, die van my
tederder bemind word, dan het geurigfte gebloemte van
de nyvere Lytjes in de levenwekkende Lente .
Voor haar alleen, die my meer verkwikking kan fchenken, dan een frisfche dronk uit eene kristallen beek, ee .
nen vermoeiden Harder kan verlenen .
Hoe gerust flapen thans myne Schaapjes ! eene zwygen •
Hoe vredig
de ftilte beheerscht den warmen ftal.
ligt myn Vee, terwyl de flonkerende ftarren aan het firmament pralen ! -- de ganfche Natuur is in eene rus.
Maar van Alexis is
tende bedaardheid gebragt .
Zints ik de bekoorlyke
de zoete rust geweken !
Delia voor 't eerst gezien heb, is myn hart van liefde ontftoken, en ik heb, tints al then tyd, in eene geduurige
Te voren zong ik van de bekoor.
onrust geleefd .
lyke landftreken, van de vermakelyke heuvels, van de
aangename Vlakcen, van bet vermaak der harderen, van
my.
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myne gladde kudde, van de zorgen onzer Schapen , en van
de gunst der Opperfte Goedheid :
Maar zints ik
de bekoorlyke Delia gezien heb, zyn alle rryne zangtoonen veranderd in liefdeklagten .
Nu zing ik
alleen van myne liefde, en van de fchoone Delia .
Nu klaag ik in het diepfte van den nagt, even gelyk de
kirrende Tortelduif, in hot diepfte van het bosch, rust
eene treurige item klaagt over het derven zyner gade .
Ik heb nu twintig bevende Winters heleefd : maar
geen a nen zo onverdragelyk als dozen ; en dat alleen,
om dat by my van hot verrukkend byzyn myner Delia
berooft !
Waarom hebben myne zangtoonen het vermogenniet,
om hoc voorwerp myner aanbidding tot my to lokken ?
waarom weigert myne veldfluwt dan liever geen
geluid to gezen ? ---- Ik heb alle myne zangen gefchikt,
om van myne liefde to zingen . Kom dan, kom laat my
niet langer to vergeefs klagen .
Maar neen, zy
zal niet komen : - de guure Winter houd haar opgefloten . - Wat zou haar bewegen, om, in hot eenzaam,
de dorre Velden to bezoeken ?
Al de bloempjes
zyn geftorven ; de geurige kruiden zyn verwelkt ; derzelver fchoonheid is niet megr, haar luister is verdwenen .
Nog onlangs paarde de wildzang deszelfs
gezangen met de myne, toen ik zong van de bekoorlykheden der wyde vlakten . - Maar zints ik de vermakelykheden der Natuur gezongen heb, bcn ik nog mersr
door andere bekoorlykheden getrofen . - Ik heb ze.
dert nog meer myne rust verloren .
De aanbiddelyke blyft myn hart bezitten, en zo ver de bloemdragende Lente den dorren Winter overtreft, zo ver gaat
myne beminnelyke al de fchoonheid, al de bekoorlykheid, alle de verkwikkelyke aanvalligheden to boven .
Waarom weigert gy nu, gy vrolyke boschbewoners,
waarom weigert gy nu naar myne klagten to luisteren ;
daar gy to voren gehoor gaafc aan myne vrolyke zangen? --- Of dryft de guure Winter u uit de Velden,
zo dat gy u verfteekt in het diepfte van de bosfchen, om
u tegens de nypende koude onder derzelver ruigte to verbergen? --- Nog onlangs vloogt gy de wyde Vlakten
over ; of zongt in de ruime Velden, afgevlogen in het
hoog geboomte , verftaakt gy u agter de koele lommerryke biadjes ; van waar gy met uwe fternmen fchaterde,
dat het door de Velden klonk . -- J3Iyfr vry voor altoos
weiX x z
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WINTER,

weigeren naar myne gezangen to luisteren ; indien Delia
blyft weigeren gehoor to fchenken aan myne klagten!
Treurt nu vry, gy eenzame Bosfchen, van uwe vrolyke bewoners verlaten ; geplonderd door den alles vernielenden winter !
Al uw luister is verdwenen ; uwe
bladers zyn verdord ; ze zyn afgevallen ; daar men op
uwe tedere grocne telgjes den blyden wildzang zyne
ffem` hoorde verheffen , en uwe vermakelykheden al zingende pryzen , daar ruifchen nu dagelyks de huilende winden door, en doen u het gemis van den Zomer betreuren, even op die zelfde wyze als ik om bet derven myner
Delia treur .
Waarom blyft gy agter, myne Beminde, daar myne zangen zo long al om u geroepen
hebben ? - Kom Delia, ei kom dan . - Waar zyt gy,
myne Beminde, dat ik u omhelze, dat ik u de tederfte
bewyzen mvner Liefde -even mogte . - Maar neen, zy
hoort my niet, de winden weigeren myne klagten tot
haar to brengcn .
Of mogely k ligt zy in cene dicpe rust .
-- Sloop dan, Map dan, myne fchoone ; terwyl uw harder
om uwen wil droevige klagtcn uitftprt . --•- Haast zal de
morgen aanbreken ; mogt ik dan eens verkwikt worden
door uw bekorelyk gezigt ! ik , zou gewis me6r wellust
fmakcn, dan of de Natuur op eemnaal alle de fchoonheden van de vrolyke Lente my vertoonde .
Buigzamc Willigjes, die u dagelyks_ fpiegelt in het
vloeibaar kristal, wclk cene verandering zoudt gv in
uwe gedaante ontwaar worden , bezat gy anders het verGy zoud ondervinmogen., om het to merken .
den, welk eon hartzecr bet gemis kan baron . Thans
liggen uwe gladde blaadjes herwaard en dcrwaard verftrooid ; verdord, hebben zy nu alleharenglansvcrloren,
Uwe taije takken, uwe toppen loot gy gebogen neder- aards hangen . Gy treurt, gy maakt eene droevige vertooning ; terwyl, door uwe buigzame takken, de wervelwinden een huilend geraas maken . - Maar ik be_
treur nog het gemis van de Lente, noch hot derven van
e, en Zomer ; cen veel grooter hartzeer kwelt my, eene
- Ik klaag, om dat
reel heviger kwelling treft my .
ik niet verkwikt worde door de koesterende ftralen, die
myne Delia uit hair bruin gezigt fchiet ; zonder welke
ik moot verdorren, even gelyk ewe bladers, die in den
Winter afvallen .
Stormagtige Winter, hoe heht gy de gedaante der Natuur doen veranderen ; nergens zyn 'er bekoorlykhcden
meer
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sneer to vinden . De plasregens hebben op verfcheidcn
plaatzen de vrugthare Velden in eene barre Zee doers
veranderen ; daar de vrolyke kudden al huppelende gewoon waren to grazen, daar fpoelt nu bet water over ,
en deszelfs golven bruifchen, gelyk als die van bet ruid'chend Scheld Tangs de onvrugtbre ftranden .
Daar
is nergens fchoonheid, nergens bekoorlykheid meer ! . . .
Treurt nu gy harders , die in lage hutten woont ; die
nauwlyks plaats vind, om uw wollig vee ce bergen, of
te befchutten ; die, van alle kanten door bet water benard, daarenbovcn dagelyks nog door de woedende ftormwinden gedreigd word, om u net de bruifchende Zeegolven to overdekken, to verzwelgen (*)) Befchouwt
uwe certyds groene weiden, waar uwe kudden met vermaak graasden . - Dit droevig gezigc moet gewis uwe
harten beftormen met eene hevige droefheid ; al uw vermaak
is verdwenen to gelyk met alle de fchoonheden in de natuur : maar my kwelt no- veel heviger hartzeer
Delia hceft my bet hart doorwond . . . . ik roep tot haar ;
clog zy geeft geen antwoord . '
Mogclyk zwygen
de winden, mogelyk ftaken de bruifchende golven haar
geklots, om zulk eene ftilte in de Natuur to geeven, dat
myne kermende Zarlgtoonen gehoord kunnen worden .
-- Zie, ai zie, de ftarren vertoonen zich aan bet Firmament . - De blanke maan treed met eenen langzamen tred flatig voort . . . . Maar Delia blyft agter, en
maakr al mync klagten ydel .
Waarom zo lang vertoefd ? warom blyven de voer. .
ftappen agter van haar, wier byzyn ik zo vuurig begcer ?
Zouden wy ons in den manefchyn in myne hut Diet kunicn vrolyk maken? De zwarte wolken, die dat flauw
ligt verduisterden, zyn weggevloden ; de winden houden
ftil ; bet is zelfs of de natuur zich een weinig fchynt to
verademen . - 't Is wonder Delia, dat uw teder hart
'er Diets van gevoelt : maar Dog meer is bet to verwonderen, dat gy myne klagende Zangtoonen Diet hoort .
Gy flaapt denkelyk ; gy zyc in eene diepe rust .
Hoe zoet, hoe gerust is de flaap der deugdzamen ; zy
worden Diet geftoord door bleke zorgen, noch door eei2
be( ) De Noordzee, met een ysfelyk geweld, op onze ZeedyIren aanvallendc, dreigt menigmaal een gedeelte van ons Eiland
(Sclrouwen) to oveiftiomen . Vele Landlieden hebben aldaar des
winters een mar veiblyf, en wonen rondfom in 't wafer.
3

646

DE WINTER

befchuldigend geweten . - 7.al ik u dan langer ontrus .
ten met myne klagten? Neen : laat ik u niec rukken uit
de fluwele armen van den flaap ; hoe zeer ik zelve wensch,
to u in twee verliefde armen zagt en teder tegeris myne
kloppepde borst to drukken .
flaast u, haast u, om voorby to vlieden, gy langzame
en trage nagt ! dat eenn verkwikkelyke dag u mogte vervangcn ! Haast u, haast u, om voorby to vlieden , gy
barre, en verdrietige Winter! Ach, dat uwe ftormen
wierden opgefloten ! Dat gene donkere wolken, met
bet opgaan der verkwikkelyke morgens , den azuren
Hemel mogten bedekken ! Dat gene plasregens noch
kletterende hagelbuien langer meer op onze Velden neerge(tort wierden . - Dat de Natuur zich in tegendeel in
cene vrolyke gedaante vercoonde ; en van de blyde morgenzon verkwiLt wierde ! - Dat de bloemdragende,
Lente haastig mogte aankomen ! - Dan, ja dan zal
Delia zich gewis vertoonen ; dan zal ik haar zien , haar
opwagten . -- 6, Met welk eene vreucde, zal ik haar
zien aankomen ! Met welk eene verrukking zullcn wy
zamen die aangename verandering aanfchouwen !
hoe zal myn hart kloppen, als ik haar aan myne zyde
zien mag. --- Ko .nt dan blyde morgenftond, kornt haastig, waarom zoudt gy langer vertoeven ? Naar u verlang ik, gelyk de gepluimde wildzang naar de Lente .
Maar naar u verlang ik alleen om Delia . - \Vat of zy
zeggen zou, als ze my zag . -- 0 , als die tyd d iar is,
dan zal ik my verbergen, wanneer zy komt . Verwonderd, zal ze begerig zyn, wie 'er zingt : want ik zal ecn
hardersdeun aanheffen . - Dan wi1 ik hooren : wat zy
zeggen zal, en zien, of ze haar fchoon gezicht naarmype hut zal wenden . --- Hier wil ik me dan vertoonen .
---- Zo dra ze my to voorfchyn ziet komen, zal zy ge
wis blozen . . . en ik . . . ik zal geen enkel woord konnen
cpreken . . . . ik zal zugten, en myne zugten zullcn de
taal van myn hart zyn . Dan zal ik haar in beide myne
armen, en duizend verliefde kus}es op hare roosverwige
Lipjcs ,`drukken. - Slaap, myne fchoone, flaap nu gerust . -- Ik zal, fchoon met een rusteloos ongeduld, een
gunftiger faifoen afwauten . Itch ! hoe verlang lk 'er na ;
en waarom anders, dan dat ik u wensch to aanfchouwen .
--- Dan zal ik het wagen, om u ce omhelzen, en myne
kloppende borst, met cent ., verrukkende tederlieid, tegens de qwe drukken s, mgt fl;amelcnde woorden ; w :!nc
;1-
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ik zal gewis uit myne woorden niet kunnen komen ;
al ftamelende zal ik u toefpreken en flegcs zeggen ;
bekoorlyke, 6 myne allerwaafdfte Del . . . . ik
ik bemin u . . . welk eene onuitfprekeja ik bemin
lvke vreugde zal dat voor my wezen ! - Hoe verrukkend die wellust . . . ! Maar , mogt myne zuivere Liefde
dan door, u met tedere wederliefde , en met verrukkende
omhelzingen, beantwoord worden! 6 Hartitrelend geik
noegen, waarlyk to groot voor Alexis
Dus had Alexis een goed gedeelte van den nagt door .
gebragc : eindelyk, nam de zagte flaap des Harders vermoeide leden in zyne fluweele armen ; zyne kwellingen
verzagtende door eene verkwikkelyke rust ; die hem den
Ynorgenftond met minder hartzcer deed verbeiden .
C. V . D . G.
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Aan de Geeerde Schryvers der Paderlandfche Letter •Oeffeningen!
„

„

„
„
„
„

Ik

MYNE HEEREN!

neem de vryheid aan UWed . deeze Proeve eener Heldex.
fpraake, benevens een noodzaaklyk voorafgaand Berigt, toe

to zenden, Uwed . verzoekende hetzelve, byaldien Uwed. het
eene plaats waardig keurt, in Uwed . Maandwerk tF voegen ;
daar ik dit voor het beste middel houde, om decze Proeve,
onder de oogen van kundige lieden, to brengen" ; blyve voorts
Uw Ed. Dienaar
A.

De fchoone Dischtkunst, beoeffend door alle volken, die mear
cen enkelen trek van befchaafdheid in het aanzicht draagen,heeft,
zo wel in dit Land, als in andere, een hoogen top beklommen .
Wie durft thans denken om iets nieuws voort to brengen uit eene
bron, waar nit zo groote geesten zo veele Eeuwen geput hebben .
Echter zal my niemand opdringen, dat het onmooglyk is een nieuw
foort van Dichtkundige voortbiengzelen het daglicht to does zien .
seen weldenkende kan het my euvel duiden dat ik in bet openbaar verfchyn met eene proef van een foort van Dichtfukken,bet
Been, aithans voor zo verre ik weet, geheel nieuw is ; my inmiddels aan het befcheiden oo, deel onderwerpende :doch,naardien
ik my verpligt reken der Wacreld voor to draagen wat my aanleiding gegeeven hebbe ter vervaardiging van dit Dichtfoort,
waarin de Heldenfpraaken beftaan , - en waartoe zy , naar myn inzien, zouden kunnen ftrekken, zal ik, zo kort en klaar my mooglWk is, in dit Berigt aan die verpligting voldoen .
Xa 4
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Hen beminnaar van bet Helihaftig en edoi Treurfpcl Zynde, jaa
zelf, by tyd en wyien , na onderwerpen, gefchikt voor do Touneelpo zy zoekende, om van dezelve, naa veiloop van ryd, waarin rk vordormgen in do fcb .- ,onc Dichtkunde hoop to Ma rken, my
to hed ;enen, ko'arn m y , in het doorbladeien van hot gefch1grb-e
der W -ereld , een gioot cant , 1 gebenrtenisfen voor, die , fchoon
ong .fchikt tot con Treurl'pel , tref'ende en nuttige Tooneelen
konden uirleveren ; geen volksgefchiedenis is 'er to book geflagen,
of zy vervat zuike Tooneelen, en ik geloove, dat do Tieurfpeldiehters piet zeldz lain voorvallen mocten overflaan, die nooit, dan
door een veiveelend rekkcn, de bchoorlykc leng-e zouden hunnen
uitmaaken, teiwyl 'or de aandoenlykfte en Heldhaftigfte Tooneelen
in dezelven zyn opgeflooten .
D :eze gefchiedenisfen ~'eeden my denken op con fo,rt van Dichtftukken , 't geen de voor •
vailen, dic door deizelocr natuur aan do v eieischtenv .t n eenTieurfpol Diet konden vo'docn , en tefens nuttige zedclesfen bevateen,
Tooneelsgewyze voor to dr,iagen .
Dit was do o .>r fpi ong van de Dichtftukken , die ik Heldenfpraa.ken noetn ; tot wcik een tytei ik, behalven nit den ;tart der zaa .`.e,
aanleiding kreeg, door de Zanwn en Aileenfpraaken van den Z ..dedichter c nnolilr . Doch daar men de Hoofdperfoonaadje van eerr
Spel of Dichtftuk, het'zy dan con Krygsm .n bet zy een byzonder
Burger, fret den niarn van Held betytelt, d ;gt hot my nietoneigen
den naam van Helderfraak dit fooit v,n Dichtkundige ftukken toe
to voegen . Hot zou een ;move dwaasheid zyn to veronderftellen,
dat erke Leezer e oner lleldenfpraake van de omftandigheden des
fpreekenden Holds volkomen bewnst was . Uit dies hoofde bchoot ik eenen Voorzang, bevattende de omftandigheden van den
Held, bet dichtftttk to doen voorgaan ; want do geCchiedenis door
den Held zelve met de a .inleidelyke omttan ligheden to doen verJiaalen zou geheel onnatuurlyk en onvoeglyk zyn . Met eenen
Zangg hot Dichtftuk to doen befluiten , kwam my eigenaartig voor .
Immers 'Cr zyne veele gefchiedcnisfen, waarvan men d„ gevolgen
-rne
; a weeten wtl, en deeze zou men (Ian bekwaamclyk in ewe
o tzang kunnen voorfterlen . DoHeldevfpraak,uit eenige Tooneelen beltaande, moot in een bedryf afloopen. Voorts woidt albs,
hot geen in een Treuifpel noodzaakelyk en welvoegend geoordeeld
wordt, in een Heldenfpraak vereistht .
Waartoe ftrekken nu deeze Heldenfpraaken? is een vraa,^ my
,net regt door myne Leez_rs voorgefteld . Urt het gezeg le bY, ht,
dat zy, even eens als de Ti cutfpelen, dicnen om groote claa
den, tnt nut van hot menschdom, in de geheugenislen to \orleevendigen . Dit is eene algomeene en zekere nutrigheid van
alle Dichtttukken, hoe genaamd, die eene Zedeleerendo gefc,itedoms
ten onderwerpe hebben . Doch zouden de Heider fprraken in hot
byzonder den volgenden dienst Diet kunnen do,_n ? Hoe edelaai ng
cone en den mensch pasfende verademrng is ret, in een uitgebreid
pezelfchap, een gedeclte van een Trcur ;pel, door con of meerder, to lien vertoonen ; doch zou cone geheele Heldenfpraak,
yUoraf gegaau en beflooten door eer en Zang, nret nag aangen, anrer
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€ner weezen2 Dan zouden de Heldenfpraaken eenlt~ints de plaats
vervullen van de Tafelfpelen der Ouden .
Ik geef u bier cen proef, myne Vaderlanders, van cen HLldetfpraak . Hoe voldoonde zy aan , of onovereenkomffig zy i ; ,
net dtt Voorberigt, hunt gy, Dichtkundige Leezer, beflisfcn . 1k
breng u dit Ifuk aarzelende onder de Qogen, en neem pile uttvi,ndet s, of ontlverpers van Nteuwigheden, tot getuigen , hoe zorge
Iyk een zaak het zy , om met dezelve in bet Iicht to verfc'lvnen ;
en hoe veel vergroot die zorg als ik mvne oogen ve-,tig op hot
topptplt van fchoonheid en kieschheid,'hot geen de Dcchtkunst
deezer Eeuw e beklommen heeft. Verbeteringen van en aanmerkingen op de Heldel fpraak to ontvangen, zal my aangeniam zvn,
za de befcheldenhetd en kunde de veder daartoe opvatten . :3ejegent deeze Heldenfpraak eon gunffig lot, clan ben ik gcnegen
otn myne pogingen in to fpannen tot bet vervaardigen van
zoortgelyke Dichttlukken ; my voor tegenwoordig liedekkende
met de Zinfpienk
A',;C TEME/ E, NEC TLlIDE .
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vtrur der twisten w'ceddg
H etIninlandsch
't Heldenkweek6nd Grlekenland,
Spartaanlche 'olk, in arren moede,
Ontilak, ontzind, aan alien hint
Iiet aklig oollogsvum, en btoedde
Aan Theben onhecl door dien brand .
t

Epaminondas , den Thebaanen
Een veidheer en gtootmoedig Iield,
De fchrik der wtokkende Spartaaneu,
Vetlaat in haast bet oorlogsveld ;
Daar by 't belain .i der legeivaanen
'Zyn dappren Zoon in handen ffclt.
„ Myn Zoon", dus fpreekt de braave Vader,
„ 'k Geef u deez Staf, mtsbruik hem ntec,
„ Voo, het Thebaanfd :e Volk nic,t nadet'
„ By Spaita's ulagt, die ons veifpted,
XX 5
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Ruk niet ten ftryd, zyt Been verfmaader
„ Van 't geen uw Vader u gebied" .

Naauw komt bet Spartfche Votk ter ooren
flat Stezimbrotus is verhoogd,
Of 't dot den Zoon deez' fmasdtaal hooren,
Waardoor bet Thebes vat beoogt ;
„'t Vernediend uur is nu gebooren
„ Na 't Stezimbrotus heeft ten Voogd" .
Toen ftroomde 't bloed met drift door de adera
Van Stezimbrotus, die zyn kling
O •i tbloot, en hoort na teen noch raaders,
1?och haakt na wraakverzaadiging,
Vergeet bet ftreng gebod zyns Vaders,
O ongelukkig Jongeling!
Hy vatt, vol moeds, op 's Vyands benden,
Met zyn Heldhaftig leger, aan,
En is getroost om alle elenden
Veecer dan fmaadreen uit to ftaan .
Hy zegeviert.
Zyn pligt to fchendea
Bekroout zyn kruin met Lauwerblaen .
Thans keert by nit bet fl , gveld weder ,
Met vreugi en fchrik op zyn gelaat ;
Zyn Va,,er, weet hv, mint hem teder ;
Doch weet ook dat by fnoodheid haat,
Hy zet zich in zyn tent ter neder
6 Goon zyt hem tot toeverlaat!
V E R T O O N E R

S.

Veldheer der Thebaanen.
deszelfs Zoon .
een der Lyfwagten van EPA M r N o N n A s .

E P A M I N O N D A S,

S T E Z I M B R O T O S,
C LEO N,

EERSTE

TOONEEL .

STEZIMBROTUS,

alleen.

6 Goden? die deez hand de zege deed hehaalen,
Ik mag, door uwe gunst, met eerlaurieren praalen,
6 Sparters ! die uw magt in C.riekenland misbruikt,
De flagpen van uw trotsch is door myn hand gefnuikt,
hk ftond in 't legerfpits, waar zoveei helden vielen,
En wie my tegenftond moest voor myn ilagzwaard kniaen.

Hoe
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een blydfchap fpreidt thans Thebes Volk ten toon,
En welk een vreugd gevoelt Epaminondas boon!
'k Ben door deez' Heldendaad myn grcofen Vader waardig .
Myn Vale,,, . . ach! ik vrees . . . . Hy is geftreng, regtvaardig,
k Heb tegen zyn gebod de wapens aangegord 0
Het vaderlyk gezag gefchonden en verkort ;
Doch moest ik dan den boon der fchimpende Spartaanen
Verdraageu? moest ik de eer der dappere Thebaanen ,
T3eledigd door hun taal, bezoedeld zien? --- 6 Neen ;
Epaminondas zelf had nooit then fmaad gel : en ,
En Stezimbrotus zou, uit deezen held gefprooten,
De fchigten , door den bait veragtelyk uitgefchooten,
Geen weerftand hieden om een vaderlyk gebod?
De ftem eens Vaders zwygt ziet men zyn cer befpot .
Een Lafaart draagt de boon zyns vaderlan,+s geduldig ;
Doch een kloekmoedig man is zynen lande fchuldig,
1 Js een baldadig yolk zyn per en luister rooft ,
Dien boon to ftrafFen, zelfs ten koste van zyn hoofd.
Elk moet zyn Vaderland befchermen, leert de reden . . . .
Maar 'k heb myn kinderpligt to fchandlyk overtreeden,
Hot vaderlyk gebod , zo vol van kt .,gt en klem 1 . . .
'k Herinnsr my helaas! 4ie agtbre vaderftem!
Ik moest bet ftreng gebod myns Vaders laag veragten ,
Otn , als een Leger"oogd, myn pligten to be ragten ,
'k Heb de eisch van 't land voidaan , de zege is my tot loon ;
Doch myn gewisfe knaagt, ik heb misdaan als zoon .
o Goede Goden' waar zal ik my heenen rvenden,
Myn eigen hart is my con fpringaer van elenden,
Ilet geen myn moed verheft, terwyl 't myn pligtbreuk wraakt,
Had ik, den pligt myn land ye,fchuldigd, laf verzaakt,
'k Had dan gehoorzaamheid bewond aan mynen Vader .
Onmo . .glyk was 't me een held en zoon to zyn to gader,
Epammondas ! 'k hen gefp'ooten uic uw blood,
En niet alleen naar lyve uw zoon, maar ook in moed .
Zoudt gy, 6 Vader! van con dappren Zoon begeeien
t)at b y zou dulden . . . . neen ! gy zult myn hraafheid erren,
My, als uw heldenfpruit omarmende,aan uw hart
Met teetheid drukken ; doch ah zoon . . . . wat bittte fmart
Oootgrieft myn boezem, 'k fchyn myns Vaders komst to dugtetti,
Welaan! 't is 't best voor my zyn ireng gezag to ontvlugten,
'k Ontwyke dan zyn toorn ; of laat ik 't heldenitaal ,
Waaraan ik dank erken voor myne zegepraal,
In 't ongehoorzaam hart eens fi,ooden boons verbergen,
RNlyn leeven zou bet oog myns braaven Vaders tergen ;
Doch ziet by my ontzield , dan wydt by mooglyk aan
Myn edel Heldenlyk een waare vricndentraan ;
Terwyl by traanen fort van e,n bedroefden Vader ,
I) tar by zyn Zoon befchouwt als zyn gebods verfmaader
ih fno0 :le fchender van bet vaderlyk gezag ;
iiv!aaa ., . . dan z'gt! ik hoot my uad .s,t imtuand, ach!
't is
Hoe groot

6$T
.
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't Is Cleon , die de fchrden myns Vaders vergezelde,
To= hy, uit deeze tent, na Thebes vesten fnelde.
T0WEEDE

TOONEEL.

*'EZIMBROTUS, CLEON.
CLEON .

6 Stezimb,otus, wagt uw Voogd en Vader af .
Fly nadert, en met hem uw welverdiende ftraf .
STEZIMBROTUS .

Ik boor hem reeds . A Goonlbefchermt my voor zyn woede,
'k Vettrouw op uwe gunst, 'k beveel my in uw hoede .
DERDE

TO

ONEEL .

EPAMINONDAS, STEZIMBROTUS, CLEON .
EPAMINONDAS .

IRank eisch
van u den itaf, roemrugtig Oorlogsheld!
u, als Legervoogd, van my ter hand gefteld ;

Van uwe dapperheid zal Griekenland gewaagen ;
Gy hebt u roemiyk in uw post als Voogd gedraagen ;
'k Eeihiedig u als Held, en 't maakt myn halt verheugd,
Dat Thebe Mannen kweekt van zulk een Heldendeugd .
STEZIMBROTUS .

Myn Vader fchept gy dan genoegen in de da4den
Van uwen Zoon ?
EPAMINONDAS.

6 Neen! Gy dorst tnyn wil verfmaadeta,
Ontroilive Zoba ! gy zyt, de bron van myn verddet,
o Snoode! zidder vry, daar gy uw Vader ziet .
Ik moest wel, als Thebaan, uw Heldendaaden pryzen ;
Doch moet in u een Zoon, die pligten fchondt, verwyzen .
STEZIMBROTUS .

o Goden ! welk een fchrik : wat droefheid treft myn hart?
Myn Vader haat gy my? Onduldelyke (mart!
(3edoog dat ik geknield . . . .
RPAMINONDAS .

Sta van my of
niet nader
Sta voor den regterftoel van een gehoonden Vader .
Wdt noopte u oin op 't heir des vyancts los to gaan?
STEZIMBROTUS .

De hoon van Sp ;rta's heir deedt my to grievend dan,
D .in d,)t ik dulden kon die fchimptaai to ve,dr, ;agen,
En 'k heb, den Goon zy dank! het met mya Volk vetflaagen,
EPAMtNONDAS .

En wear uw Joel gemist, waar Thebes legerrnagt
Veo;ield, wat loon hadc dan uws VaJers l :oofd veiwagt.
U,v ioekluos wungedlag hadt my be :oofi van 't leeven,
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1Jaar 1k den legerftaf in handen hadt gegeeven
Van eenen Zoon , die my en myn geb6on verfmaad,
Myn Vader, ach !

STEZIMBROTUS.
EPAMINONDAS .

Myn Zoon! gy hebt, als ondemat
En als een trouwloos Zoon, uwe duuren pligt vrgeeten,
Was bet geluk gekeerd bet waar aan my geweet ;
Myn pligt als Vader en als Thebes Legervoogd
Ve'roordeelt u . Geen zucht van oudermin gedoogt
Dat ik u fpaare . 6 Neen! uw aanval kost u 't leeven .
Geregtigheid heveelt dit vonnis u to geeven .
STEZIMBROTUS .

Ach Vader! 't moet dan zyn, myn Vonnis ligt geveld .
Omhels my dan als Zoon . . . .
EPAMINONDAS .

Neen ! als een edel Held,
En als een man aan my gelyk in Heldendaaden,
Omarm ik u, bckroont met frisfche Lauwerbladen .
Zy ftaan uw krygshelm fchoon, jaa, zy verrukken my,
Uw Heldendeugd baart ioem aan Thebes burgery ;
Doch ik, ik moet het regt, 't gezag eens Vaders, ftyven,
Epaminondas moet Epaminondas blyven .
Daar ik geen regelmaat, dan die van 't regt, erken
STEZIMBROTUS .

En ik zal toonen d1t ik Stezimbrotus ben .
Dat ik m :t fieren moed en als een Held kan ftervea
Zo ik een enkle bee, als Zoon, nog inag verwerven,
1k fmeek om geen genae, daar 't leeven my verdriet t
Maar om bet troostiyk woord . . . Myn Zoon 1Iz haat'u niet .
EPAMIN0NI)AS .

Wet aan berrys myn Zoon ! al ten ik ftreng regtvaardig,
G y zyt de liefde van een dappren Vader waardig.
Myn Zoon i ik haat u niet. . . . blyf in uw fterven groot .
d Cleon! lead dees Held, leid mynen Zoon ter dood . . .
STEZIMBROTUS .

Vaarwel, geen lafheid zql myn jonften fnik bevlekken ,
Maar'k zal 't Thebaanfche Volk cen bloedig voorbeeld ftrekken,
Hoe bet zyn kinderpligt altyd betragten moot .
VIERDE

TOONEEL .

EPA MIN ON DAS .

aar gait myn Zoon, die my dees trannen
D
'k Gaf hen zo wel myn moed aLs de oorfprong van bet leeven
ftgrtep doet ;

En ach! die heldenaait doer Stezimbrotus fneeven .
Epaminondas, ach : gy moet zyn Regter zyn . . . .
Welaan dat ik met moed voor Thebes yolk verfchyn,
1k volg de fchreen myns Zoons , en zal de waereld toonen,
Door zyn geftxenge firaf, als Heivoogd, by to wooacn,

7
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Dat myn regtvaardigheld den hoogften top beftygt,
En als 't de pligt 't gebiedt de item der Liefde zwygt .
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De Heirvoogal korn` bet Thebisch krygsvo!k nader,
Zyi groote 7„gpn knielt, als een Held, ter near,
En fchrikt ni& voor bet glimmend moordgeweer ;
Ma r wagt den do , op 't wenk vanzyn'Vadert
flet flagzwaard beeft, bet fchvnt den wenk to fchromen,
Om zulk eon held to treffen in den ftrot . . .
Daar colt zyn hoofd! 6 ongelukkig lot!
Wy zien bet blood van Stezimbrotus ftroomen .
6 Helden klaagt en fcheurt, uit rouw, uw kleeren,
Befchouwt den Held terwyl by fterft, 6 Goun 1
Geeft zyne ziel by u een beter loon
Want Heldendeugd zal nooit haar loon ontbeeren .
6 Streng'e'pligt ! 6 Deugd ! gy doet ons beeven,
6 Jonge Held ! 6 flegt bekroonde moed !
Zyn lauwers zyn befmet met Heldenbloed ;
De Vader deedt zyn dappren Zoon bier fneeven .
6 Zoonen! leert, leert dan gehoorzaam weezen,
Wanneer een, Held, eon Vader, u gebiedt .
i-ec v"oorbeeld,, dat ge in Stezim¢rotus zict,
Doe u de itraf, de'ftraf eons Vader$, vreezen .

AAN LUCIA.
'k Erken, dat gy my hebt zien vlieden ;
Die vaale Spin kwam my zo na .
Maar kunnen wy geen weerfland bieden,
Aan onze vreezen, Lucia
Zy zyn ons kwaad!-Als ik do Spinnen

Voortaan nietmeer ontvlugt, - zult gy
Uw onwears - vrees dan ook verwinnen ?
Penk nict dat zulkc onmoog fyk zy .

J. v.

P.
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ANTWOORD .

Gy weet

hoe vast de Menfchen kl*en

Aan de eerfte indrukf'len, j . v
Wat antwoord zal ik u des geven
Myn hart is moog'lyk al gedwee,
Wanneer de proef nog moet genomen .
'k Sta hier op, voor myn zely' niet in .
Gy denkt uw vrees to zullen toomen ;

Myn hart wenscht--dat ik ze ook verwinn' .
LUCIA.

NABERIGT AAN TWEE CORRESPONDENTEN .
Wy hebhen overvloed van Winterftoffe gehad, en dus tegeDwoordig niet van alles gebruik kunnen maaken .
De gedagten over den Natuurlyken Godsdienst vinden wy
De Heer t.
welmeenend voorgefteld, maar de uitvoering
gal wel doen, indien by, 't zy door eigen oefening, 't zy door
behulp van een goed en kundig Wend, zo by 'er een hee€t,
wat bepaalder leert denken, en zyne g d6gtcn naauwkeuriget
uitwerken.
BERIGT VOOR DEN BOEKBINDER .
In h'et MEN G.

Afbeelding van een Neusprop, to plaatfen
tegen over
bl . I S
Een Toettel om Ele&rifche Proeven to doen . 82
Een Nieuw uitgevonden Zee -lantaarn , of
Kust - Lamp .
216
Sponswyze Uitwasfen .
302
Een Tabaksklyfteer .
486
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